Michail Bulgakov

Mistr
a
Markétka
-1-

http://atheneum.zde.cz

-2-

Michail Bulgakov

Mistr
a
Markétka

-3-

Pøeloila Alena Morávková

-4-

Nu dobrá, a kdos ty?
Té síly díl jsem já,
je chtíc vdy páchat zlo
vdy dobro vykoná.
GOETHE / FAUST

(1) NIKDY SE NEPOUTÌJTE DO ØEÈI
S NEZNÁMÝMI LIDMI
V dusném jarním podveèeru se vynoøili na Patriarchových
rybnících dva mui. První byl asi ètyøicátník malé postavy,
v edavém obleku, vykrmený propleatìlý brunet. V ruce moulal
kvalitní klobouk smáèknutý na placku a jeho hladce vyholený
oblièej rámovaly nepøirozenì velké brýle s èernou kostìnou
obrouèkou. Druhý byl ramenatý, nazrzlý, støapatý mládenec
v kostkované èepici posunuté do týla, v pestré koili, bílých
pomaèkaných kalhotách a èerných sandálech.
První nebyl nikdo jiný ne Michail Alexandroviè Berlioz,
redaktor objemného literárního èasopisu a pøedseda výboru
jedné z nejvìtích moskevských literárních organizací, krátce
zvané MASOLIT (Masová organizace literátù), jeho mladý prùvodce
pak básník Ivan Nikolajeviè Potápka, píící pod pseudonymem
Bezprizorný.
Sotva zapadli do stínu nesmìle raících lip, vrhli se ze
veho nejdøív k pestøe pomalovanému stánku s nápisem Pivo,
limonáda.
Ach ano, zde musíme upozornit na první zvlátnost toho
neblahého májového veèera. Nejen kolem stánku, ale dokonce
ani v celé aleji, která vedla soubìnì s Malou Bronnou,
nebylo ivé due. V dobì, kdy se zdálo, e èlovìk doslova
nemùe dýchat, a kdy slunce po tom, co rozhavilo Moskvu, se
kutálelo v suchém bezvlaném kouømu kamsi za Sadový okruh,
nikdo nepøiel pod lípy a nesedl si na lavièku; alej byla
liduprázdná.
Jednu minerálku, poádal Berlioz.
Minerálka není, odsekla bùhvíproè uraenì prodavaèka.
A pivo máte? zasípal Bezprizorný.
Pivo pøivezou k veèeru, odbyla ho ena.
A co tedy máte? zajímal se Berlioz.
Oranádu, ale je teplá, øekla ena.
Proboha, sem s ní!
Oranáda se bohatì lutì rozpìnila a ve vzduchu to zavonìlo
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jako v kadeønictví. Literáti se napili a hned zaèali kytat.
Zaplatili a uvelebili se na lavièce èelem k rybníku a zády
k Malé Bronné.
Vtom se pøihodila druhá zvlátnost, která se týkala
výhradnì Berlioze. Naráz pøestal kytat, srdce se mu rozbuilo
a na okamik se kamsi propadlo. Po chvilce se vrátilo na
místo, ale jako by se v nìm uhnízdila jakási tupá jehla.
Navíc Berlioz pocítil bezdùvodný, ale tak silný strach, e
by nejradìji vzal nohy na ramena a peláil z Patriarchových
rybníkù.
Smutnì se rozhlédl kolem; nechápal, co ho tak podìsilo.
Zbledlý si utøel kapesníkem èelo a mudroval: Co se to se
mnou dìje? To se mi jetì nestalo. Srdce zlobí... Asi jsem
pøetaený... Nejspí je nejvyí èas na vechno se vykalat
a mar do Kislovodska...
Vtom zpozoroval, jak mu pøed oèima houstne rozhavený
vzduch a z nìho se vynoøuje mu podivného vzezøení, jakoby
utkaný ze vzduných par. Na malé hlavì mìl posazenou okejskou èapku a byl obleèen do krátkého prùsvitného kostkovaného
sáèka... Neznámý mìøil sáh, ale byl úzký v ramenou a neuvìøitelnì hubený, a tváøil se - utìpaènì.
Berliozùv ivot plynul klidnì a spoøádanì, take redaktor
nebyl na neobyèejné jevy zvyklý. Zbledl jetì víc, vytøetil
oèi a zmatenì si pomyslel: Není moná!
Ale bohuel bylo to tak. Dlouhý prùhledný mu se pøed ním
kymácel ze strany na stranu a nedotýkal se pøitom zemì.
Berlioz zdìením zavøel oèi. Kdy je znovu otevøel, vidìl,
e je po vem. Pøelud se rozptýlil, kostkovaný chlapík zmizel
a souèasnì tupá jehla vyklouzla ze srdce.
Fuj tajksl! ulevil si. Pøedstav si, Ivane, div mì z toho
horka neranila mrtvice! Dokonce jsem mìl nìco jako
halucinaci... Pokusil se o úsmìv, ale jeho oèi dosud vzruenì
tìkaly a ruce se mu tøásly. Pøesto se pozvolna uklidòoval,
ovíval se kapesníkem a pak prohodil veseleji: No prosím...,
a pokraèoval v hovoru, pøerueném pitím oranády.
Jak se pozdìji ukázalo, rozhovor se toèil kolem Jeíe
Krista. Redaktor toti poádal básníka, aby napsal velkou
protináboenskou poému do pøítího èísla jeho èasopisu.
Bezprizorný poému napsal, dokonce v rekordním èase, ale bohuel
Berlioze ani v nejmením neuspokojovala. Autor vykreslil
hlavní postavu Jeíe Krista tìmi nejèernìjími barvami,
a pøesto by mìl podle redaktorova názoru celé dílo od základu
pøepsat. Berlioz právì pronáel obsáhlou pøednáku o Jeíovi,
aby zdùraznil hlavní chybu, které se básník dopustil.
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Tìko øíct, co vlastnì autora zradilo - snad jeho vlastní
fantazie, nebo naprostá neznalost zpracovávaného tématu.
Jeí v jeho podání byl sice dokonale ivý Jeí, který
kdysi il, jenome ovem obdaøený vemi zápornými rysy.
Berlioz se pokouel básníkovi vtípit, e v podstatì není
dùleité, jaký Jeí vlastnì byl, jestli dobrý, nebo zlý,
ale e jde o to dokázat, e Jeí jako osobnost vùbec
neexistoval a vechno, co se o nìm vypráví, e jsou pouhé
výmysly, prachobyèejný mýtus.
Musíme poznamenat, e redaktor byl èlovìk sèetlý a ve
své pøednáce se velmi obratnì odvolával na starovìké
historiky, napøíklad na proslulého Filóna Alexandrijského
nebo na Josepha Flavia, jemu se dostalo skvìlého vzdìlání.
Oba se nikdy ani slovem nezmínili o Jeíovì existenci.
Berlioz projevil solidní erudici, kdy mimo jiné sdìlil
básníkovi, e místo v ètyøiaètyøicáté kapitole patnácté knihy
slavných Tacitových Análù, kde se mluví o Jeíovì popravì,
je ve skuteènosti pozdìjí umìle vloená vsuvka.
Básník, který to vecko slyel poprvé, pozornì naslouchal
a upíral na pøítele bystré zelené oèi, obèas kytal a eptem
proklínal oranádu.
Neexistuje jediné východní náboenství, prohlaoval
Berlioz, kde by nebylo zvykem, aby neposkvrnìná panna nepøivedla na svìt boha. Kdy køesané nevymysleli nic nového,
stejným zpùsobem vytvoøili svého Jeíe, který ve skuteènosti
nikdy neexistoval. Myslím si, e na tenhle fakt by ses mìl
hlavnì zamìøit...
Jeho fistule se rozléhala v oputìné aleji a postupnì,
jak redaktor vnikal do nejodlehlejích konèin problému, kam
se mohl odváit jen vysoce vzdìlaný èlovìk, který neriskoval,
e si zlomí vaz, dovídal se básník stále více zajímavých
a uiteèných vìcí, mimochodem o egyptském Osirisovi,
dobrotivém bohu a synu Nebe a Zemì, o fénickém bohu Thammúzoví,
o Mardukovi a dokonce i o ménì známém hrozivém bohu
Huitzilopochtlim, kterého kdysi veobecnì uctívali Aztékovì
v Mexiku. Právì v okamiku, kdy Berlioz líèil, jak Aztékovì
hnìtli z tìsta figurku Huitzilopochtliho, objevil se v aleji
první chodec.
Nakonec, kdy se upøímnì øeèeno ukázalo, e u je pozdì,
rùzné instituce pøedloily materiály s popisem neznámého.
Jejich konfrontace vzbuzuje nutnì údiv. Tak v prvním z nich
se øíká, e zmínìný mu byl malé postavy, mìl zlaté zuby
a kulhal na pravou nohu. Ve druhém se tvrdilo, e to byl
dlouhán s platinovými korunkami a e kulhal na levou nohu.
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Ve tøetím se lakonicky sdìluje, e nemìl ádné zvlátní
znamení. Musíme pøiznat, e ani jediný popis neodpovídá
skuteènosti.
Pøedevím: popisovaný nekulhal ani na pravou, ani na
levou nohu. Nebyl obr ani trpaslík, ale byl jednodue vysoký.
Co se týèe zubù - vlevo mìl korunky platinové, vpravo zlaté.
Na sobì mìl drahý edý oblek a polobotky zahranièní výroby
v barvì obleku. Dále edý baret posazený vihácky na stranu.
Pod paí svíral hùlku s èerným knoflíkem v podobì hlavy
pudla. Hádali byste mu nìco pøes ètyøicet. Trochu pokøivená
ústa. Hladce vyholený. Brunet. Pravé oko èerné, levé neznámo
proè zelené. Oboèí èerné, nestejnomìrnì posazené. Jedním
slovem - cizinec.
Kdy míjel lavièku, kde sedìl redaktor s básníkem, pohlédl
na nì úkosem, zastavil se a znièehonic usedl na sousední
lavièku, vzdálenou dva kroky od naich pøátel.
Nìmec, blesklo hlavou Berliozovi. Anglièan, usoudil Bezprizorný - páni, e mu není horko v tìch rukavièkách!
Cizinec pøelétl oèima èináky, které vroubily do ètverce
rybník. Bylo zøejmé, e tohle místo vidí poprvé a e ho
zajímá. Spoèinul pohledem na horních patrech, kde se v oknech
oslnivì odráelo lomené slunce, které se Berliozovi nenávratnì
vzdalovalo. Pak pohlédl dolù, do oken zèernalých soumrakem,
èemusi se pohrdavì usmál, pøimhouøil oèi, sloil ruce na
knoflík hole a opøel si o nì bradu.
Ví, Ivane, vedl dále svou Berlioz, napøíklad výstinì
a satiricky jsi zachytil narození Jeíe, syna boího, ale
vtip je v tom, e u pøed Kristem se narodila celá øada
boích synù, kupøíkladu fénický Adónis, frygický Attis nebo
perský Mithra. Struènì øeèeno, nikdo z nich se nenarodil
a nikdy neil, ani Jeí. Chtìlo by to, abys místo narození
nebo dejme tomu pøíchodu tøí mudrcù odhalil nesmyslné zprávy
o jejich pøíchodu. Z tvého podání vyplývá, e Jeí se skuteènì
narodil!
Bezprizorný se pokouel zbavit vyèerpávající kytavky,
zadrel dech, ale výsledkem bylo, e se rozkytal jetì
silnìji a hlasitìji. Berlioz se zarazil, protoe cizinec
vstal a zamíøil k nim. Oba na nìj udivenì pohlédli.
Promiòte, prosím, spustil pøíchozí s cizím pøízvukem,
ale nekomolil slova, e se neznáme, a pøesto si dovoluji...
Ale pøedmìt vaí uèené disputace je natolik zajímavý, e...
Pøitom zdvoøile smekl baret. Naim pøátelùm nezbývalo
ne vstát a uklonit se.
Ne, bude to spí Francouz... napadlo Berlioze.
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Polák, usoudil Bezprizorný.
Dodejme, e se básníkovi cizinec od poèátku ani trochu
nezamlouval, zatímco Berliozovi se líbil, nebo spí, øeknìme...
ho zaujal.
Dovolíte, abych si pøisedl? zeptal se zdvoøile neznámý
a pøátelé mu bezdìènì uvolnili místo. Pøíchozí obratnì vklouzl
doprostøed mezi nì a okamitì se vmísil do hovoru.
Pokud jsem se nepøeslechl, ráèil jste tvrdit, e Jeí
neexistoval? zeptal se a upøel na Berlioze levé, zelené
oko.
Ne, slyel jste dobøe, ujistil ho tázaný vybranì,
opravdu jsem to tvrdil.
Neobyèejnì zajímavé! zvolal cizinec.
Co ksakru chce? pøemítal Bezprizorný a zamraèil se.
A vy jste souhlasil se svým spoleèníkem? vyzvídal neznámý
a obrátil se vpravo k básníkovi.
Jsem pro vema desíti! pøisvìdèil Bezprizorný. Rád se
vyjadøoval originálnì a pøitom obraznì.
Neuvìøitelné! zvolal nezvaný spoleèník, bùhvíproè se
kradl rozhlédl kolem a pak pokraèoval pøiduenì: Promiòte,
e se vtírám do vaí spoleènosti, ale pokud jsem dobøe
rozumìl, vy dokonce nevìøíte ani v Boha? Zatváøil se polekanì
a dodal: Pøísahám, nikomu to neprozradím!
Správnì, nevìøíme, pøikývl Berlioz a pousmál se nelíèenému zdìení cizího turisty, ale o tom mùeme mluvit naprosto
svobodnì.
Neznámý se zvrátil na opìradlo lavièky a zeptal se, vlastnì
spí zvìdavì vypískl:
Vy jste ateisti?
Ano, jsme ateisti, pøisvìdèil s úsmìvem
Berlioz a Bezprizorný si vztekle pomyslel: Ten se na
nás pøilepil, panák jeden!
To je bájeèné! vykøikl podivný cizinec, vrtìl hlavou
a støídavì si je prohlíel.
V naí zemi ateismus nikoho nepøekvapuje, vysvìtloval
s diplomatickou zdvoøilostí Berlioz. Vìtina naeho obyvatelstva dávno uvìdomìle pøestala vìøit báchorkám o Bohu.
Neznámý provedl neèekaný kousek: vstal a stiskl pøekvapenému redaktorovi ruku se slovy:
Dovolte, abych vám z celého srdce podìkoval!
Za co mu dìkujete? zeptal se Bezprizorný a zamrkal.
Za velmi dùleitou informaci, která mì jako turistu
neobyèejnì zajímá, vysvìtloval podivínský cizinec a významnì
vztyèil ukazovák.
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Tato dùleitá informace zøejmì na nìj opravdu silnì zapùsobila, protoe polekanýma oèima znovu propátral okolní èináky,
jako by se obával, e v kadém oknì uvidí jednoho ateistu.
Ne, to není Anglièan, usoudil Berlioz a Bezprizorný si
v duchu øekl: Zajímalo by mì, kde se takhle pocvièil v rutinì!
- a znovu se zakabonil.
Ale smím se vás zeptat, pokraèoval po chvilce neklidného
uvaování cizí host, co potom s dùkazy o boí existenci,
kterých je, jak známo, rovných pìt?
Ani jeden z nich bohuel není vìrohodný a lidstvo u je
dávno zaloilo do archívu. Uznejte, e v mylenkové sféøe
nemùe existovat ani jediný dùkaz o tom, e Bùh je, odpovìdìl
s politováním Berlioz.
Bravo! zvolal cizinec. Bravo! Právì jste doslova
opakoval názor veteèného starce Immanuela. Ale víte, co je
zvlátní? e do koøene vyvrátil vech pìt dùkazù a potom,
jako by se chtìl vysmát sám sobì, vytvoøil vlastní estý
dùkaz.
Dùkaz Kantùv, namítl vzdìlaný redaktor a pousmál se,
taky není pøesvìdèivý. Ne nadarmo Schiller prohlaoval, e
Kantovy názory na tuto otázku mohou uspokojit pouze otroky,
a Strauss se tomu jeho dùkazu jednodue smál.
Berlioz mluvil a pøitom horeènì pøemýlel: Kdo to jenom
je? A jak to, e mluví tak dokonale rusky?
Toho Kanta bych za takové dùkazy posadil na tøi roky do
Solovek! plácl neèekanì Ivan.
Ivane! eptl rozpaèitì Berlioz.
Ale návrh, aby Kant byl dopraven do Solovek, cizince ani
v nejmením nepøekvapil. Naopak ho nadchl.
Správnì, správnì! vykøikl emfaticky a zablýskl levým,
zeleným okem, obráceným k Berliozovi. Tam by patøil! Povídám
mu tenkrát pøi snídani: ,Profesore, vykoumal jste nìco náramnì
sloitého. Jak myslíte, moná e to je chytré, ale nikdo
tomu nebude rozumìt. Vysmìjou se vám.
Berlioz vykulil oèi. - Pøi snídani... Kantovi? Co to
vaní? prolétlo mu hlavou.
Nicménì, víte, pokraèoval cizinec, kterého ani
v nejmením nepøivedl do rozpakù Berliozùv údiv, a obrátil
se k básníkovi, odvézt ho do Solovek nepøipadá v úvahu,
protoe on sám u víc jak sto let pøebývá na jiných, znaènì
vzdálenìjích místech, ne jsou Solovky, odkud není návratu.
koda! popichoval básník.
Také toho velice lituji, ujistil ho neznámý, lehl po
nìm pohledem a pokraèoval: Znepokojuje mì jedna otázka:
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jestlie Bùh neexistuje, kdo tedy, ptám se, øídí ivoty lidí
a vùbec kolobìh vìcí pozemských?
Èlovìk sám to øídí, vyhrkl nasupenì Bezprizorný na
tuhle, abych pravdu øekl, dosti zapeklitou otázku.
Promiòte, mírnì namítal neznámý, ale k tomu, aby
èlovìk mohl nìco øídit, musí mít pøesný plán na urèitou
minimální dobu. Smím se vás zeptat, jak èlovìk mùe nìco
spravovat, jestlie je zbaven monosti sestavit plán dokonce
i na tak smìnì krátkou dobu, jako je napøíklad tisíc let,
a dokonce vám nemùe ani spolehlivì øíct, co se s ním stane
druhý den?
Vánì, a obrátil se k Berliozovi, pøedstavte si, e
kupøíkladu vy sám zaènete nìco øídit, dávat pøíkazy sobì
i jiným a vùbec, abych tak øekl, zaènete tomu pøicházet na
chu, a najednou... hm... hm... najednou u vás propukne
rakovina plic... Pøi tìch slovech se sladce usmál, jako by
ho mylenka na rakovinu plic bùhvíjak tìila, ano, ano,
rakovina..., zamoural oèima jako kocour a opakoval to zvuèné
slovo, a bác, jste vyøízený. Lidi vás pøestanou zajímat
a budete se starat jenom sám o sebe. Vai nejblií vám
lou. Vycítíte, e nìco není v poøádku, pobìíte k uèeným
doktorùm, potom k arlatánùm, a moná dokonce i ke kartáøce.
První, druhé i tøetí je naprosto nesmyslné, sám to dobøe
víte. Vechno nakonec skonèí tragicky: ten, kdo si jetì
nedávno myslel, e nìco øídí, leí najednou nehybnì v døevìné
bednì, a kdy lidé kolem vidí, e u není takový èlovìk k nièemu, jednodue ho spálí v peci.
Stávají se i horí vìci: nìkdo se tøeba chystá do
Kislovodska, a cizinec na Berlioze spiklenecky zamrkal,
zdálo by se, e to ani nestojí za øeè, ale nakonec z toho
sejde, protoe ná hrdina neznámo proè uklouzne a spadne pod
tramvaj! Chcete snad tvrdit, e to udìlal z vlastní vùle?
Není správnìjí si pomyslet, e se to stalo z vùle nìkoho
zcela jiného? A rozesmál se podivným smíchem.
Redaktor pozornì vyslechl nepøíjemné vyprávìní o rakovinì
a tramvaji, a zaèaly ho trápit neklidné mylenky. Tohle není
cizinec... - pøemítal - divné individuum... ale dovolte, kdo
je to vlastnì?
Vidím, e chcete kouøit? oslovil neèekanì neznámý Bezprizorného. Jakou znaèku máte nejradìji?
Vy máte rùzné znaèky? soukal ze sebe zachmuøenì básník,
kterému právì doly cigarety.
Jakou znaèku máte nejradìji? opakoval neznámý.
Domoviny, odsekl vztekle Bezprizorný.
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Cizinec okamitì vytáhl z kapsy pouzdro a nabídl mu se
slovy: Prosím. Domovina.
Redaktora a básníka tolik nepøekvapilo, e jsou v pouzdøe
právì domoviny, ale spí je udivilo samo pouzdro z ryzího
zlata nezvyklých rozmìrù. Pøi otvírání se na víèku namodrale
a bíle zableskl briliantový trojúhelník.
Kadý z naich literátù si pomyslel nìco jiného. Berlioz:
Ne, pøece jen to je cizinec! Bezprizorný: Èert aby ho vzal!
Básník i majitel
pouzdra
si
zapálili
a nekuøák Berlioz odmítl. Nejlíp bude, kdy mu namítnu sestavoval si v duchu svou øeè - e èlovìk je smrtelný, to
nikdo nepopírá. Ale podstata tkví v tom...
Døív ne to staèil vyslovit, cizinec zaèal sám:
Ano, èlovìk je smrtelný, ale to by jetì nebylo tak velké
netìstí. Horí je, e ho smrt nìkdy zaskoèí, v tom je ten
háèek. Tudí nikdo nemùe s jistotou vìdìt, co ho èeká
dnes veèer.
Jak nesmyslnì staví otázku... napadlo Berlioze a namítl:
To u je trochu pøehnané. Napøíklad já vím víceménì
pøesnì, co mì dnes veèer èeká. Samosebou, kdybych el po
Bronné a spadla mi na hlavu cihla...
Jenome cihla, pøeruil ho pøísnì neznámý, jen
tak pronic zanic nikdy nikomu na hlavu nespadne. A vùbec,
ujiuji vás, e cihla vám v ádném pøípadì nehrozí. Vy
zemøete jinou smrtí.
Moná
e
víte,
jakou...,
vyptával
se
Berlioz s pochopitelnou ironií a cítil, e se nechává vtáhnout
do jakési skuteènì nejapné debaty. Mùete mi to prozradit?
Milerád, souhlasil neznámý, zmìøil si ho pátravým pohledem, jako by se mu chystal ít oblek, procedil mezi zuby
nìco jako: Jeden, dva... Merkur v druhém domì... mìsíc
zapadl... est... netìstí... veèer... sedm..., a pak hlasitì
a radostnì oznámil: Uøíznou vám hlavu!
Bezprizorný divoce a vztekle vypoulil oèi na opoválivého
cizince a redaktor se zeptal s køivým úsmìvem:
A kdo mi uøízne hlavu? Nepøátelé? Interventi?
Nikoliv, uklidnil ho neznámý, ruská ena, komsomolka.
Hm..., zahýkal Berlioz, rozladìný nemístným vtipem, ale
to je málo pravdìpodobné, odpuste.
Já rovnì prosím za odputìní, omlouval se cizinec,
ale u je to tak. Ach ano, rád bych se vás zeptal, co
hodláte dìlat dnes veèer. Jestli to není tajemství . . .
Vùbec ne. Ted zabìhnu domù do Sadové ulice. V deset
hodin veèer je v MASOLITu zasedání, které øídím.
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To se nestane, odporoval energicky cizinec.
A proèpak?
Protoe, vysvìtloval záhadný spoleèník a pøimhouøenýma
oèima vzhlédl na oblohu, kde nehluènì krouili èerní ptáci
v pøedtue veèerního ochlazení, protoe Anuka koupila sluneènicový olej, a nejen to, dokonce u ho rozlila. Tudí se
zasedání nekoná.
Po tìch slovech pochopitelnì zavládlo pod lipami mlèení.
Raète prominout, zaèal po chvíli Berlioz a poilhával po
neznámém, který pletl páté pøes deváté, co s tím má co
dìlat sluneènicový olej. .. a nìjaká Anuka?
Asi tolik..., vmísil se náhle do hovoru Bezprizorný,
který se zøejmì rozhodl vyhlásit cizinci válku, a dodal:
Nebyl jste náhodou nìkdy v nervovém sanatoriu, obèane?
Ivane! okøikl ho tie redaktor.
Ale neznámý se ani troku neurazil, naopak se rozpustile
rozesmál.
Byl, a ne jednou! øehtal se nahlas a pøitom pokukoval
po básníkovi jedním okem, které zùstalo váné. Kde já vude
nebyl! koda jen, e jsem se u nestaèil zeptat profesora,
co je to schizofrenie. Take se ho laskavì zeptejte sám,
Ivane Nikolajevièi!
Odkud znáte moje jméno?
Prosím vás, kdo by vás neznal? Cizinec vytáhl z kapsy
vèerejí èíslo urnálu Litìraturnaja gazeta a básník zahlédl
hned na první stranì svùj portrét a pod ním vlastní vere.
Jene vèera by mu takový dùkaz slávy a popularity zalichotil,
ale teï ne.
Promiòte, øekl a zaèervenal se, mùete chvilku poèkat?
Rád bych øekl svému pøíteli nìkolik slov.
Ó prosím, s radostí! zvolal neznámý. Tady pod lipami
je tak pøíjemnì a já ostatnì nikam nespìchám.
Podívej, Mío, pital básník, kdy odvedl Berlioze
stranou, tohle není ádný turista, ale pión. Nejspí
nastrèený ruský emigrant, kterého k nám poslali. Poádej
ho, a ti ukáe doklady, nebo pláchne...
Myslí? zaeptal poplaený Berlioz a usoudil: Má
pravdu...
Vìø mi, zasyèel mu Bezprizorný do ucha, dìlá ze sebe
hlupáka, aby z nás nìco vytáhl. Slyels, jak mluví rusky,
a zailhal na lavièku, aby neznámý náhodou nefrnkl. Pojï,
zadríme ho, nebo nám zmizí...
A vlekl Berlioze za ruku k lavièce.
Cizinec u nesedìl, ale stál, a v ruce drel kníku vázanou
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v temnì edé kùi, objemnou obálku z kvalitního papíru a navtívenku.
Promiòte, e jsem se v zápalu naí debaty zapomnìl
pøedstavit: Tady je moje navtívenka, pas a pozvání do Moskvy
na konzultaci, pronesl významnì a probodával oba literáty
oèima.
Ti zrozpaèitìli. Holomek, slyel nás... napadlo Berlioze
a zdvoøilým gestem vysvìtloval, e cizinec nemusí pøedkládat
doklady. Zatímco mu je neznámý strkal pod nos, básník zahlédl
na navtívence latinkou psané slovo profesor a poèáteèní
písmeno pøíjmení - W.
Tìí nás, mumlal rozpaèitì redaktor a cizinec zastrèil
doklady do kapsy.
Tím se znovu navázal hovor a vichni tøi usedli na lavièku.
Vy jste k nám pozván na konzultaci, profesore? zeptal se
Berlioz.
Ano.
Jste Nìmec? zajímal se Bezprizorný.
Myslíte jako já? opìtoval profesor otázku a zamyslel
se. Dejme tomu..., dodal.
Umíte dobøe rusky, poznamenal Bezprizorný.
Jsem vùbec polyglot a znám celou øadu jazykù, vykládal
profesor.
A v jakém oboru pracujete? zeptal se Berlioz.
Jsem specialista na èernou magii.
Tumá! hrklo v Berliozovi.
A... a... to vás pozvali... jako odborníka na èernou
magii? zeptal se zajíkavì.
Profesor pøisvìdèil a dodal na vysvìtlenou:
Ve zdejí státní knihovnì byly objeveny pùvodní rukopisy
kouzelníka Herberta z Aurillacu z desátého století. Chtìjí
po mnì, abych je rozlutil. Jsem jediný odborník svého druhu
na svìtì.
A ták! Vy jste historik? zeptal se uctivì
Berlioz a znaènì se mu ulehèilo.
Vìdec pøikývl a dodal záhadnì:
Dnes veèer dojde na Patriarchových rybnících k zajímavé
pøíhodì.
Redaktor i básník se znovu podivili. Profesor je posuòkem
vybídl, aby se k nìmu sklonili, a zaeptal:
Pamatujte si, e Jeí existoval.
Víte, profesore, usmál se nucenì Berlioz, váíme si
vaich obrovských znalostí, ale máme na tuto otázku jiný
názor.
- 14 -

K tomu nepotøebujete ádný názor, odpovìdìl záhadný
profesor, zkrátka Jeí existoval a basta.
To by vyadovalo nìjaký dùkaz, namítl Berlioz.
ádný dùkaz, skoèil mu do øeèi profesor a zaèal tlumenì
vyprávìt, pøièem cizí pøízvuk záhadnì zmizel. Vecko je
náramnì jednoduché: Ètrnáctého dne jarního mìsíce nísánu
kráèel èasnì zrána hømotným vojenským krokem po kryté kolonádì
mezi dvìma køídly paláce Heroda Velikého...

(2) PILÁT PONTSKÝ
Ètrnáctého dne jarního mìsíce nísánu kráèel èasnì zrána
hømotným vojenským krokem po kryté kolonádì mezi dvìma køídly
paláce Heroda Velikého správce Judeje Pilát Pontský v bílém
pláti s purpurovou podívkou.
Ze veho na svìtì nejvíc nenávidìl vùní rùového oleje.
A dnes vecko pøedpovídalo patný den, protoe tahle vùnì
pronásledovala prokurátora od boího rána.
Mìl pocit, e odporný rùový zápach vydechují pøímo cypøie
a palmy v zahradách paláce a e se mísí s pachem koené
výstroje i potem vojákù legie.
Od zadních køídel paláce, kde se utáboøila 1. kohorta
Dvanácté bleskové legie, která pøila spolu s ním do
Jeruzaléma, se táhl pøes horní otevøenou terasu kouø,
a v nahoøklém dýmu, který prozrazoval, e kuchaøi v centuriích
se dali do díla, Pilát zøetelnì rozpoznával mastný rùový
zápach.
Ó bohové, za co mì trestáte? Ano, je to bezpochyby zase
ta nevyléèitelná, hrozná nemoc... hemikranie... co pøi ní
bolí polovina hlavy... Není proti ní léku ani záchrany...
zkusím neotáèet hlavu...
Na mozaikové podlaze u fontány u stálo pøipravené køeslo.
Prokurátor se neohlíel vpravo ani vlevo, tìce dopadl do
køesla a natáhl ruku stranou. Tajemník do ní uctivì vloil
pergamenový svitek. Pilát s bolestivou grimasou zbìnì, úkosem
prolétl napsané, vrátil svitek tajemníkovi a tìce ze sebe
vypravil:
Vyetøovanec z Galileje? Poslali jste ten pøípad
tetrarchovi?
Poslali, vladaøi, pøisvìdèil tajemník.
A on?
Odmítl pøípad uzavøít a ádá, abys potvrdil
rozsudek smrti, vynesený synedriem, vysvìtloval tajemník.
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Prokurátorovi kublo v tváøi a pøikázal tie: Pøedveïte
obalovaného.
Ale to u strá pøivádìla z otevøené terasy na kolonádu
asi sedmadvacetiletého mue a postrèila ho pøed vladaøovo
køeslo. Obalovaný mìl na sobì starý potrhaný modrý chitón,
hlavu ovázanou bílou roukou, kolem èela ovinutý øemínek,
ruce svázané za zády, pod levým okem velkou modøinu a v koutku
úst se mu èernala struka zaschlé krve. Pozoroval vladaøe
s neklidnou zvìdavostí.
Pilát chvíli mlèel a pak se tie otázal aramejsky:
To ty jsi vyzýval lid, aby zboøil jeruzalémský chrám?
Pøitom sedìl nehybnì jako socha a jen slabì pohyboval rty.
Bál se pohnout hlavou, kterou rozpalovala ïábelská bolest...
Viník se svázanýma rukama se ponìkud naklonil dopøedu
a ujioval:
Vìø mi, dobrý èlovìèe...
Ale prokurátor ho pøeruil, ani sebemíò zvýil hlas èi
zmìnil pózu:
Ty mì oslovuje ,dobrý èlovìèe? Jsi na omylu. Po celém
Jeruzalémì si eptají, e jsem sveøepý netvor, a mají pravdu.
Poté stejnì monotónnì dodal:
Centurion Krysobijce ke mnì!
Vem pøipadalo, e se na kolonádì náhle setmìlo, kdy
velitel první centurie Marek zvaný Krysobijce stanul pøed
Pilátem. Byl o hlavu vyí ne nejvìtí voják legie a jeho
rozloitá ramena zcela zastínila vycházející slunce.
Vladaø oslovil centuriona latinsky:
Tenhle zloèinec mi øíká ,dobrý èlovìèe. Odveï ho
a vysvìtli mu, jak se mnou má mluvit. Ale nezmrzaè ho.
Vichni, a na nehybného Piláta, provázeli pohledem Krysobijce, který pokynem ruky vybídl odsouzence, aby ho následoval. Marek byl pro svou vysokou postavu ostatnì vdycky
pøedmìtem pozornosti, a se objevil kdekoli. Ty, kdo ho
vidìli poprvé, upoutalo, jak má zohavenou tváø: nos mu kdysi
rozplácl germánský kyj.
Po mozaikové podlaze zadunìly tìké kroky jeho sandálù.
Spoutaný ho beze slova následoval. Mezi sloupovím zavládlo
ticho, pøeruované jen vrkáním holubù na terase a lahodnou,
tajemnou písní vodotrysku.
Prokurátor by s chutí vstal, nastavil. spánek chladivému
proudu a zùstal tak strnule stát, aèkoli vìdìl, e ani to mu
nevyene bolest z hlavy.
Zatím Krysobijce odvedl vìznì z kolonády do zahrady,
vytrhl vojákovi, který stál u podstavce bronzové sochy, z ruky
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dùtky, zlehka se rozpøáhl a vihl vìznì po zádech. Poèínal
si lehce a nedbale, ale pøesto bièovaný po první ránì klesl
na zem jak podatý, zalapal po vzduchu, zbledl a v jeho
oèích se objevil nepøíèetný výraz.
Centurio ho zvedl levou rukou jako pírko, postavil na
nohy a zahuhòal zkomolenou aramejtinou:
Øímského prokurátora se sluí oslovovat vladaøi. Nemluvit,
kdy nejsi tázán. Stát, ani se nehnout. Rozumìls? Nebo chce
jetì jednu ránu?
Vìzeò zavrávoral, ale pak se s námahou ovládl, tváøe mu
zrùovìly, zhluboka vydechl a odpovìdìl chraplavì:
Rozumìl. Nebij mì.
Netrvalo dlouho a stanul pøed prokurátorem. Ozval se
bolestí zesláblý hlas:
Jméno?
Moje? vyhrkl vyetøovaný a usilovnì, celou bytostí se
snail odpovídat správnì, aby zase nevzbudil nevoli.
Pilát øekl pøiduenì:
Svoje jméno znám. Nedìlej se hloupìjím, ne jsi. Chci
slyet tvoje jméno.
Jeua, vyrazil ze sebe spoutaný.
Má nìjaké pøíjmení?
Ha-Nocri.
Odkud pochází?
Z Gamaly, odpovídal vìzeò a pokynul hlavou vpravo, na
sever, kde v dálce leelo mìsto Gamala.
Z jakého jsi rodu?
,;To pøesnì nevím, vysvìtloval pøekotnì, nepamatuju se
na své rodièe. Lidé tvrdí, e mùj otec pocházel ze Sýrie...
Kde se zdruje?
Nemám stálý pøíbytek, odpovìdìl nesmìle mu. Putuju
od mìsta k mìstu.
Krátce a dobøe, jsi tulák, pouèoval ho prokurátor a ptal
se dál:
Má nìjaké pøíbuzné?
Nemám nikoho. Jsem sám na celém svìtì.
Umí èíst a psát?
Umím.
Zná nìjaký jiný jazyk kromì aramejtiny?
Znám. Øecký.
Opuchlé víèko se nadzvedlo a oko zamlené bolestí se
upøelo na vìznì. Druhé zùstalo zavøené. Pilát se tázal øecky:
Tak to ty jsi chtìl zboøit chrám a vyzýval k tomu lid?
Vìzeò oil, oèi ztratily ustraený výraz a odpovìdìl øecky:
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Já, dob..., v oèích se mu kmitlo zdìení, e se málem
pøeøekl, já, vladaøi, jsem nikdy nemìl v úmyslu zboøit
chrám a nikoho jsem nevyzýval k tak nesmyslnému èinu.
Tajemník, který se hrbil nad nízkým stolkem a zapisoval
výpovìdi, se zatváøil udivenì. Dokonce pozvedl hlavu, ale
hned se zase sklonil nad pergamenem.
Do mìsta utíká pøed svátky spousta velijakých lidí.
Jsou mezi nimi kouzelníci, astrologové, proroci i vrahové,
pronáel monotónnì Pilát. A najdou se mezi nimi i lháøi. Ty
jsi napøíklad lháø. Tady stojí èerné na bílém: vyzýval lid,
aby zboøil chrám. To je výpovìï svìdkù.
Tihle dobøí lidé, spustil vìzeò a kvapnì dodal,
vladaøi... z pouhé nevìdomosti popletli vecko, co jsem
hlásal! A obávám se, e podobné matení pojmù potrvá jetì
dlouho. Vecko pochází z toho, e on chybnì zaznamenával má
slova.
Zavládlo mlèení. Teï u se obì oèi zkalené bolestí tìce
upíraly na vyetøovaného.
Naposledy tì varuji: pøestaò se vydávat za blázna,
buøièi, pokraèoval Pilát mìkce a nevzruenì. Záznamù o tobì
moc nemáme, ale i ta troka staèí, abys byl ukøiován.
Ne, opravdu, vladaøi, vìzeò se snail mluvit co
nejpøesvìdèivìji, chodí za mnou jeden s kozlím pergamenem
a píe a píe. Jednou jsem mu nahlédl pøes rameno a zhrozil
jsem se! Ani slovo z toho, co bylo napsáno, jsem nevyøkl.
ádal jsem ho: ,Prosím tì snanì, spal ten svùj pergamen!,
ale vytrhl mi ho z ruky a utekl.
Co to bylo za èlovìka? zeptal se títivì Pilát a pøejel
si rukou spánek.
Jistý Matou zvaný Lévi, povzbuzen vykládal spoutaný.
Býval výbìrèím daní. Setkali jsme se poprvé na cestì do
Bethafagy, v místì, kde fíkový háj vybíhá do ostrého úhlu,
a dali jsme se do øeèi. Nejdøív se mnou jednal nevlídnì,
a dokonce mì uráel, toti domníval se, e mì uráí, kdy mì
nazývá psem, usmál se. Já vak na tom zvíøeti neshledávám
nic patného a to slovo mì neurazí.
Tajemník pøestal zapisovat a potají vrhl pøekvapený pohled
nikoli na vìznì, ale na vladaøe.
...Kdy mì pak vyslechl, zjihl, pokraèoval Jeua. A
nakonec zahodil peníze na cestu a prohlásil, e pùjde se
mnou od mìsta k mìstu...
Pilát se uklíbl na pùl úst, vycenil luté zuby a obrátil
se k tajemníkovi:
Ó, tohle mìsto Jeruzalém! Co tady èlovìk neuslyí! Výbìrèí
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daní zahodí peníze na cestu...
Tajemník nevìdìl, jak má odpovìdìt, a proto povaoval za
nutné opìtovat Pilátùv úsmìv.
Prohlásil, e peníze od té chvíle nadosmrti nenávidí,
vysvìtloval Jeua Matouovo podivné chování a dodal: A nyní
mì provází na mé pouti.
Prokurátor pohlédl se strnulým úklebkem na zatèeného
a pak na slunce, které neúprosnì stoupalo nad sochami koní
na hipodromu, jen leel daleko vpravo dole. V návalu bolesti
ho napadlo, e by bylo nejjednoduí vyhnat toho podivného
buøièe z kolonády - staèilo pøece pronést pouhá dvì slova:
Ukøiujte ho! Pak by okamitì odvolal doprovodný oddíl
a sám se uchýlil do vnitøních komnat paláce, naøídil, aby
zatáhli závìsy, a svalil se na lùko, poádal o trochu studené
vody, zavolal naøíkavì psa Banga a postìoval si mu na
hemikranii. Pak se mu v rozbolavìlé hlavì mihla lákavá mylenka
na jed.
Pozoroval zkaleným zrakem vìznì a chvíli mlèel, jako by
se bolestnì snail rozpomenout, proè pøed ním v ranním
nemilosrdném jeruzalémském sluneèním áru stojí tenhle
èlovìk s oblièejem zohaveným od ran, a jaké zbyteèné otázky
mu jetì musí poloit.
Matou Lévi? zeptal se polohlasnì a zavøel oèi.
Ano, Matou Lévi, dolehl k nìmu jasný, trýznivý hlas.
A co jsi tedy kázal o chrámu davùm na triti?
Hlas, který bodal Piláta do spánkù a pùsobil mu nevýslovnou
bolest, vysvìtloval:
Prohlaoval jsem, vladaøi, e padne chrám staré víry
a povstane nový chrám pravdy. Uil jsem toho pøímìru, aby mi
porozumìli.
Jakým právem ty, poslední tulák, popouzí lid ke vzpouøe
tím, e jim vykládá o pravdì, o které nemá ani ponìtí? Co
je podle tebe pravda?
Vtom prokurátorovi blesklo hlavou: Ó bohové! Proè se
vyptávám u soudu na takové zbyteèné vìci... Rozum u mi
vypovídá poslunost... A znovu se mu zjevila èíe naplnìná
tmavou tekutinou. Jed, jed...
Vtom k nìmu dolehla slova:
Pøedevím je pravda, e tì bolí hlava tak silnì, a
pomýlí malovìrnì na smrt. Nejene nejsi schopen se mnou
mluvit, ale dokonce ti èiní potíe dívat se na mì. Bezdìènì
ti pøipadám jako tvùj trýznitel, a to mì mrzí. Nejsi v tuto
chvíli s to logicky uvaovat a netouí po nièem jiném, ne
aby pøiel tvùj pes, podle veho jediná bytost na svìtì,
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která je ti blízká. Ale neboj se, trápení ustane, hlava tì
pøestane bolet  .
Tajemník vytøetil na obalovaného oèi a nedopsal poslední
slovo.
Pilát vzhlédl na Jeuu trpitelským pohledem a zpozoroval,
e slunce u stojí témìø kolmo nad hipodromem a e jeden
paprsek zabloudil mezi sloupoví a plazí se k selapaným
sandálùm vìznì, který pøed ním ustupuje.
Povstal, sevøel si rukama spánky a na jeho vyholeném,
zaloutlém oblièeji se objevil zdìený výraz. Okamitì se
ale ovládl a znovu klesl do køesla.
Zatèený mluvil dál, ale tajemník u nic nezapisoval a jen
s krkem nataeným jako husa hltal kadé slovo.
Vidí, u je dobøe, pokraèoval Jeua a hledìl úèastnì
na Piláta, jsem tomu nesmírnì rád. Jestli ti smím radit,
vladaøi, mìl bys na èas opustit palác a vyjít si do okolí,
tøeba do zahrad na hoøe Olivetské. Bouøe se pøiene...,
otoèil se a pøimhouøil oèi proti slunci, pozdìji, kveèeru.
Taková procházka by ti velice prospìla a já bych tì s radostí
doprovázel. Napadly mì nové mylenky, které by tì moná
mohly zajímat. Rád bych je s tebou sdílel, pùsobí dojmem
výjimeènì chytrého èlovìka.
Tajemník smrtelnì zbledl a upustil svitek pod stùl.
Celé netìstí je v tom, pokraèoval vìzeò a nikdo se ho
neodváil okøiknout, e se pøíli uzavírá do sebe a e jsi
nenávratnì ztratil víru v lidi. Ale uznej, nemùe pøece
vekerou náklonnost vìnovat psovi. O mnoho v ivotì se
ochuzuje, vladaøi! A dokonce se osmìlil pousmát.
Tajemník v tu chvíli horeènì pøemítal, má-li vìøit svým
uím, nebo ne. Ale nakonec uvìøil. Snail se alespoò pøedstavit
si, v jaké bizarní formì vzplane po téhle neslýchané drzosti
hnìv vznìtlivého správce Judeje.
Co vak následovalo, tajemníka ohromilo, tøebae Piláta
dobøe znal.
Prokurátorùv ztrhaný hlas pronesl chraplavì latinsky:
Rozvate mu ruce.
Jeden ze stráných poklepal kopím na podlahu, pøedal je
druhému, pøistoupil k zatèenému a sòal mu pouta.
Tajemník zvedl spadlý svitek a umínil si prozatím nic
nezapisovat a nièemu se nedivit.
Pøiznej se, otázal se tie Pilát, e jsi vìhlasný
lékaø?
Nikoli, vladaøi, nejsem lékaø, zavrtìl hlavou vìzeò
a radostnì si mnul zrudlá, opuchlá a pomaèkaná zápìstí.
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Pilát si zmìøil obalovaného tìkým pohledem zpod víèek.
Oèi se mu vyjasnily a bleskly v nich známé jiskry.
Zapomnìl jsem se tì zeptat, øekl, moná e umí také
latinsky?
Ano, umím, pøikývl vìzeò.
Vladaøovy popelavé tváøe získaly zase barvu a Pilát se
otázal latinsky:
Jak jsi poznal, e jsem chtìl zavolat psa?
To je velmi jednoduché, vysvìtloval latinsky Jeua,
pøejídìl jsi rukou sem a tam, a napodobil prokurátorovo
gesto, jako bys chtìl hladit psa, zatímco tvoje rty...
Má pravdu, souhlasil Pilát.
Oba se odmlèeli. Pak se správce zeptal øecky: Jsi tedy
lékaø?
Ne, ne, ujioval ho pøekotnì viník. Vìø mi, nejsem
lékaø.
Dobrá, chce-li to udret v tajnosti, dìlej, jak se ti
líbí. S tvým pøípadem to pøímo nesouvisí. Ty tedy tvrdí, e
jsi nevyzýval lid, aby zboøil... zapálil nebo jinak znièil
chrám?
Opakuji, vladaøi, e jsem nikoho k podobným vìcem nevyzýval. Copak se podobám bláznu?
Ne, nepodobá se bláznu, odpovìdìl tie prokurátor
a zlovìstnì se usmál. Pøísahej, e jsi to neuèinil.
Na co si pøeje, abych pøísahal? zajímal se ivì vìzeò,
zbavený pout.
Pøísahej tøeba na svùj ivot, navrhoval správce, to
se zrovna hodí. Tvùj ivot beztak visí na vlásku.
Domnívá se snad, vladaøi, e ses o to pøièinil i ty?
otázal se Jeua. Jestlie ano, hrubì se mýlí.
Pilát sebou kubl a procedil mezi zuby:
V kadém pøípadì mohu ten vlásek pøetrhnout 
I v tom se mýlí, namítl obalovaný s mírným úsmìvem
a zaclonil si rukou tváø pøed sluncem. Pøiznej si alespoò,
e pøetrhnout ten vlásek mùe jen ten, kdo se o to pøièinil.
Budi, usmál se Pilát, nyní chápu, proè ti rùzní
jeruzalémtí zevlouni a zahaleèi chodili v patách. Nevím
sice, kdo ti brousil jazyk, ale nabrouený ho má dobøe.
Mimochodem, je pravda, es vjel do Jeruzaléma Suvajskou branou
na mezku, provázen zástupem chudiny, která tì vítala jako
proroka? a ukázal na pergamenový svitek.
Obalovaný na nìj nechápavì pohlédl.
Nemám ádného mezka, vladaøi, hájil se. Pøiel jsem
do Jeruzaléma skuteènì Suvajskou branou, ale pìky, provázel
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mì samojediný Matou zvaný Lévi a nikdo mì nevítal, protoe
mì toho èasu v Jeruzalémì nikdo neznal.
A nezná øeèeného Dismase, Gestase a Bar-Rabbana? pokraèoval prokurátor a nespoutìl oèi z obalovaného.
Neznám ty dobré lidi, odpovìdìl Jeua.
Mluví pravdu?
Mluvím èistou pravdu, vladaøi.
A teï mi vylo, proè øíká kadému ,dobrý èlovìèe? To
tak nazývá vecky bez rozdílu?
Vecky, pøisvìdèil vìzeò. Na svìtì nejsou zlí lidé.
To slyím poprvé, pousmál se Pilát, moná e znám málo
ivot... Tohle nemusí zapisovat, otoèil se k tajemníkovi,
který beztak nic nezapisoval, a pokraèoval, obrácen k Jeuovi:
Tos vyèetl v øecké knize?
Nikoli, vladaøi, k tomu jsem dospìl vlastním rozumem.
A v tom spoèívá tvé uèení?
Ano, vladaøi.
Dejme tomu centurio Marek zvaný Krysobijce... To je
podle tebe také dobrý èlovìk?
Ovem, pøitakal obalovaný. Pravda, je neastný. Od
té doby, co ho jiní zohavili, stal se z nìho krutý a bezcitný
èlovìk. Zajímalo by mì, kdo ho tak zmrzaèil.
To ti mohu povìdìt, prohlásil Pilát, odehrálo se to
pøed mýma oèima. Dobøí lidé se na nìj sesypali jako psi na
koøist. Germáni ho popadli za krk, za ruce a za nohy. Pìí
manipul padl do léèky, a kdyby z boku nezasáhl jezdecký
oddíl pod mým velením, tak bys dnes, filozofe, s Krysobijcem
nerozmlouval. To se odehrálo za bitvy v Dívèím údolí.
Kdybych si s ním tak mohl popovídat, prohlásil touebnì
vìzeò. Jsem si jist, e by se zmìnil.
Soudím, ozval se Pilát, e by velitele legie pramálo
potìilo, kdyby tì napadlo besedovat s nìkterým z jeho
dùstojníkù nebo vojákù. K tomu natìstí nedojde a já budu
první, kdo se o to postará.
Vtom do sloupoøadí prudce vlétla vlatovka, zakrouila
pod zlatým stropem, slétla ní, dive nezasáhla pièatým
køídlem oblièej bronzové sochy ve výklenku, a zmizela za
hlavicí sloupu. Hodlala si tam moná slepit hnízdo.
Mezitím se v náhle jasné a lehké prokurátorovì hlavì
zrodila tato formulace: Vladaø vyetøil pøípad potulného
filozofa Jeuy zvaného Ha-Nocri a neshledal ho vinným. Zvlátì
pak nezjistil nejmení souvislost mezi Jeuovým pùsobením
a nedávnými nepokoji v Jeruzalémì. Ukázalo se, e potulný
filozof je pomatený. Proèe prokurátor odmítá potvrdit
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rozsudek smrti, vynesený malým synedriem. Maje na pamìti, e
pomatené utopistické výroky Jeuovy mohou vyvolat nepokoje
ve mìstì, prokurátor vyhouje øeèeného Jeuu z Jeruzaléma
a naøizuje, aby byl uvìznìn v Kaisarei Pøímoøské, kde má
shodou okolností Pilát své sídlo.
Zbývalo nadiktovat ve tajemníkovi.
Frnk! Nad vladaøovou hlavou se mihla vlatovèí køídla,
pták prudce zakormidloval k míse fontány a vyletìl na svobodu.
Pilát pohlédl na vìznì a zpozoroval, jak se po jeho boku
zvedá ohnivý sloup prachu.
To je ve? otázal se tajemníka.
Bohuel ne, prohlásil neèekanì tajemník a podal mu dalí
svitek.
Co jetì? zeptal se Pilát zamraèenì.
Pøelétl zbìnì pergamen a jeho výraz se pronikavì zmìnil.
Jako by se mu po krku a oblièeji rozlila krev a zpùsobila,
e jeho zaloutlá ple zhnìdla a oèi zapadly jetì hloubìji.
Souèasnì cítil, jak se mu krev nahrnula do spánkù, zbìsile
v nich buí a zamluje mu zrak. Hlava obalovaného náhle
zmizela a vystøídala ji jiná, olysalá, s øídkozubým zlatým
vìncem. Na jejím èele ènìl kulatý vøed potøený mastí
a rozleptával kùi. K tomu se pøidala propadlá bezzubá ústa
s pitvornì ohrnutým dolním rtem. Prokurátorovi pøipadalo,
e rùové sloupoví a støecha zmizely.
Jeruzalém hluboko dole pod zahradami paláce a vechno
koleni utonulo v bujné zeleni zahrad na Capri. Pilátovi se
zdálo, e ho klame i sluch: v dálce zaslechl tlumený hrozivý
hlahol trub a zøetelnì rozeznával huhòavý hlas, který nadutì
protahoval slova:
Zákon trestající uráku velkého Césara...
V jeho mozku bleskly nesouvislé a nezvyklé mylenky: Je
ztracen! - potom: Jsme ztraceni! a mezitím u docela nejapná
mylenka o jakési nesmrtelnosti, která bezdìènì vyvolávala
trýznivý smutek.
Násilím odehnal tyto pøedstavy, vrátil se pohledem na
kolonádu a znovu pøed ním vyvstaly vìzòovy oèi.
Posly, Ha-Nocri, spustil a zahledìl se na Jeuu
zvlátním pohledem: tváøil se výhrùnì, ale jeho oèi
prozrazovaly obavu, prohlaoval jsi nìkdy nìco o velkém
Césarovi? Odpovìz! Prohlaoval, nebo neprohlaoval? Pøitom
zdùraznil zápor víc, ne se u soudu sluí, a upøel na tázaného
pohled, jako by mu chtìl vnuknout jakousi mylenku.
Mluvit pravdu je pøíjemné a nepùsobí to nejmení námahu,
poznamenal vyetøovaný.
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Nezajímá mì, odpovìdìl pøiduenì a zlostnì Pilát, jestli
je ti pøíjemné nebo nepøíjemné mluvit pravdu. Teï ale musí
odpovídat po pravdì. Va pøitom pozornì kadé slovo, jestlie
se chce vyhnout nejen jisté, ale i bolestivé smrti.
Nikdo nevìdìl, co se dìje se správcem Judeje. Odváil se
dokonce vztáhnout ruku, zdánlivì jako by se chránil pøed
sluncem, a za ní jako za ochranným títem vyslal k Jeuovi
významný pohled.
Tak tedy, zaèal, odpovìz: zná jistého Jidáe
Ikariotského a co jsi mu øíkal, jestli jsi vùbec nìco øíkal,
o Césarovi?
To bylo tak, vykládal ochotnì obalovaný, pøedevèírem
veèer jsem se seznámil pøed chrámem s jistým mladíkem, který
udával, e se jmenuje Jidá Ikariotský. Pozval mì do svého
domu v Dolním Mìstì a hostil mì...
Také dobrý èlovìk? otázal se Pilát a v oèích mu zaplály
ïábelské ohníèky.
Tuze dobrý a zvídavý èlovìk, potvrdil Jeua. Projevil
neobvyklý zájem o mé mylenky, pøijal mì velmi srdeènì...
Poruèil zapálit svícny..., procedil Pilát, jako by
pøizvukoval a oèi mu blýskaly.
Ano, divil se ponìkud prokurátorovì informovanosti Jeua
a pokraèoval. Nakonec mì poádal, abych vyslovil svùj názor
na svìtskou moc. Tahle otázka ho nesmírnì zajímala.
A co jsi mu odpovìdìl? vyslýchal ho Pilát, Nebo spad
øekne, e jsi zapomnìl, cos tenkrát prohlaoval? Ale v jeho
hlase u zaznìlo zoufalství.
Mimo jiné jsem prohlásil, vypovídal vìzeò, e kadá
moc je vlastnì násilí na lidu a e pøijde doba, kdy nebude
zapotøebí státu ani císaøù ani ádné jiné vlády. Èlovìk vstoupí
do království pravdy a spravedlnosti, kde si budou vichni
rovni.
Dál!
Dál u nebylo nic, uzavøel Jeua. Znièehonic vbìhli
dovnitø pochopové, svázali mì a odvedli do vìzení.
Tajemník spìnì zapisoval a snail se nevynechat ani slovo.
Na svìtì nebylo, není a nebude vìtí a lidem prospìnìjí
moci, ne je moc imperátora Tiberia! zabouøil Pilátùv sípavý
a nemocný hlas. Prokurátor s nepochopitelnou nenávistí pohlíel na tajemníka a stráe. Ty, pomatený buøiè, ji nemá
právo posuzovat! Vtom vykøikl: Odveïte strá! a obrácen
k tajemníkovi dodal: Nechte mì s viníkem o samotì, tady
jde o státní záleitosti.
Stráe se vztyèeným kopím odpochodovaly z kolonády do
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zahrady a rytmicky cvakaly okovanými støevíci. Za nimi vyel
tajemník.
Ticho na kolonádì ponìkud ruila jen píseò fontány. Pilát
pozoroval, jak se nad trubkou vzdouvá vodní talíø, jak se
jeho okraje tøítí a pramínky pøepadávají dolù.
První promluvil obalovaný:
Vidím, e z mé rozmluvy s tím mladíkem vzelo nìjaké
netìstí. Cítím, vladaøi, e ho stihne zlý osud, a je mi ho
líto.
Domnívám se, usmál se køivì prokurátor, e jsou na
svìtì jiní, které bys mìl spí politovat ne Jidáe
Ikariotského, nebo je èeká horí osud! Tak tedy
Marek Krysobijce, chladný a zapøisáhlý hrdloøez, lidé, kteøí,
jak vidím, a Pilát ukázal na Jeuovu znetvoøenou tváø, tì
bili za tvoje výroky, buøièi Dismas a Gestas, kteøí se svými
kumpány pobili ètyøi vojáky, a konec koncù pinavý zrádce
Jidá - ti vichni jsou podle tebe dobøí lidé?
Tak jest, pøisvìdèil vìzeò.
A tvrdí, e bude nastoleno království pravdy?
Bude, vladaøi, øekl pøesvìdèivì Jeua.
To se nikdy nestane! zvolal náhle prokurátor hrozivým
hlasem, a se Jeua zapotácel. Stejnì tak køièel Pilát pøed
mnoha lety v Dívèím údolí na vojáky: Bijte je! Bijte je!
Obr Krysobijce jim padl do rukou! Teï zvýil hlas, ztrhaný
od povelù, a vykøikoval, aby ho slyeli v zahradì: Je vinen!
Je vinen! Je vinen!
Pak u tieji dodal:
Jeuo Ha-Nocri, vìøí v nìjaké bohy?
Bùh je jen jeden, odpovìdìl Jeua, a v toho vìøím.
Tak se k nìmu pomodli! Øádnì se pomodli! Aèkoli...,
pokraèoval chraplavì, to stejnì nepomùe. enu nemá? zeptal
se bùhvíproè smutnì: nechápal, co se s ním dìje.
Jsem sám.
Nenávidím tohle mìsto, zamumlal najednou Pilát, zimomøivì
se otøásl a zamnul si ruce, jako by si je myl. Kdyby tì byli
zabili døív, ne ses setkal s Jidáem Ikariotským, bylo by
pro tebe líp.
Nemohl bys mì propustit na svobodu, vladaøi? zaprosil
neèekanì obalovaný a jeho hlas znìl polekanì. Vidím, e mì
chtìjí zabít.
Po Pilátovì tváøi pøebìhla køeè. Správce pozvedl k viníkovi
zanícené, rudì ilkované bulvy a øekl:
Ty myslí, neastníku, e øímský prokurátor propustí
na svobodu èlovìka, který vede takové øeèi jako ty? Ó bohové!
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Nebo snad pøedpokládá, e jsem ochoten stanout na tvém
místì? Nesdílím tvé názory. A teï dobøe poslouchej: jestli
od této chvíle hlesne, varuj se mì, to ti povídám!
Vladaøi, já...
Mlè! zahømìl Pilát a zuøivì sledoval vlatovku, která
znovu vlétla na kolonádu.
Ke mnì! zavelel nakonec.
Kdy se tajemník a stráe vrátili na místo, vladaø oznámil,
e potvrzuje rozsudek smrti, vynesený shromádìním malého
synedria nad zloèincem Jeuou Ha-Nocrim. Tajemník ta slova
zapsal.
Za okamik pøedstoupil pøed Pilátovo køeslo Marek Krysobijce. Vladaø mu poruèil, aby pøedal viníka veliteli tajné
sluby a zároveò mu tlumoèil prokurátorùv pøíkaz, aby Jeua
Ha-Nocri byl dren oddìlenì od ostatních odsouzencù. Vojákùm
tajné sluby bylo pod hrozbou nejvyího trestu zakázáno
s Jeuou mluvit a odpovídat na jeho otázky.
Na Krysobijcùv pokyn strá obstoupila Jeuu a odvádìla
ho z kolonády.
Poté pøed prokurátora pøedstoupil krasavec se svìtlou
bradkou a orlími péry v chocholu pøilbice. Na prsou mu záøily
zlaté lví tlamy a u pasu jílec meèe pobitý zlatem. Sandály
s trojitou podrákou mìl zanìrované a ke kolenùm a pøes levé
rameno mu splýval nachový plá. Byl to legát, který velel
legii.
Vladaø se ho ptal, kde se v tu chvíli nachází sebastská
kohorta. Velitel mu oznámil, e obsadila prostranství pøed
hipodromem, kde má být jetì dnes veøejnì vyhláen rozsudek nad
zloèinci.
Pilát naøídil, aby legát vybral z øímské kohorty dvì
centurie. První pod Krysobijcovým velením mìla doprovázet
zloèince a vozy s popravèím náøadím i katy na Golgotu a obsadit
vrchol kopce. Druhá mìla obsadit horu hned. Za stejným úèelem
bude na Golgotu vyslán pomocný jezdecký pluk, syrská ala,
aby posílil ochranu.
Sotva legát opustil kolonádu, prokurátor pøikázal
tajemníkovi, aby pozval do paláce pøedsedu a dva èleny
synedria, a dále velitele jeruzalémské chrámové stráe.
Zároveò si vyádal, aby jetì pøed spoleènou poradou mohl
mluvit s pøedsedou synedria o samotì.
Jeho pøíkaz byl splnìn pohotovì a pøesnì. Slunce, které
v tìch dnech s nevídanou zuøivostí spalovalo Jeruzalém, jetì
nedosáhlo vrcholu, kdy se na horní terase zahrady u nohou
bílých mramorových lvù, støeících schoditì, setkal správce
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Judeje s veleknìzem Kaifáem, který vedle svých knìských
povinností pøedsedal synedriu.
V zahradì panovalo ticho. Ale sotva prokurátor vyel ze
sloupoøadí na sluncem zalitou terasu vroubenou palmami na
obludných sloních nohách, rozevøel se pøed ním pohled na
nenávidìný Jeruzalém s jeho visutými mosty, pevnostmi a hlavnì
nepopsatelnou mramorovou horou pokrytou zlatými draèími upinami namísto kupole - jeruzalémským chrámem - a jeho jemný
sluch zachytil tlumené mruèení, obèas pøehluené slabými
výkøiky nebo steny. Vycházelo zdola, kde v dálce oddìlovala
kamenná hradba dolní terasy palácových zahrad od mìsta.
Piláta napadlo, e tam dole na námìstí se shromádily
nesèetné davy Jeruzalémských, které vzruily nepokoje posledních dnù, a e vichni netrpìlivì oèekávají, a bude vynesen
rozsudek. Výkøiky pøisoudil neúnavným prodavaèùm vody.
Bylo tøeba jednat. Nejdøíve pozval veleknìze na kolonádu
pod záminkou, aby se skryli pøed nelítostným árem. Kaifá
se zdvoøile omluvil a vysvìtloval, e v pøedveèer svátku je
to nepøípustné. Pilát si nasadil na svou lehce olysalou
hlavu kápi a zaèal. Rozmlouvali øecky.
Prokurátor prohlásil, e posoudil pøípad Jeuy Ha-Nocriho
a potvrdil rozsudek smrti. K trestu smrti ukøiováním, který
mìl být vykonán jetì dnes, byli rovnì odsouzeni dalí tøi
buøièi: Dismas, Gestas a Bar-Rabban. První dva vyzývali lid
ke vzpouøe proti Césarovi, byli zajati øímskou správou,
a patøí tudí prokurátorovi. O nì tedy nejde. Zbývající dva,
Bar-Rabbana a Jeuu Ha-Nocriho, zatkla místní strá a byli
odsouzeni synedriem. Podle zákona a místního obyèeje se patøí
jednoho z nich osvobodit na poèest nadcházejících
velikonoèních svátkù. Správce Judeje by rád vidìl, koho
z tìch dvou hodlá synedrion propustit na svobodu: Bar-Rabbana
nebo Ha-Nocriho?
Kaifá kývl hlavou na znamení, e porozumìl otázce, a odpovìdìl:
Synedrion ádá, aby byl osvobozen Bar-Rabban.
Pilát dobøe vìdìl, co mu veleknìz odpoví, ale chtìl dát
najevo, e ho taková odpovìï pøekvapuje. Zhostil se své
úlohy mistrovsky. Zvedl tázavì oboèí, zatváøil se povýenì
a hledìl udivenì veleknìzi pøímo do oèí.
Pøiznávám se, e mì tvá odpovìï pøekvapuje, prohodil
mírnì. Obávám se, e zde dolo k nedorozumìní.
Pak poznamenal na vysvìtlenou, e øímská správa nehodlá
ani v nejmením zasahovat do pravomoci místních vládcù, to
ostatnì veleknìz sám ví, e vak v daném pøípadì dolo k zjev- 27 -

nému pøehmatu. Øímská správa má samozøejmì zájem na tom, aby
se chyba napravila.
Skuteènì, zloèiny Bar-Rabbanovy a Ha-Nocriho se nedají
srovnat. Jestlie se Jeua, zcela nespornì pomatený èlovìk,
provinil nejapnými výroky, které pobuøovaly lid v Jeruzalémì
a na nìkterých jiných místech, pak Bar-Rabban má na svìdomí
tìí provinìní. Nejene se opováil pøímo burcovat lid ke
vzpouøe, ale navíc zabil stráného, který se ho pokouel
zatknout. Je proto daleko nebezpeènìjí ne Ha-Nocri.
Vzhledem k tomu, co bylo øeèeno, prosí prokurátor
veleknìze, aby pøezkoumal své rozhodnutí a na svobodì ponechal
ze dvou viníkù toho, kdo je nekodnìjí - a to je bezpochyby
Ha-Nocri. Je to tak?
Kaifá odpovìdìl tie, ale rozhodnì, e synedrion se
podrobnì seznámil s celým pøípadem, a znovu opakuje, e hodlá
osvobodit Bar-Rabbana.
Jake? Nedbá se na mou pøímluvu? Pøímluvu toho, jeho
ústy promlouvá øímská vláda? Opakuj to potøetí, veleknìe.
Potøetí vìz, e osvobodíme Bar-Rabbana, pronesl polohlasnì Kaifá.
Rozhovor skonèil a víc nebylo o èem mluvit. Ha-Nocri byl
nenávratnì ztracen a u nikdo na celém svìtì nezbaví Piláta
prudkých, zákeøných bolestí, proti nim není léku kromì
smrti. Ale to teï prokurátora neznepokojovalo. Zaplavil ho
znovu nepochopitelný smutek, jakému propadl ráno na kolonádì.
Snail se ho nìjak vysvìtlit a doel k prapodivnému závìru:
e si s odsouzencem cosi nedopovìdìli, e ho vlastnì nevyslechl
do konce.
Zahnal tu mylenku, která zmizela stejnì rychle, jako se
vynoøila. Zùstal jen nevysvìtlitelný svíravý stesk, který
se pøece nedal objasnit jinou bleskurychlou mylenkou, je
okamitì pohasla: Nesmrtelnost... Dotek nesmrtelnosti... Èí
nesmrtelnosti, to opravdu nevìdìl, ale pøesto pøedstava záhadné
nesmrtelnosti zpùsobila, e ho roztøásla zima, aèkoli slunce
pekelnì hnulo.
Dobrá, usoudil, stani se.
Ohlédl se, pøelétl pohledem iré okolí a ustrnul nad
neoèekávanou zmìnou. Rùemi obsypaný keø zmizel, ty tam byly
cypøie lemující horní terasu. Granátovník, bílá socha utonulá
v zeleni, a dokonce i sama zeleò jako by se propadly. Vecko
zastøela krvavì rudá záplava, v ní povlávaly vodní rostliny,
nìkam odplouvaly a spolu s nimi jako by plul on sám. Spaloval
ho a dusil hnìv nejtìí - hnìv vlastní bezmocnosti.
Je mi úzko, vypravil ze sebe, úzko je mi!
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Studenou vlhkou rukou kubl za sponu u límce svého plátì,
a upadla na písek.
Je dusno, ene se bouøe, pøitakal Kaifá, nespoutìje
oèi z prokurátorova zbrunátnìlého oblièeje, a v duchu probíral
vechny svízele, které ho èekají. Ó, jak hrozný je letoní
mìsíc nísán!
Nikoli, zarazil ho Pilát, to není horkem. Je mi úzko
z tebe, Kaifái. Zornièky se mu zúily, usmál se a dodal:
Dej si pozor, veleknìe.
V Kaifáových temných oèích se krátce zajiskøilo
a veleknìz se zatváøil pøekvapenì. Nehrál o nic hùø ne prve
Pilát.
Co to slyím, prokurátore? pronesl klidnì a sebevìdomì.
Ty mi vyhrouje poté, co byl vynesen rozsudek, který jsi
sám potvrdil? Je to moné? Jsme zvyklí, e øímský správce
váí svá slova. Co kdyby nás nìkdo slyel, vladaøi...
Pilát ho pozoroval vyhaslýma oèima a pokusil se o úsmìv.
Neznepokojuj se, veleknìe! Kdo by nás tady v této chvíli
mohl slyet? Podobám se snad tomu mladému potulnému bláznu,
který má být dnes popraven? Nejsem malý chlapec, Kaifái.
Vím, co mluvím a kde mluvím. Zahrady i palác jsou støeeny,
ani my tudy neproklouzne. Ale co my - neproklouzne ani
ten... jak se jen... Ikariotský. Mimochodem, zná èlovìka
toho jména, veleknìe? Kdyby se sem pøece jen nìkdo takový
vetøel, hoøce by litoval, to mi vìø! Abys vìdìl, veleknìe,
od této chvíle nebude mít klid! Ani ty, ani tvùj lid,
a pokynul do dálky, kde se vpravo vypínal a hoøel ve slunci
chrám. To ti pøedpovídám já, Pilát Pontský, jezdec Zlatého
kopí!
Vím, vím! odpovìdìl nebojácnì èernovousý Kaifá a metal
oèima blesky. Vztáhl ruku k nebi a pokraèoval:
Lid judský dobøe ví, e ho zuøivì nenávidí a pøipravuje
mu mnohá utrpení. Jene ho stejnì nezahubí! Bùh ho ochrání!
Vemocný César nás vyslyí a zatítí pøed zhoubcem Pilátem!
Ó nikoliv! zvolal prokurátor a s kadým slovem se mu
ulehèovalo: teï u se nemusel pøetvaøovat a peèlivì volit
slova. Pøíli èasto sis na mì stìoval. Teï nadeel mùj
èas, Kaifái! Vylu zprávu, ale nikoli místodriteli do
Antiochie, ani do Øíma, ale pøímo na ostrov Capri, samotnému
imperátorovi! A ví, jak si v Jeruzalémì hýèkáte zjevné buøièe.
Nikoli vodou ze alomounova rybníka, jak jsem chtìl k vaemu
uitku, ale nìèím jiným napojím Jeruzalém! Vzpomeò si, jak jsem
musel kvùli vám sejmout ze zdi títy s císaøským erbem,
pøemísovat vojsko a nakonec sám pøijet, abych se podíval,
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co tu tropíte! Pamatuj na má slova, veleknìe: neuvidí zde
v Jeruzalémì jednu kohortu, ne! K mìstským hradbám dorazí
celá Blesková legie, pøiene se arabská jízda... Pak uslyí
hoøký pláè a náøek, vzpomene si na zachránìného Bar-Rabbana
a bude litovat, es poslal na smrt filozofa, který hlásal
mír!
Veleknìzi vyskoèily na tváøi rudé skvrny a oèi se mu
rozsvítily. Pokusil se podobnì jako Pilát o úsmìv a odpovìdìl:
Prokurátore, vìøí sám tomu, co øíká? Nikoli, nevìøí! Ten
svùdce lidu nepøinesl do Jeruzaléma mír, a ty, jezdèe, to
dobøe ví. Chtìl jsi ho propustit, aby pobuøoval, vysmíval
se naí víøe a pøivedl lid pod øímské meèe! Ale já,
veleknìz judský, nestrpím, aby kdokoli tupil nai víru!
Ostøíhám lid Judeje, dokud budu iv! Slyí? a Kaifá zvedl
hrozivì ruku. Dobøe poslouchej, vladaøi!
Odmlèel se a prokurátor znovu zaslechl hukot pøipomínající
moøský pøíboj, který se rozléval a ke kamenným zdím zahrad
Heroda Velikého. Zvedal se zdola, tøítil a u prokurátorových
nohou a zaplavoval mu oblièej. Za Pilátovými zády, v pozadí
paláce se ozvalo poplané troubení, tìké skøípání stovek nohou
a øinkot zbraní. Prokurátor si uvìdomil, e øímská pìchota
na jeho pøíkaz vyráí na hrozivou a pro buøièe a lotry poslední
pøehlídku.
Slyí, vladaøi? opakoval tie veleknìz. Chce snad
tvrdit, e tohle vecko, a zvedl obì ruce k nebi, a mu
tmavá kapuce sklouzla z hlavy, vyvolal ubohý buøiè BarRabban?
Pilát si pøejel høbetem ruky mokré, chladné èelo, upøel
pohled do zemì a pak pøimhouøenýma oèima vzhlédl k obloze.
Uvidìl skoro nad hlavou rozhavenou sluneèní kouli
a Kaifáùv stín schoulený u lvího ocasu. Øekl tie
a lhostejnì:
Blíí se poledne. Zapovídali jsme se, zatímco je tøeba
jednat. Omluvil se veleknìzi vybranými slovy a vybídl ho,
aby usedl na lavièku ve stínu magnólie a vyèkal, a svolá
ostatní úèastníky k poslední krátké poradì a vydá jetì jeden
pøíkaz týkající se popravy.
Kaifá se zdvoøile uklonil, ruku na srdci, a osamìl
v zahradì. Pilát se vrátil na kolonádu. Poruèil tajemníkovi,
který u na nìj èekal, aby pozval do zahrady legáta legie,
tribuna kohorty, dále dva èleny synedria a velitele chrámové
stráe, kteøí u èekali na dolní terase v okrouhlé besídce
s fontánou. Dodal, e za okamik sám vejde do zahrady.
Pak zmizel ve vnitøních komnatách paláce.
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Zatímco tajemník svolával úèastníky porady, setkal se
prokurátor v jedné z palácových komnat, chránìné pøed sluncem
tmavými závìsy, s neznámým muem v kápi, která mu zakrývala
polovinu oblièeje, aèkoli sem nepronikl jediný paprsek. Schùzka
trvala neobyèejnì krátce. Vladaø øekl neznámému nìkolik slov a mu se bez mekání vzdálil. Pilát kráèel sloupoøadím do zahrady.
Zde pøede vemi, koho si pøál vidìt, slavnostnì a sue
oznámil, e potvrzuje rozsudek smrti nad Jeuou Ha-Nocrim,
a oficiálnì se dotázal èlenù synedria, koho z provinilcù má
osvobodit. Kdy se mu dostalo odpovìdi, e Bar-Rabbana,
øekl: Velmi dobøe, naøídil tajemníkovi, aby ve na místì
zaprotokoloval, sevøel v prstech sponu, kterou tajemník zvedl
ze zemì, a prohlásil obøadnì: Je èas!
Vichni sestupovali po irokém mramorovém schoditi mezi
stìnami z rùí, které íøily omamnou vùni, stále ní a ke
zdi paláce. Míøili k bránì, která vedla na velké, hladce
vydládìné prostranství, na jeho protìjím konci se tyèily
sloupy a sochy jeruzalémského hipodromu.
Sotva prùvod vyel ze zahrad a vstoupil na dlouhou kamennou
tribunu, která celému prostranství vévodila, Pilát se rozhlédl pøivøenýma oèima a odhadl situaci.
Úsek, kterým právì proel, to jest vzdálenost mezi
palácovou zdí a tribunou, byl prázdný, zato vak vekerý
prostor pøed ním byl pohlcen davem. Zaplavil by i tribunu
a vyklizené místo, kdyby mu nebránily tøi øady sebastských
vojákù po Pilátovì levici a tøi øady vojákù iturejské pomocné
kohorty po jeho pravici.
Pilát vstoupil na tribunu, v dlani mechanicky tøímal
nepotøebnou sponu a mhouøil oèi. Nepøivíral víèka pøed
pichlavým sluncem, kde! Bùhvíproè se vyhýbal pohledu na
skupinu odsouzencù, které, jak dobøe vìdìl, pøivádìli na
tribunu hned za ním.
Sotva ve výi kamenného útesu zazáøil nad lidským moøem
bílý plá s purpurovou podívkou, dolehla k oslnìnému vladaøi
zvuková vlna: Ha... Zrodila se kdesi v dálce u hipodromu
a nesla se zprvu tie, pak sílila, a se zmìnila v hromové
burácení, a po nìkolika vteøinách zaèala opadávat.
Uvidìli mì, blesklo prokurátorovi hlavou. Døív ne první
vlna staèila opadnout, zvedla se neèekanì druhá, støídavì
narùstala a klesala, a pøehluila první. Jako na moøském
høebeni vytryskne pìna, vypukl náhle v zástupu hvízdot
a v bouøi hlasù zaznìly pronikavé enské výkøiky.
To je pøivádìjí na tribunu, pomyslel si vladaø. A jak se
- 31 -

dav hrnul dopøedu, bylo udupáno nìkolik en, proto ty výkøiky.
Vyèkával, nebo vìdìl, e ádná síla nedonutí dav ztichnout,
dokud nevykøièí vechno, co se v nìm nahromadilo, a nezmlkne
sám.
Kdy nastal pøíhodný okamik, Pilát zvedl pravici
a poslední výkøiky zmizely jako závan vìtru.
Vdechl do plic co nejvíc horkého vzduchu a u se nad
tisícihlavým zástupem nesl jeho sípavý hlas:
Jménem Césara imperátora!
Vtom ho ohluil nìkolikrát opakovaný, úseèný, hromový
pokøik: Sláva Césarovi! To volali vojáci v kohortách
a vztyèili kopí a signata.
Prokurátor zaklonil hlavu a zadíval se pøímo do slunce.
Pod víèky mu zaplálo zelené svìtlo, od nìho chytil mozek a nad
zástupem se rozlehla chraplavá aramejská slova:
Ètyøi zloèinci, jatí v Jeruzalémì za vrady, pobuøování
a uráky zákona a víry, odsuzují se k potupné smrti ukøiováním! Poprava bude neprodlenì vykonána na hoøe Golgotì! Jména
zloèincù jsou: Dismas, Gestas, Bar-Rabban a Ha-Nocri, kteøí
tu stojí pøed vámi!
Pokynul vpravo: aèkoli sám viníky nevidìl, byl si jist,
e jsou na vyhrazeném místì. Dav dlouze zahuèel, snad údivem,
snad úlevou. Kdy se znovu rozhostilo ticho, Pilát pokraèoval:
Ukøiováni vak budou toliko tøi z nich, nebo podle
zákona a obyèeje na poèest velikonoèních svátkù jednomu
z odsouzencù podle rozhodnutí malého synedria a schválení
øímské správy velkoduný César daruje jeho bídný ivot!
Vykøikoval jednotlivá slova a souèasnì vnímal, jak hukot
vystøídalo hrobové ticho. K jeho sluchu nedolétl jediný
povzdech ani ramot, a mìl najednou pocit, e vecko kolem
zmizelo. Nenávidìné mìsto zaniklo a on tu stojí sám, bodán
kolmými paprsky, s tváøí zvrácenou k obloze. Chvíli
vychutnával ticho a teprve pak zvolal:
Jméno toho, kdo bude pøed vaima oèima proputìn na
svobodu...
Znovu se odmlèel a døív ne vyslovil jméno, v duchu pátral,
zda øekl ve. Byl si vìdom, e mrtvé mìsto oije, sotva
øekne jméno astlivce, a dál u nebude slyet ani slova.
Øekl jsem ve? zaeptal pro sebe. Ve. Jméno!
Nad ztichlým mìstem zaburácelo jeho hromové r:
Bar-Rabban!
Vtom se mu zazdálo, e slunce nad jeho hlavou øinèivì
puklo a horká láva mu zaplavila ui. Vzkypìl v ní zbìsilý
jekot, øev, náøek, smích a pískot.
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Otoèil se a kráèel po tribunì zpátky ke stupòùm, neohlíel
se napravo ani nalevo, jen upøenì pozoroval rùznobarevné
ètverce kobercù pod nohama v obavì, aby neklopýtl. Vìdìl, e
za jeho zády se na tribunu snáí krupobití bronzových mincí
a fíkù a v ryèícím davu se lidé navzájem ulapávají a plhají
jeden druhému na ramena, aby spatøili na vlastní oèi zázrak èlovìka, který u byl ve spárech smrti, a pøece nakonec
vyvázl. oldnéøi mu snímají pouta a mimodìk mu pùsobí palèivou
bolest v rukou, vymknutých pøi výslechu, osvobozený se mraèí,
vzdychá a zároveò se nepøítomnì usmívá pomateným úsmìvem.
Pilát vìdìl, e mezitím strá odvádí k postranním stupòùm
zbylé tøi zloèince se svázanýma rukama, aby je vyvedla na
silnici smìøující na západ, za mìsto, k hoøe Golgotì. Teprve
kdy míjel tribunu, otevøel oèi. Teï u nemusel mít strach odsouzenci zmizeli z dohledu.
Do slábnoucího ryku davu se mísily pronikavé hlasy vyvolavaèù, kteøí opakovali støídavì aramejsky a øecky, co prokurátor
oznámil z tribuny. Pak dolétl k jeho sluchu pravidelný drobný
koòský dupot, který se pøiblioval, a krátké veselé troubení.
V odpovìï na ty zvuky se rozlehl po celé délce ulice pronikavý
hvizd místních chlapcù, kteøí stáli na støechách domù z tritì
a na prostranství pøed hipodromem, a výkøiky: Pozor!
Voják, který stál osamìle na vyklizeném prostranství
s praporem v ruce, výstranì mávl a Pilát, velitel legie,
tajemník a strá se zastavili.
Jezdecká ala se øítila cvalem na prostranství, hodlala
je objet, aby se vyhnula davu, a ulièkou podél kamenné zdi
obehnané révovím dorazit nejkratí monou cestou na úpatí
Golgoty.
Velitel jízdy, mu chlapecké postavy a tmavé mulatské
pleti, pùvodem Syøan, letìl jako ipka. Kdy míjel Piláta,
nìco slabì vykøikl a vytrhl z pochvy meè. Rozdivoèený a zpocený
vraník uskoèil stranou a vzepjal se na zadní. Velitel zarazil
meè do pochvy, vihl bièem konì po høbetì, a se
vraník postavil znovu na vecky ètyøi, a odcválal do ulièky.
Za ním se hnaly v oblacích prachu trojice jezdcù, hroty
lehkých bambusových kopí poskakovaly a kolem prokurátora se
míhaly oblièeje pod bílými turbany jetì èernìjí, s vesele
vycenìnými svítivými zuby.
Jízda zmizela v ulièce a zùstal po ní jenom sloup zvíøeného
prachu. Poslední projel tìsnì kolem Piláta voják s trubkou
na zádech, která plála v paprscích slunce.
Správce Judeje nespokojenì svratil èelo, rukou si stínil
tváø pøed prachem a znovu vykroèil. Míøil k bránì palácových
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zahrad a za ním legát, tajemník a strá.
Bylo kolem desáté hodiny dopoledne.

(3) SEDMÝ DÙKAZ
Ano, bylo kolem desáté hodiny dopoledne, váený Ivane
Nikolajevièi, uzavøel profesor.
Básník si pøejel rukou po oblièeji, jako by se právì
vzpamatoval, a vidìl, e se mezitím na Patriarchovy rybníky
snesl veèer. Voda v jezírku zèernala a klouzala po ní lehká
loïka: bylo slyet pleskání vesla a perlivý smích jakési
obèanky v loïce. V alejích posedávali lidé na lavièkách,
ale tam, kde sedìli nai diskutéøi, bylo prázdno.
Obloha nad Moskvou vybledla a ve výce jste mohli zøetelnì
rozeznat dosud nezezlátlý bílý úplnìk. Dýchalo se volnìji
a hlasy pod lipami znìly tlumenì, ztiené podveèerem.
Jak to, e staèil vybájit celý pøíbìh, a já to ani
nezpozoroval? hloubal Bezprizorný udivenì. Vdy u je
veèer!... A moná e ve skuteènosti ádné vyprávìní nebylo
a já prostì usnul a to vecko se mi zdálo?
Pøesto musíme pøedpokládat, e profesor pøece jen svùj
pøíbìh vyprávìl, jinak bychom museli pøipustit, e se toté
zdálo Berliozovi. Zadíval se toti pozornì profesorovi do
tváøe a øekl: Vae vyprávìní je neobyèejnì zajímavé,
profesore, tøebae se ani v nejmením neshoduje s výkladem
evangelia...
Prosím vás, namítal profesor a pohrdavì se uklíbl,
nevím jak kdo, ale vy byste mìl vìdìt, e nic z toho, co je
psáno v evangeliu, se nikdy ve skuteènosti neudálo. Kdybychom
se zaèali odvolávat na evangelium jako na nìjaký historický
pramen... Znovu se uklíbl a Berlioz se zarazil, protoe
doslova toté tvrdil Ivanovi, kdy spolu kráèeli po Bronné
smìrem k Patriarchovým rybníkùm.
Správnì, odpovìdìl, ale obávám se, e stejnì tak nikdo
nemùe dokázat vìrohodnost toho, co jste nám vyprávìl.
Omyl! Existuje nìkdo, kdo to mùe dokázat! ujioval
lámanou rutinou profesor, a náhle jim spiklenecky pokynul,
aby pøisedli blí.
Kdy k nìmu naklonili hlavy, kadý z jedné strany,
prohlásil u bez cizího pøízvuku, který se èertví proè náhle
objevoval a hned zase mizel:
To je tak..., pøitom se polekanì ohlédl a pokraèoval
eptem, víte, já se toho veho osobnì zúèastnil. Byl jsem
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u Piláta v paláci, v zahradì, kde rozmlouval s Kaifáem,
a dokonce i na tribunì, jenome tajnì, abych tak øekl,
inkognito. Proto vás velmi prosím, abyste si to nechali pro
sebe, nikomu ani slovo, psst...
Zavládlo mlèení a Berlioz zpopelavìl.
Vy... vy... jak dlouho jste v Moskvì? zeptal se nakonec
pøikrcenì.
Pøed chvílí jsem pøijel, vysvìtloval roztritì profesor.
Teprve teï oba nae pøátele napadlo, aby si ho poøádnì
prohlédli, a zjistili v jeho levém zeleném oku
výraz ílenství; pravé bylo mrtvé, èerné a strnulé.
Koneènì se vecko vysvìtlilo! pomyslel si zmatenì Berlioz.
Pøijel k nám nìmecký cvok, anebo se právì zbláznil na Patriarchových rybnících! To je nadìlení!
A opravdu se vecko vysvìtlilo: podivná snídanì u nebotíka
filozofa Kanta, hloupé vásty o sluneènicovém oleji a jakési
Anuce i pøedpovìï o uøíznuté hlavì a vecko ostatní - zkrátka
profesor je blázen.
Berliozovi bylo hned jasné, co má dìlat. Zvrátil se na
opìradlo lavièky a za profesorovými zády mrkal na
Bezprizorného, aby cizinci neodporoval, ale zkoprnìlý
básník jeho signály nevnímal.
Ano, ano ..., pøisvìdèoval horlivì redaktor, oveme
to je moné ... proè by ne ... I Pilát Pontský, i palác,
a vecko ostatní ... mimochodem, pøijel jste sám nebo se
enou?
Sám, jsem vdycky sám, postìoval si trpce profesor.
A kde máte zavazadla? vyptával se úlisnì Berlioz.
V Metropolu? Kde jste se ubytoval?
Já? Nikde, odpovìdìl pomatený Nìmec a divoce bloudil
zeleným okem po Patriarchových rybnících.
Jak to? A kde hodláte bydlet?
Ve vaem bytì! vypálil bez okolkù blázen a spiklenecky
na nìj zamoural.
Ve ... velice mì tìí, koktal Berlioz, jenome to pro
vás bude trochu nepohodlné, vánì ... V Metropolu jsou
pøepychové pokoje, je to prvotøídní hotel ...
Tak vy tvrdíte, e ani ïábel neexistuje? obrátil se
náhle nemocný vesele k Ivanovi.
Toseví, e ne...
Neodporuj mu ..., zapital Berlioz, jenom rty se mu
pohybovaly, a dìlal posuòky za profesorovými zády.
ádný ïábel neexistuje! vykøikl básník, zmatený celou
tou komedií, a nasadil vemu korunu. To je hrùza! Pøestaòte
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s tou hysterií!
ílenec se rozesmál tak divoce, a z lípy nad jejich
hlavami vystøelil vrabec.
Opravdu neobyèejnì zajímavé, procedil a rozesmál se na
celé kolo. Co to má znamenat ... A se èlovìk zmíní o èemkoli,
nic podle vás neexistuje! Vtom se pøestal smát, jako kdy
utne, a upadl do druhé krajnosti, jak to bývá zvykem
u neurotikù - rozèilil se a utrhl se pøísnì na Bezprizorného:
Tak tedy neexistuje, øíkáte?
Uklidnìte se proboha, profesore ..., drmolil
Berlioz v obavì, aby ho jetì víc nevydrádil. Poseïte chvilku
tady se soudruhem Bezprizorným ... Skoèím si jenom tamhle na
roh, potøebuju si zavolat ... A pak vás doprovodíme, kam
budete chtít. Neznáte nae mìsto...
Musíme uznat, e Berliozùv plán byl správný: zabìhnout
k nejblií telefonní budce a oznámit na pøísluném oddìlení,
e jistý zahranièní konzultant sedí na Patriarchových rybnících
ve zjevnì nenormálním stavu. Tudí by se mìlo nìco podniknout,
aby nedolo k nepøíjemnosti.
Potøebujete si zavolat? Dobrá, jen bìte, smutnì
souhlasil nemocný a náhle zaèal naléhavì kemrat: Ale na
rozlouèenou vás prosím, vìøte alespoò, e ïábel existuje!
O víc vás neádám. Pamatujte, e existuje sedmý dùkaz, nadmíru
spolehlivý. Brzy se o nìm sám pøesvìdèíte!
Dobrá, dobrá, uklidòoval ho redaktor s pøedstíranou
laskavostí, zamrkal na rozèileného básníka, kterému se ani
trochu nelíbilo, e má hlídat pomateného Nìmce, a pak zamíøil
na roh Bronné a Jermolajevské ulièky.
Profesor jako by se rázem uzdravil a jeho tváø se
rozjasnila. Michaile Alexandrovièi! zavolal na Berlioze.
Ten sebou kubl a otoèil se, ale pak ho uklidnila mylenka,
e profesor zná jeho jméno i jméno po otci nejspí také
z nìkterých novin.
Nìmec na nìj zavolal, ruce pøiloené k ústùm:
Jestli si pøejete, dám okamitì poslat telegram vaemu
strýci do Kyjeva!
Redaktor se znovu roztøásl. Jak se ten blázen dozvìdìl
o existenci jeho kyjevského strýce? O tom se nikde v novinách
zaruèenì nepsalo. Hm, nemá nakonec Bezprizorný pravdu? Co
kdy jsou cizincovy doklady falené? Prapodivné individuum
... Musí zavolat, a to hned! Vak oni tu záhadu brzy rozlutí.
Nedíval se u nalevo ani napravo a bìel dál.
Vtom tìsnì pøed vyústìním do Bronné vstal z lavièky
navlas stejný chlapík, jaký se dnes za sluneèního áru vyhoupl
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z dusného vzduchu, a el mu vstøíc. Jenome teï u nebyl
prùhledný, ale kompaktní, a v zaèínajícím eru
Berlioz zøetelnì rozeznal kníry jako husí brka, malá ironická,
plovoucí oèka a kostkované kalhoty, vytaené natolik, e
bylo vidìt pinavé bílé ponoky.
Michail Alexandroviè couvl, ale pak se utìil tím, e
jde o hloupou shodu a vùbec e teï není èas to rozebírat.
Hledáte turniket, soudruhu? zameèel nakøáplým tenorem
kostkovaný. Raète tudy! Bìte rovnì a hned tam jste. Za to
bych mìl od vás dostat na sklenièku ... a si starý regenschori
spraví náladu! klebil se a rozmáchle smekl okejskou èapku.
Berlioz neposlouchal tirády a adonìní dotìrného
regenschoriho, rozbìhl se k turniketu, otoèil jím a u se
chystal vstoupit na koleje, kdy ho oslepilo èervené a bílé
svìtlo. Ve sklenìné budce zablikal nápis: Pozor, tramvaj!
A opravdu, tramvaj u se øítila, zatáèela po novì vybudované
lince z Jermolajevské na Bronnou. Za zatáèkou vyrovnala,
náhle se v ní rozsvítilo elektrické svìtlo, tramvaj zaúpìla
a zrychlila.
Opatrný Berlioz, aèkoliv stál na bezpeèném místì, se
rozhodl vrátit, poloil ruku na rùici a couvl o krok. Vtom
se mu vysmekla ruka a noha nezadritelnì jako po ledu sklouzla
po dládìní, které se ikmo svaovalo ke kolejím, druhá noha
se vymrtila do vzduchu a Berlioz dopadl na koleje. Jak se
snail nìèeho zachytit, upadl naznak, lehce se uhodil
o dlaební kostky do týla a pøitom uvidìl vysoko na obloze nerozeznal u, jestli vpravo nebo vlevo - pozlacený mìsíc.
Obrátil se bleskurychle na bok, zbìsilým pohybem pøitáhl
kolena k bøichu a vtom zahlédl hrùzou zbìlelý oblièej a rudý
átek øidièky tramvaje, který se k nìmu nezadritelnì blíil.
Nestaèil u vykøiknout, ale kolem se rozjeèela srdceryvnými
enskými výkøiky celá ulice.
Øidièka prudce zabrzdila, vùz se zaryl pøedkem do zemì
a pak køeèovitì poskoèil, a s rachotem a øinèením vypadly
okenní tabulky. V Berliozovì mozku uvízl zoufalý výkøik: e
by konec? Jetì jednou, naposled se mu pøed oèima kmitl
mìsíc roztøítìný na kusy, a pak u byla tma.
Tramvaj zachytila Berlioze a pod møíe aleje dopadl na
vydládìný svah tmavý kulatý pøedmìt. Skutálel se po svahu
a poskakoval po hrbolatém dládìní.
Byla to Berliozova uøíznutá hlava.
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(4) PRONÁSLEDOVÁNÍ
Utichly hysterické výkøiky en, doznìl pronikavý hvizd
milicionáøských píalek, odjely dvì sanitky, první odváela tìlo bez hlavy a uøíznutou hlavu na prosekturu, druhá
pohlednou øidièku, zranìnou úlomky skla, domovníci v bílých
zástìrách smetli rozbité sklo a posypali pískem krvavé kalue
a básník Ivan nestaèil ani dobìhnout k turniketu, jenom sklesl
na lavièku a zùstal strnule sedìt. Nìkolikrát se pokusil
vstát, ale nohy ho neposlouchaly, jako by náhle ochrnuly.
Sotva zaslechl první výkøiky, rozbìhl se k turniketu
a uvidìl, jak po dládìní poskakuje hlava. To ho
natolik vydìsilo, e dopadl na lavièku a kousl se do ruky,
a mu tekla krev. Na pomateného Nìmce samozøejmì zapomnìl
a jenom se snail zoufale pochopit, jak je moné, e jetì
pøed malou chvílí mluvil s Berliozem a za pár minut - hlava
...
Vzruený dav bìel alejí a cosi vykøikoval, ale Ivan to
nevnímal. A se u nìj doslova srazily dvì eny a jedna z nich,
prostovlasá, se pièatým nosem, køièela na druhou pøímo
u básníkova ucha:
Anuka, nae Anuka! Ze Sadové! To ona zavinila ...
Koupila v krámku sluneènicový olej a celou litrovou
láhev rozbila o turniket! Polila si sukni, jé, ta nadávala!
A ten chudák nejspí uklouz a upad na koleje...
Ze veho, co neznámá ena vykøikovala, utkvìlo v rozrueném
básníkovì mozku jediné slovo: Anuka.
Anuka? ... Anuka? blekotal a vyplaenì se rozhlíel.
Ale to pøece, dovolte ...
Ke slovu Anuka se pøipojila dalí, sluneènicový olej
a pak neznámo proè i Pilát Pontský. Piláta Bezprizorný
rezolutnì odvrhl a pátral po souvislostech, poèínaje slovem
Anuka. Postupnì splétal øetìz, a koneènì dospìl
k bláznivému profesorovi.
Poèkat! On pøece tvrdil, e dnení zasedání odpadne,
protoe Anuka rozlila olej. A taky e odpadne! Ba co víc,
prohlásil rovnou, e Berliozovi uøízne hlavu enská?! Ano,
ano! A øidièka byla pøece enská! Co to má znamenat, hm?!
V mozku se mu zahnízdilo pøesvìdèení, e záhadný konzultant znal pøesný obraz Berliozovy strané smrti. Vtom mu
bleskly hlavou dvì mylenky. První: Není ani trochu pomatený,
to vecko jsou nesmysly! A druhá: Nenastrojil to vecko sám?
Ale prosím vás, jak by to dokázal?! Ne, ne, tomu se musí
pøijít na kloub!
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S námahou vstal a bìel zpátky k místu, kde debatoval
s profesorem. Ukázalo se, e Nìmec natìstí neodeel.
V Bronné u se rozzáøily svítilny, nad Patriarchovými
rybníky visel zlatý mìsíc a v jeho vdy tak zrádném svìtle
se Bezprizornému zdálo, jako by neznámý stál a drel pod
padí místo hùlky kord.
Vyslouilý dotìra regenschori se uvelebil na místì, kde
jetì nedávno sedìl on, Ivan. Nasadil si na nos zjevnì
nepotøebný skøipec, kterému chybìlo jedno sklo a druhé bylo
prasklé. Pùsobil jetì odpudivìjím dojmem, ne kdy ukazoval
Berliozovi cestu na koleje.
V Ivanovi byla malá duièka, ale pøece jen pøistoupil
k profesorovi, zahledìl se mu do oblièeje a nezjistil v nìm
ani nejmení známku èi stopu ílenství.
Pøiznejte se, kdo jste? zeptal se hlue.
Cizinec se nasupil, zmìøil si básníka pohledem, jako by
ho vidìl poprvé, a zahuèel nevrle:
Nerozumìt ... po rusku mluvit...
On prosím neráèí rozumìt, vmísil se do toho z lavièky
regenschori, aèkoli se ho nikdo neprosil o vysvìtlení.
Nepøetvaøujte se! vzplanul Ivan a cítil, jak se mu
svírá aludek. Jetì pøed chvilkou jste mluvil perfektnì
rusky. Vy nejste Nìmec ani profesor! Jste vrah a pión! Vae
doklady! zaburácel sveøepì.
Záhadný profesor opovrlivì zkøivil u beztak køivá ústa
a pokrèil rameny.
Obèane! znovu zasáhl zlotøilý regenschori. Jakým právem
obtìujete cizího turistu? To si zodpovíte!
Podezøelý profesor se zatváøil povýenì, pak se otoèil
a odcházel. Ivan cítil, e je v koncích. Zalapal po dechu
a obrátil se k regenschorimu:
Poslyte, pomozte mi zadret toho zloèince! Je to vae
povinnost!
Do kostkovaného vjela neobvyklá energie, vyskoèil a zavøetìl:
Jakého zloèince? Kde ho máte? Tohle e je cizí pión?
Oèi mu vítìzoslavnì blýskaly: Jestli je to zloèinec, zavolejte
milici, ne vám uteèe. Víte co, budeme køièet spoleènì,
a rozevøel dokoøán ústa.
Zpitomìlý Ivan poslechl vtipálka a vykøikl: Milice!
Ale jeho spoleèník ho podfoukl, nevykøikl ani jednou.
Ivanovo osamìlé chraplavé volání nemìlo valný úspìch.
Jenom dvì neznámé dívky uskoèily stranou a básník zaslechl
slovo opilý...
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Aha, vy jste spolu spøaeni! zahromoval. A ty si ze mì
bude dìlat oufky? Pus mì!
Uskoèil vpravo a regenschori ho následoval, uhnul vlevo
a ten drzoun za ním.
Schválnì se mi plete pod nohama, viï? zaøval
básník v záchvatu zuøivosti. Osobnì tì pøedám milici,
abys vìdìl! Pokusil se chytit podvodníka za rukáv, ale
netrefil se a vyel naprázdno: regenschori zmizel, jako by
se do zemì propadl. Bezprizorný vyjekl, upøel pohled do
dálky a zahlédl nenávidìného profesora. Míøil do Patriarchovy
ulièky a nebyl sám: pøipojil se k nìmu víc ne podezøelý
regenschori. Ale to jetì nebylo vecko. Tøetím v téhle
spoleènosti byl obrovitý kocour, velký jako tele a èerný
jako saze nebo havran, s výbojnými husarskými kníry. Trojice
zaboèila do Patriarchovy ulièky a kocour si vykraèoval na
zadních.
Ivan se pustil za nimi, ale brzy poznal, e je stìí
dohoní.
Trojice se mihla ulièkou a zahnula na Spiridonovku. A
Bezprizorný pøidával do kroku sebevíc, vzdálenost mezi ním
a pronásledovanými se nezmenovala. Ne se vzpamatoval, octl
se po tiché Spiridonovce u Nikitské brány, kde to vypadalo
hùø. Byla tu toti tlaèenice. Navíc se banda rozhodla pouít
oblíbeného zloèineckého zpùsobu - rozdìlila se.
Regenschori se neobyèejnì obratnì vecpal do autobusu
jedoucího k Arbatskému námìstí a zmizel. Básník tak ztratil
jednoho z pronásledovaných a zamìøil se na kocoura. Vidìl,
jak se to podivné zvíøe pøitoèilo ke stupátku motorového
vagónu A, který stál ve stanici, drze odstrèilo jakousi
enu, která leknutím zajeèela, chytilo se zábradlí a dokonce
se pokouelo vsunout prùvodèí desetník oknem, v tom horku
otevøeným.
Kocourovo chování básníka natolik vyvedlo z míry, e zùstal
strnule stát na rohu pøed obchodem s lahùdkami. Daleko víc
ho vak udivilo, jak reagovala prùvodèí. Sotva uvidìla kocoura,
jak leze do tramvaje, vykøikla zlostnì:
Kocoury nevozíme! Kocouøi sem nesmìjí! Jede! Mar dolù,
nebo zavolám milici!
Ani prùvodèí, ani cestující nepøekvapovala sama podstata
vìci: e kocour leze do tramvaje, na tom by jetì nebylo nic
divného, ale e chce platit!
Kocour se projevil nejen jako zvíøe placení schopné, ale
i disciplinované. Kdy ho prùvodèí poprvé okøikla, poslunì
pøeruil nástup, seskoèil ze stupátka, usadil se na refýi
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a tøel si desetníkem vousy. Sotva prùvodèí zatáhla za òùru
a tramvaj se rozjela, poèínal si jako kadý, koho vyhánìjí
z tramvaje, ale kdo se pøesto potøebuje nìkam rychle dostat.
Èekal, a projedou vecky tøi vagóny, vyhoupl se na spojnici
posledního, zachytil se drápy jakési hadice, která trèela ze
stìny, a odjel s uetøeným desetníkem.
Ivan pozoroval to zloøeèené kocouøisko a pøitom
div neztratil z dohledu vùdce bandy - profesora. Ten natìstí
nestaèil upláchnout. Básník zahlédl jeho edý baret v davu
na zaèátku Velké Nikitské nebo Gercenovy ulice. V miku byl
tam, ale hnal se zbyteènì. Pøidal do kroku, pak se pustil do
bìhu a rozráel dav chodcù, ale k profesorovi se nepøiblíil
ani o centimetr.
A byl sebevíc rozèilený, pøekvapovala ho nadpøirozená
rychlost, s jakou pronásledování probíhalo. Neuplynulo ani
dvacet vteøin od chvíle, kdy opustil Nikitskou bránu, a u
ho oslòovala svìtla na Arbatském námìstí. Za nìkolik dalích
vteøin u se pøed ním klikatila neznámá temná ulièka
s proláklými chodníky, kde sebou plácl jak iroký tak dlouhý
a rozbil si koleno. Dalí osvìtlená magistrála - Kropotkinova
ulice, pak jiná ulièka, za ní Ostoenka a zase nová ulièka,
smutná, nevzhledná a spoøe osvìtlená. Tady definitivnì ztratil
z dohledu mue, kterého tolik hledal. Profesor zmizel.
Chvíli váhal, ale pak mu dolo, e cizinec se bezpochyby
objeví v tøináctce v Sadové ulici, a to v bytì èíslo 47.
Vtrhl do prùjezdu, vybìhl do prvního patra, nael okamitì
oznaèený byt a netrpìlivì zazvonil. Neèekal dlouho. Pøila
mu otevøít asi pìtiletá holèièka, na nic se neptala a hned
zase zmizela.
V prostorné, krajnì zpustlé pøedsíni, matnì osvìtlené
uhlíkovou árovkou, pod vysokým zaèouzeným stropem viselo
na zdi kolo bez pláù, dále tu stála velká elezem pobitá
truhla a na polici nad vìákem leela zimní èepice s dlouhýma
svìenýma uima. Za jednìmi dveømi hluèný muský hlas z rádia
vykøikoval cosi rozhoøèenì ve verích.
Básník se nedal zmást neznámým prostøedím a zamíøil rovnou do chodby. Pomyslel si: Urèitì se schoval v koupelnì.
V chodbì byla tma. Nìkolikrát narazil hlavou o zeï, a koneènì
uvidìl pode dveømi slabý prouek svìtla; nahmatal kliku a opatrnì stiskl. Háèek odskoèil, Ivan se octl skuteènì v koupelnì
a napadlo ho, e mìl tìstí, i kdy jiné, ne potøeboval.
Ovanulo ho vlhké teplo a ve svitu uhlíkù, které doutnaly
pod kotlem, rozeznal velikánské necky zavìené na stìnì
a otluèenou vanu posetou hrozivými èernými skvrnami po
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sloupaném smaltu. Ve vanì stála nahá obèanka, celá namydlená,
a v ruce drela houbu. Krátkozrace zamourala na vetøelce
a nejspí si ho v tom pekelném osvìtlení s nìkým spletla,
protoe vesele, polohlasnì zavitoøila:
Kirjuko! Nelezte sem! Zbláznil jste se ... Fjodor Ivanyè
se kadou chvíli vrátí. Mar ven! a mrskla po nìm houbou.
lo pochopitelnì o nedorozumìní a zavinil je samozøejmì
ná Ivan. Nechtìl to vak pøiznat, jenom káravì vykøikl:
Nemravo jedna!, a ne se vzpamatoval, u stál v kuchyni.
Bylo tu prázdno, pouze na plotnì v poloeru trùnilo tie asi
deset vyhaslých vaøièù. Zbloudilý mìsíèní paprsek pronikal
zapráeným, po léta nemytým oknem a osvìtloval skoupì kout,
kde pod nánosem prachu a pavuèin visela zapomenutá ikona
a za rámeèkem vyèuhovaly dvì svatební svíce. Pod touhle
velkou ikonou byla pøipendlena malá, papírová.
Nikdo neví, jak se v Ivanovì hlavì zrodil tenhle nápad,
ale jisté je, e básník popadl do jedné ruky svíci, do druhé
papírovou ikonu a teprve pak vyklouzl zadním vchodem. S tìmito
pøedmìty opustil neznámý byt, bruèel si nìco pod vousy a jetì
se v duchu èervenal, kdy si vzpomnìl na pøíhodu v koupelnì..
Bezdìènì se snail uhodnout, kdo byl asi ten drzý Kirjuka
a jestli ta odporná èepice v pøedsíni nepatøila náhodou jemu.
V pusté neutìené ulièce se rozhlédl a pátral po
uprchlíkovi, ale marnì: nebylo po nìm vidu ani slechu. Nakonec
v duchu rozhodl:
No ovem! Je u øeky! Vpøed!
Bylo by snad záhodno zjistit, proè Ivan pøedpokládal, e
profesor je právì u øeky Moskvy a ne nìkde jinde. Jenome
básníka se bohuel nemìl kdo zeptat. Odpudivá ulièka byla
liduprázdná.
Brzy jste mohli Bezprizorného zastihnout na ulových
stupních svaujících se k øece.
Svlékl se a svìøil aty do opatrováni neznámému dobrosrdeènému vousáèi, který kouøil vlastnoruènì ukroucenou cigaretu
vedle bílé roztrhané koile a roznìrovaných selapaných
bot. Básník mával rukama, aby vychladl, a pak se vrhl ipkou
do øeky. Voda byla ledová, a mu to vyrazilo dech. Dokonce
mu blesklo hlavou, e nedokáe vyplout na povrch. Nakonec se
mu to pøece jen podaøilo: funìl a hlasitì odfrkoval, oèi
vypoulené strachem, kdy plaval v zèernalé vodì naèichlé
naftou, mezi pokøivenými stíny nábøeních svítilen.
Kdy mokrý vybìhl po schodech k místu, kde zanechal aty
pod vousáèovou ochranou, ukázalo se, e nìkdo ukradl nejen
aty, ale i vousáèe. Namísto hromádky atstva tu leely jen
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pruhované podvlékaèky, roztrhaná koile, svíce, papírová
ikona a krabièka zápalek. Básník v bezmocném vzteku pohrozil
pìstí do dálky a navlékl si vecko, co zbylo.
Nepøíjemnì ho bodly dvì myleny: za prvé e ztratil
prùkaz MASOLITu, který nosil ve dne v noci u sebe, a za
druhé si nebyl jist, podaøí-li se mu v takovém stavu
proklouznout bez pøekáek mìstem. Pøece jen v podvlékaèkách
... Namítnete, co je komu do toho, ale co kdy ho nìkdo
zastaví nebo dokonce zadrí?
Strhal z podvlékaèek knoflíky u kotníkù v nadìji, e se
takhle budou podobat letním kalhotám, popadl ikonu, svíèku
a zápalky a vykroèil se slovy:
Ke Gribojedovovi! Jistojistì bude tam.
Moskva u ila veèerním ivotem. V oblacích prachu po
ulicích rachotily ploinové náklaïáky s øinèivými øetìzy.
Na nich leeli neznámí mui na pytlech a vystrkovali bøicha
vzhùru. Vecka okna byla dokoøán. V kadém záøila lampa pod
oranovým stínidlem a ze vech oken, dveøí, prùjezdù, støech,
pùd, ze sklepù i dvorkù nakøáple burácela polonéza z Evena
Onìgina.
Ivanovy obavy se plnì potvrdily: lidé si ho vesmìs vímali
a otáèeli se. Proto se rozhodl opustit hlavní tepny a proplétal
se ulièkami, kde nejsou chodci tak dotìrní a kde tolik nehrozí
nebezpeèí, e budou obtìovat bosého mue otázkami a ukazovat
na jeho spodky, které tvrdoíjnì odmítaly podobat se kalhotám.
Zapadl do tajemné sítì arbatských ulièek, plíil se podél
zdí, bázlivì poilhával kolem sebe, ohlíel se a krèil,
obèas vhupl do prùjezdu a vyhýbal se køiovatkám øízeným
svìtly i elegantním dveøím diplomatických vil.
Na trudné pouti ho bùhvíproè nelítostnì pronásledoval
vudypøítomný orchestr a za jeho doprovodu zpíval mohutný
baryton o své lásce k Taánì.

(5) SKANDÁL V GRIBOJEDOVOVI
Starobylý jednopatrový dùm krémové barvy na Okruní tøídì
stál v hloubi zakrslé zahrady, obehnané ozdobnou kovovou
møíí. Malý asfaltový plácek pøed domem, kde v zimì trùnila
hromada snìhu s lopatou, se v létì promìnil v nejpøitalivìjí èást letní restaurace pod plátìnou støechou.
Øíkalo se mu Gribojedovùv dùm, protoe prý ho kdysi vlastnila teta spisovatele Gribojedova. Ruku do ohnì bych za to
nedal. Pokud si vzpomínám, Gribojedov snad ani nemìl tetu,
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která by byla majitelkou domu ... Pøesto vila nesla jeho
jméno. Ba co víc, jistý moskevský vanil vykládal, e prý
v kruhovitém sloupovém sále v prvním patøe slavný spisovatel
pøedèítal vzpomínané tetièce, pohodlnì rozvalené na pohovce,
úryvky z Hoøe z rozumu. Ostatnì, èert ví, tøeba to byla
pravda, ale pro ná pøíbìh to není dùleité.
Dùleitìjí je, e nyní spravoval dùm MASOLIT, v jeho
èele stál neastný Michail Alexandroviè Berlioz a do chvíle,
kdy se objevil na Patriarchových rybnících.
Z pøíkladné iniciativy èlenù MASOLITu nikdo neøíkal Gribojedovùv dùm, ale jednodue Gribojedov. Tøeba: Vèera jsem se
tlaèil dvì hodiny ve frontì pøed Gribojedovem. - No a?
Vybojoval jsem mìsíèní poukaz do Jalty.- Se formát...,
nebo: Bì za Berliozem, úøaduje dnes od ètyø do pìti
v Gribojedovovi, a podobnì.
MASOLIT se usídlil v Gribojedovovi co nejlíp a nejpohodlnìji, jak si jen dovedete pøedstavit. Kadý návtìvník se zprvu
bezdìènì seznámil s vývìskami nejrùznìjích sportovních
kroukù a dále se skupinovými i jednotlivými fotografiemi
èlenù MASOLITu, které visely po obou stranách schoditì
vedoucího do prvního patra.
Tady na dveøích první místnosti bylo napsáno velkými
písmeny Rybáøsko-chataøská sekce - a vedle byl namalovaný
karas na udici.
Na dveøích kanceláøe è.2 visela ponìkud záhadná tabulka:
Jednodenní tvùrèí cesty. Vyøizuje M. V. Padìlaná.
Na dalích vévodil krátký, ale u docela nepochopitelný
nápis: Perelygino. Pak zaèaly náhodnému návtìvníkovi
Gribojedova pøecházet oèi pøi pohledu na vecky ty tabulky,
které se pestøily na tetièèiných oøechových dveøích: Zápis do
poøadníku na papír u S. Klovakinové, Pokladna, Honoráøová
úètárna pro skeèisty...
Kdy jste se prodrali dlouhatánským hadem fronty, která
zaèínala u dole ve vrátnici, mohli jste zahlédnout na dveøích,
kam se nepøetritì dobývali adatelé, tabulku s nápisem Bytová
otázka.
Za Bytovou otázkou vykukoval pøepychový plakát s vyobrazenou skálou a po jejím høebenu jel jezdec v plátìnce,
s pukou pøes rameno. O nìco ní se zelenaly palmy a na
balkónì sedìl mladík s bujnou kticí, smìle zahledìný kamsi
do výky, a v ruce drel plnicí pero. Dole hlásal nápis:
Tvùrèí dovolené s celodenní penzí ètrnáctidenní (povídka,
novela) a roèní (román, trilogie) - Jalta, Suuk-Su,, Borové,
Cichidziri, Machindauri, Leningrad (Zimní palác). Taky tady
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stála fronta, ale u ne tak obrovská, asi sto padesát lidí.
Dále následovaly, posluny rozmarných zákrutù, výstupù
a sestupù, v Gribojedovovì domì: Vedení MASOLITu, Pokladny
è. 2, 3, 4, 5, Redakèní rada, Pøedseda MASOLITu, Kuleèníkový
sál, rùzné pomocné kanceláøe a koneènì zmínìný sloupový sál,
kde teta s poitkem vychutnávala komedii geniálního synovce.
Kadý host Gribojedova, který nebyl právì padlý na hlavu,
okamitì vytuil, jak dobøe se ije astlivcùm - èlenùm
MASOLITu, a v srdci mu poèala hlodat èerná závist. Vysílal
k nebi hoøké výèitky, e ho pøi narození neobdaøilo literárním
nadáním. Takhle nemohl ani ve snu doufat, e nìkdy obdrí
legitimaci MASOLITu, hnìdou kníeèku, která vonìla drahou
kùí, se irokým zlatým okrajem, legitimaci známou po celé
Moskvì.
Co dodat na obhajobu závisti? Patøí mezi nízké pudy, ale
pøece jen - vijte se do návtìvníkovy situace. Vdy to, co
vidìl v prvním patøe, nebylo jetì zdaleka vecko. Celé
pøízemí tetièèina domu zaujímala restaurace, a jaká! Právem
byla povaována za nejlepí v celé Moskvì. Nejen proto, e
se rozkládala ve dvou velkých sálech s klenutými stropy, kde
se prohánìli malovaní nafialovìlí konì s asyrskými høívami,
nejen proto, e na kadém stolku stála lampa pokrytá álem
a e sem nemohl vejít náhodný host z ulice, ale i proto, e
kvalitou jídel Gribojedov suverénnì poráel kadou moskevskou
restauraci a vecky tyhle zásoby mu byly poskytovány za
dostupnou, nikterak pøehnanou cenu.
Proto nás jistì nepøekvapí rozhovor, který autor tìchto
hluboce pravdivých øádkù vyslechl u kovové møíe Gribojedova:
Kde míní dnes veèeøet, Ambrosiji?
e se ptá! Samozøejmì tady, drahý Foko! Archibald Archibaldoviè mi dùvìrnì poeptal, e bude porcovaný pøírodní
candát. Senzaèní pochoutka!
Ty si ije, Ambrosiji! povzdechl si hubený, zarostlý
Foka s karbunkulem na krku zlatovlasému obrovi s granátovými
rty a naducanými tváøemi - básníku Ambrosijovi.
To není ádné zvlátní umìní, namítal Ambrosij, jednodue chci ít jako èlovìk. Chce øíct, e candáty dostane
i v Koloseu? Jenome tam stojí jedna porce tøináct rublù
patnáct kopejek, a u nás pìt padesát. A pak, v Koloseu ti
dají tøi dny staré candáty a jetì nemá jistotu, jestli
nedostane po hubì hroznem vína od prvního mladíka, který
tam vtrhne z Divadelního prùjezdu. Ne, jsem kategoricky proti
Koloseu, høímal na celou ulici labuník Ambrosij.
Nepøemlouvej mì, Foko!
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Já tì nepøemlouvám, pitìt Foka. Mùe veèeøet taky
doma.
No pìknì dìkuju, hlaholil Ambrosij, u vidím svou
enu, jak se snaí ve spoleèné kuchyni uklohnit v kastrùlku
porcovaného candáta! Hi-hi-hi! Au revoir, Foko! a básník se
zpìvem na rtech zamíøil k terase pod plachtou.
Mòam, mòam... Ano, bývávalo. Moskevtí starousedlíci dobøe
pamatují na vyhláeného Gribojedova! Kam se hrabe vaøený
porcovaný candát! To je jídlo pro chudé, milý Ambrosiji! Ale
není libo jesetera na støíbrné míse, nakrájeného na kousky,
proloeného raèími høbítky a èerstvým kaviárem? A co
rozlehaná vejce cocotte s ampionovým pyré v koflíku?
A drozdí filet by vám nechutnalo? S lanýi? A co takhle
køepelka po janovsku? Cena devìt padesát. A k tomu
dez a výborná obsluha! V èervenci, kdy celá vae rodina
odjede na chatu a vás neodkladné literární záleitosti
zadrely v Moskvì - sedíte na terase ve stínu popínavého
vína a ve zlaté skvrnì na bìloskvoucím ubrusu stojí pøed
vámi talíøek zeleninového krému á la printanier. Vzpomínáte,
Ambrosiji? e se vùbec ptám! Vae rty prozrazují, e si to
vecko dobøe pamatujete. Co znamenají vai síci a candáti?
Takhle sluky - otavní a lesní, podle roèního období, køepelky èi kulíci! Minerálka, která syèí v krku? Ale dost,
nechává se pøíli unést, milý ètenáøi! Za mnou!...
O pùl jedenácté onoho osudného veèera, kdy Berlioz zahynul
na Patriarchových rybnících, svítila v Gribojedovovi pouze
okna jedné místnosti. Uvnitø strádalo dvanáct spisovatelù,
kteøí pøili na zasedání a èekali na Michaila Alexandrovièe.
Posedávali na idlích, stolech a dokonce i na dvou oknech
v kanceláøi vedení MASOLITu a upøímnì trpìli horkem. Otevøenými okny sem nepronikl ani jediný závan svìího vzduchu.
Moskva vydechovala ár, nashromádìný pøes den v asfaltu,
a bylo jasné, e ani noc nepøinese ulehèení. Z restauraèní
kuchynì, zøízené ve sklepì tetièèina domu, to páchlo cibulí.
Vichni mìli ukrutnou ízeò a byli nervózní a podrádìní.
Prozaik Beskudnikov, tichý, slunì obleèený mu s pozornýma
a pøitom tìkavýma oèima, vytáhl hodinky. Ruèièka se blíila
k jedenáctce. Beskudnikov cvrnkl palcem do ciferníku a strèil
hodinky pod nos sousedovi, básníku Dvoubratskému, který sedìl na stole a z dlouhé chvíle klátil nohama ve lutých
sandálech s gumovou podrákou.
Tohle u je trochu moc, zavrèel Dvoubratský.
Chlapec nám nejspí uvázl na Kljazmì, ozvala se sytým
altem Nastasja Lukinièna Semetriková, moskevská kupecká siro- 46 -

ta, která se stala spisovatelkou a psala váleèné námoøní
povídky pod pseudonymem Kormidelník or.
Dovolte? spustil výbojnì autor populárních skeèù
Zalímcov. Já bych taky s chutí sedìl na terase a popíjel
èaj, ne abych se tu pekl ve vlastní ávì. Zasedání mìlo
být v deset, nemýlím-li se?
Na Kljazmì je teï hezky, popichoval ostatní
Kormidelník or, který vìdìl, e letní spisovatelské sídlo
Perelygino na Kljazmì je veobecnì bolavé místo. Teï u asi
zpívají slavíci. Vdycky se mi líp pracuje na venkovì, zvlá
na jaøe.
Tøetí rok u platím pøíspìvky, aby mou enu, která trpí
Basedowovou chorobou, poslali do toho ráje, ale zatím se nic
nerýsuje, pøisadil si s jedovatou ironií novelista Jeroným
Poskokin.
Kadý nemá to tìstí, zahuèel od okna kritik Ababkov.
Hluboko zapadlá oèka Kormidelníka ore kodolibì zajiskøila a spisovatelka prohlásila u mírnìjím altem:
Nemìli byste závidìt, soudruzi. Máme veho vudy dvaadvacet chat a staví se zatím sedm dalích, a nás je v MASOLITu
tøi tisíce.
Tøi tisíce sto jedenáct, upøesnil kdosi v koutì.
Tak vidíte, pokraèoval Kormidelník, co se dá dìlat?
Je docela pøirozené, e chaty byly pøidìleny tìm nejnadanìjím
z nás...
Generalita! vmísil se do hádky scenárista Hluec.
Beskudnikov strojenì zívl a opustil místnost.
Sám v pìti pokojích v Perelyginu, vypálil za ním Hluec.
Lavroviè bydlí sám v esti, vytìkl Dìniskin, a jídelna
je celá obloená dubovým døevem!
Na tom teï nesejde, usadil je Ababkov. Horí je, e u
máme pùl dvanácté.
Shromádìní zahuèelo a schylovalo se k bouøi. Kdosi telefonoval do nenávidìného Perelygina, spletl si èíslo a ozvala
se Lavrovièova chata, kde jim øekli, e Lavroviè el na
ryby. To je pøivedlo do varu. Nazdaøbùh volali do beletristické
komise, linku 930, a pochopitelnì nikoho nezastali.
Taky mohl zavolat! vykøikoval Dìniskin, Hluec a Kvant.
Bohuel marnì. Berlioz u nemohl nikam telefonovat. Daleko
od Gribojedova, v prostorném sále osvìtleném tisíciwattovými
lampami, na tøech zinkových stolech leelo vecko, co z nìho
zbylo.
Na prvním stole v zaschlé krvi nahé tìlo s pøeraenou
rukou a rozdrceným hrudním koem, na druhém hlava s vyraenými
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pøedními zuby a kalnýma vytøetìnýma oèima, které nedrádilo ani nejprudí svìtlo, a na tøetím - hromádka ztvrdlých
hadrù.
Vedle bezhlavého stáli: profesor soudního lékaøství,
anatom-patolog a dále prorektor, vyetøovací orgány
a Berliozùv zástupce ve vedení MASOLITu spisovatel eldybin,
kterého telefonicky povolali od nemocné eny.
Pro eldybina poslali vùz a odvezli ho spoleènì
s vyetøovacími orgány (bylo kolem pùlnoci) do nebotíkova
bytu, kde byly úøednì zapeèetìny vekeré Berliozovy spisy.
Poté vichni odjeli na prosekturu.
Teï se vichni shromádìní u nebotíkových ostatkù radili,
jak to nejlépe provést: má se uøíznutá hlava pøiít ke krku,
anebo se má Berliozovo tìlo vystavit v Gribojedovovì sále,
zahalené jednodue a po bradu èernou roukou?
Ano, Michail Alexandroviè u nemohl nikam volat a Dìniskin, Hluec a Kvant s Beskudnikovem se zbyteènì rozèilovali
a jeèeli. Pøesnì o pùlnoci vech dvanáct spisovatelù opustilo
první patro a seli dolù do restaurace. Tady svého pøedsedu
u bùhví pokolikáté v duchu proklínali. Vecky stolky na
terase byly pøirozenì dávno obsazené, a tak nezbylo, ne aby
poveèeøeli uvnitø v pøepychových, ale dusných sálech.
Pøesnì o pùlnoci v prvním sále cosi zarachotilo, poskoèilo
a zaøinèelo, jako kdy padá nábytek a sype se sklo. Hned
nato muský hlas, tenký jako tkanièka, zoufale vypískl za
doprovodu hudby: Aleluja! To spustil proslulý gribojedovský
dez. Tváøe zalité potem se rázem rozzáøily, na stropì jako
by oili konì, svìtlo v lampách zdánlivì zesílilo a najednou,
jako utrené ze øetìzu, se pustily oba sály do tance a brzy
následovala i terasa.
Tanèil Hluec s básníøkou Tamarou Pùlmìsícovou, Kvant,
romanopisec Broukopicenko s nìjakou filmovou hereèkou ve
lutých atech. Dále Dragunský, Èerdakèi, malý Dìniskin s majestátním Kormidelníkem orem a krásná architektka Semejkinová-Galová v pevném objetí neznámého mue v bílých kalhotách z pytloviny. Tanèili domácí i hosté, Moskvané
i venkovtí, spisovatel Johann z Krontadtu, jakýsi Vía
Kuftik z Rostova, snad reisér, s fialovým liejem po celém
oblièeji, køepèili èelní pøedstavitelé básnické podsekce
MASOLITu, toti Pavianov, Bogochulský, Sladký, pièkin
a Adelfína Skandalinová, mladíèci s vycpanými rameny,
ostøíhaní na jeka, o kterých nikdo nevìdìl, co dìlají,
tanèil neznámý staøec nad hrobem, kterému v plnovousu uvízla
nudlièka cibule, a s ním neduivá, blednièkovitá dívka
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v pomaèkaných hedvábných oranových atech.
Z èíníkù lil proudem pot, kdy nosili nad hlavou tácy
s orosenými pùllitry piva a sípavì, nenávistnì pokøikovali:
Promiòte, soudruhu Dopálený hlas v ampliónu zavelel:
alik jednou! Skopové na pepøi dvakrát! Domácí drky!
Tenor u nezpíval, ale kvílel: Aleluja! Øinkot zlatých
èinelù v orchestru obèas pøehluil øinèení nádobí, které
myèky poutìly po lince do kuchynì. Jedním slovem, peklo.
O pùlnoci se ukázalo zjevení. Na terasu vyel èernooký
krasavec s ostøe øezanou bradkou jako dýka, ve fraku,
a vladaøským pohledem pøehlédl své panství. Mystici tvrdili,
e bývaly doby, kdy krasavec nenosil frak, ale byl opásán
irokým koeným pásem, z nìho èouhaly rukojeti pistolí.
Vlasy èerné jako havraní køídla mìl pøevázané pruhovaným
hedvábným átkem a velel v Karibském moøi brigantýnì, která
plula pod smuteènì èernou vlajkou s vyitou umrlèí lebkou.
Ale ne, ne! Mystiètí naeptávaèi lou, na svìtì neexistují
Karibská moøe a v nich neplují odvání piráti, ani se za
nimi neene korveta a nad høebeny vln se nevznáejí oblaka
støelného dýmu. Nic podobného není a nikdy nebylo! Existuje
jen zchøadlá lípa, kovová ozdobná møí a za ní iroká tøída...
Led pluje ve sklenici, u sousedního stolu zahlédneme èísi
krvavì podlité býèí oèi, a je nám z toho úzko... Ó bohové,
popøejte mi jedu...
Vtom u kteréhosi stolku proskoèilo slovo: Berlioz!
Dez zanaøíkal a utichl, jako by dostal ránu pìstí. Coe,
coe, coe? Berlioz!!!
Ozvaly se výkøiky, hosté vyskakovali od stolù.
Zvedla se vlna lítosti pøi strané zprávì o Michailu
Alexandrovièi. Kdosi zmatenì pobíhal a volal, e by mìli
hned tady, na místì sestavit jakýsi kolektivní telegram
a okamitì ho odeslat.
Ale ptáme se, jaký telegram, a kam? A proè ho posílat? No
uznejte sami. Jaký význam mùe mít takový telegram pro èlovìka, kterému prosektor v gumových rukavicích svírá rozdrcený
zátylek a profesor ho bodá do krku zahnutými jehlami? Mrtvý
nepotøebuje telegram. Je konec, nezatìujme zbyteènì potu.
Ano, je mrtev, mrtev... Ale my ijeme!
Bouøe lítosti se vzedmula a pak zaèala pomalu opadávat.
Leckdo u se vrátil ke svému stolku a nejdøív potají,
pak veøejnì upil trochu vodky a zajedl. A jak by ne, mají
snad oblíbené kyjevské kotlety z kuøecího masa pøijít nazmar?
Èím mùeme Michailu Alexandrovièi pomoci? Tím, e budeme
hladovìt? My jsme pøece naivu!
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Klavír pøirozenì zamkli na klíè, orchestr se rozeel
a nìkolik novináøù se odebralo do svých redakcí psát nekrology.
Kdosi oznámil, e pøijel eldybin z prosektury. Zmizel nahoøe
v nebotíkovì kanceláøi a hned proskoèily zprávy, e právì
on bude zastupovat Berlioze. eldybin povolal nahoru vech
dvanáct èlenù vedení a na mimoøádné schùzi v Berliozovì
pracovnì vichni jednali o úklidu gribojedovského sloupového
sálu, o pøevozu tìla z prosektury, dále jak bude sál
zpøístupnìn veøejnosti a o podobných neodkladných opatøeních,
spojených se smutnou událostí.
Zatím restaurace zaèala ít obvyklým noèním ivotem a jistì
by vydrela a do zavírací hodiny, toti do ètyø ráno, kdyby
nedolo k nìèemu, co se naprosto vymykalo lidskému chápání
a co pøekvapilo hosty daleko víc ne zpráva o Berliozovì
smrti.
Nejdøív to hnulo s drokáøi, kteøí støeili bránu
Gribojedova. Bylo slyet, jak jeden vstal na kozlíku
a zahulákal:
No ne, jen se podívejte!
Brzy nato, kde se vzalo tu se vzalo, zazáøilo náhle
u kovové møíe svìtélko a blíilo se k terase. Hosté u stolkù
vstávali, natahovali krky a vidìli, e se svìtélkem kráèí
k restauraci bílý pøízrak. Kdy doel a k møíi, vichni
zkoprnìli, oèi strachem rozíøené, a vidlièky s napíchnutými
kousky jesetera zùstaly trèet ve vzduchu. Vrátný, který si
vybìhl ze atny na dvùr zakouøit, zamáèkl botou cigaretu
a vykroèil, aby zahradil straidlu pøístup do restaurace,
ale bùhvíproè to neudìlal a zùstal stát jako solný sloup
s pøihlouplým úsmìvem na rtech.
Zjevení prolo otvorem v møíoví a bez pøekáek vstoupilo
na terasu. Vtom vichni poznali, e to není ádný pøízrak,
ale známý básník Ivan Nikolajeviè Bezprizorný.
Byl bos a na sobì mìl roztrhanou plandavou koili, bílé
pruhované spodky a na prsou pøipendlenou papírovou ikonu
s obrazem neznámého svìtce. V ruce nesl zapálenou svatební
svíci. Pravá tváø mu krvácela. Na terase zavládlo mlèení jeho hloubku byste stìí zmìøili. Bylo vidìt, jak jednomu
èíníkovi teèe pivo z naklonìného pùllitru na podlahu.
Básník pozvedl svíci nad hlavu a pronesl hlasitì:
Buïte zdrávi, hoi! Pak nakoukl pod nejblií
stolek a zklamanì poznamenal: Ne, není tady!
Nato se ozvaly dva hlasy. První, bas, zadunìl nelítostnì:
Je to jasné. Delirium tremens.
Druhý, enský, podìenì zakníkal:
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Jak to, e ho milice nechala jít takhle po ulici?
Ivan to zaslechla vysvìtloval:
Dvakrát mì chtìli zadret, poprvé v Tkalcovské, podruhé
tady v Bronné, ale já to vzal zadem, pøes plot, a jak vidíte,
poranil jsem si tváø.Pak znovu zvedl svíci a zvolal:
Kolegové, literáti, bratøi (jeho ochraptìlý hlas zesílil
a znìl vánivì). Vyslechnìte mì vichni. Je tu. Okamitì ho
zadrte, nebo natropí nepopsatelné kody!
Co? Coe? Co to øíkal? Kdo e je tu? zaumìlo ze vech
stran.
Konzultant, vykládal Ivan, to on zabil na Patriarchových
rybnících Míu Berlioze.
Vtom se ze sálu vyhrnuli lidé a kolem Ivanovy svíce
vznikl chumel.
S prominutím, ale vyjádøete se pøesnìji, zaznìl nad
básníkovým uchem tichý, zdvoøilý hlas, jak to, zabil? Kdo
ho zabil?
Zahranièní konzultant, profesor a pión, tvrdil Ivan
a rozhlíel se kolem.
Jméno? zaeptal mu kdosi do ucha.
Jméno, jméno! zvolal zoufale Bezprizorný. To bych
taky rád vìdìl! Nestaèil jsem si je pøeèíst na jeho
navtívence... Pamatuju si jen první písmeno - W. Jmenoval
se od W! Jaké mùe být jméno na W? ptal se sám sebe, mnul si
èelo a najednou zablekotal: We, We, We, Wa... Wo... Waschner?
Wagner? Weiner? Wegner? Winter? Napìtím se mu zjeily vlasy
na hlavì.
Wolf? vykøikla lítostivì jakási ena.
Ivan se rozlítil.
Káèo pitomá! zaøval a hledal neznámou oèima. Co s tím
má co dìlat Wolf? Wolf za nic nemùe! We, Wa... Ne, takhle si
nevzpomenu! Poslyte, zavolejte na milici, a okamitì polou
pìt motocyklù s kulomety honit profesora. Jo, nezapomeòte
jim pøipomenout, e má dva kumpány: dlouhána v kostkovaném,
s rozbitým cvikrem, a pak vypaseného èerného kocoura... Já
zatím prohledám Gribojedova, protoe mám podezøení, e se
nìkde tady skrývá!
Zneklidnìl, rozráel houf, zaèal mávat svíèkou, pøitom
se pokapal voskem a nahlíel pod stoly. Vtom kdosi vykøikl:
Lékaøe! a pøed Ivanem se vynoøil dobrosrdeèný, hladce
vyholený oblièej s kostìnými obrouèkami.
Soudruhu Bezprizorný, pronesl oblièej slavnostním tónem,
uklidnìte se! Jste rozruen smrtí námi vemi tolik milovaného
Michaila Alexandrovièe... prostì Míi Berlioze. My vichni
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to naprosto chápeme. Potøebujete klid. Kolegové vás doprovodí
do postele a zapomenete...
Ty..., pøeruil ho Ivan a vycenil zuby. Teï je potøeba
èapnout profesora, rozumí. A ty tady imbecilnì vaní.
Kreténe!
Dovolte, soudruhu Bezprizorný, zbrunátnìl oblièej, couvl
a u litoval, e se do toho pletl.
Jak komu, ale tobì nedovolím, zasyèel básník s tichou
nenávistí.
Tváø mu køeèovitì zakubla, rychle si pøehodil svíci
z pravé ruky do levé, iroce se rozpøáhl a uhodil soucitný
oblièej.
Koneènì se vichni vzpamatovali a vrhli se na nìj. Svíce
zhasla a lékaøovy brýle, které sklouzly na zem, byly ve
vteøinì rozdupány. Ivan spustil hrozivý váleèný pokøik, e
to bylo slyet k veobecnému pohorení a na ulici, a zuøivì
se bránil. Nádobí s øinèením padalo ze stolù a eny zaèaly
vøískat.
Zatímco èíníci utìrkami svazovali Ivana, odehrál se
v atnì následující rozhovor mezi kapitánem pirátské lodi
a vrátným.
Vidìl jsi, e má na sobì podvlíkaèky? vyptával se
ledovì pirát.
Raète odpustit, Archibalde Archibaldovièi, drmolil vrátný
schlíple, jak bych moh soudruha Bezprizorného nepustit dovnitø, kdy ráèí být èlenem MASOLITu?
Vidìl jsi, e má na sobì podvlíkaèky? opakoval pirát.
Uznejte sám, Archibalde Archibaldovièi, pokraèoval
vrátný, rudý jako rak, co mùu dìlat? Chápu, na terase sedí
dámy . . .
Neple sem dámy, tìm je to jedno, namítl pirát a doslova
spaloval vrátného oèima, zato milici to jedno nebude! Chlap
v podvlíkaèkách mùe jít v Moskvì po ulici výhradnì v doprovodu
milicionáøe a smìøuje pouze na jedno místo - na milici! A ty
jako vrátný bys mìl vìdìt, e kdykoliv zahlédne podobného
èlovìka, má okamitì zapískat. Slyí? Jen si poslechni, co
se dìje na terase!
Zmagoøený vrátný zaslechl jakési dunìní, øinkot rozbitého
nádobí a enské výkøiky.
Co mám s tebou dìlat? dotíral neúprosnì pirát.
Oblièej vrátného zpopelavìl a oèi vyhasly. Zdálo se mu,
e na èerných vlasech, rozdìlených pìinkou, se objevil rudý
átek. Náprsenka a frak zmizely a za koeným opaskem
vykukovala rukovì pistole. Vrátný si pøedstavoval, jak visí
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na lodním stoáru. Na vlastní oèi vidìl svùj vyplazený
jazyk a hlavu pokleslou bezvládnì na rameno. Dokonce slyel,
jak voda naráí na boky lodi. Kolena se mu roztøásla. Ale
vtom se nad ním pirát slitoval a uhasil svùj spalující pohled.
Dej si pozor, Nikolaji, tohle bylo naposled! Vrátného
budiknièemu v restauraci nepotøebujeme. To bì radìji dìlat
kostelníka. Pak zavelel úseènì, jasnì a výstinì: Dobìhni
pro Pantìleje do bufetu. Milicionáøe. Protokol. Vùz. Na
psychiatrii.A dodal: Zapískej!
Za ètvrt hodiny nadmíru pøekvapení diváci nejen v restauraci, ale i na ulici a v oknech okolních èinákù vidìli,
jak Pantìlej,
vrátný,
milicionáø,
èíník a básník Sviòkov vynáejí ze vrat Gribojedova jakéhosi
mladíka, zabaleného jako loutku, který støídavì plakal, plival
kolem sebe ve snaze trefit zejména Sviòkova a køièel na
celou ulici:
Paká! Paká!
ofér nákladního vozu vztekle nastartoval. Vedle nìj
drokáø pobízel konì a vihal ho po zadku fialovými opratìmi:
Tryskem! Já se jich navozil na psychiatrii!
Kolem huèel dav a rozebíral tu nevídanou pøíhodu. Zkrátka
a dobøe, byl to nemoný, odporný, pohorlivý skandál, který
skonèil teprve v okamiku, kdy náklaïák odváel ze vrat Gribojedovova domu neastného Ivana, milicionáøe, Pantìleje
a Sviòkova.

(6) SCHIZOFRENIE, JAK U BYLO ØEÈENO
Kdy do èekárny vyhláené psychiatrické kliniky, dostavìné
nedávno na bøehu øeky poblí Moskvy, veel mu v bílém pláti,
se pièatou bradkou, bylo pùl druhé v noci. Tøi oetøovatelé
nespoutìli pohled z Bezprizorného, který sedìl na pohovce
vedle krajnì rozrueného básníka Sviòkova. Leela tu i hromádka
utìrek, jimi èíníci Ivana spoutali. Mìl teï ruce i nohy
volné.
Pøi pohledu na vcházející lékaøe Sviòkov zbledl, odkalal
si a zmohl se na nesmìlé:
Buïte zdráv, doktore.
Lékaø se uklonil, ale pøitom pozoroval Ivana. Ten sedìl
jako socha, tváøil se výhrùnì, vratil oboèí a ani se
nepohnul, kdy veel lékaø.
Podívejte, doktore, zaèal bùhvíproè tajemnì pitat
Sviòkov a bázlivì se ohlédl na Ivana, známý básník Ivan
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Bezprizorný... tady ho vidíte... zkrátka bojíme se, aby to
nebylo delirium tremens...
Hodnì pil? procedil mezi zuby lékaø.
Pil, ale zase ne tak, aby...
váby, krysy, bílé myi nebo psy, kteøí by se mu pletli
pod nohama, nehonil?
Ne, kubl sebou Sviòkov, vidìl jsem ho vèera
i dnes ráno... a byl úplnì zdráv.
A proè má na sobì spodky? To jste ho vytáhli z postele?
On vám, doktore, takhle pøiel do restaurace...
Ach tak, øekl spokojenì lékaø, a od èeho má ty rámy
a podlitiny? Pral se s nìkým?
Upadl, kdy pøelézal plot, a pak v restauraci jednoho
uhodil... a potom jetì nìkoho...
Hm, hm, utrousil lékaø, otoèil se k Ivanovi a dodal:
Buïte zdráv!
Já tì zdravím, zákodníku! odpovìdìl hlasitì a zlostnì
Ivan.
Sviòkov natolik zrozpaèitìl, e se neodváil pohlédnout
zdvoøilému lékaøi do oèí. Ale ten se ani trochu neurazil.
Navyklým elegantním pohybem sòal brýle, nadzvedl cíp plátì
a schoval je do zadní kapsy kalhot. Pak se zeptal
Bezprizorného:
Kolik je vám let?
Polibte mnì vichni nohu, ksakru! rozkøièel se hrubì
Ivan a odvrátil se.
Co se rozèilujete? Øekl jsem vám snad nìco nepøíjemného?
Je mi tøiadvacet, pøiznal podrádìnì Ivan, a budu si
na vás vecky stìovat. Na tebe zvlá, ty hnido! oslovil
Sviòkova.
A na co si chcete stìovat?
Na to, e mì, zdravého èlovìka, svázali a násilím odvlekli
do blázince, prskal Ivan.
Sviòkov se na nìj pozornì zadíval a strnul: v básníkových
oèích nebylo ani stopy po nìjakém ílenství. Jetì v Gribojedovovi byly zakalené, ale teï se znovu vyjasnily.
Paneboe, prolétlo vyjukanému Sviòkovovi hlavou, vdy
on je úplnì normální! Co je to za pitomost! Vánì, proè jsme
ho sem táhli? Je normální, jenom ksicht má pokrábaný...
Tady jste, pokraèoval klidným hlasem lékaø a usedl na
bílou stolièku s nablýskanou nohou, na klinice, a ne
v blázinci. Nikdo vás tu nehodlá dret, jestlie to nebude
nutné.
Ivan si ho nedùvìøivì zmìøil, ale pøece jen zabruèel:
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Sláva bohu! Koneènì se nael jeden normální èlovìk mezi
tìmi idioty. Nejvìtí z nich je ten flákaè a fuér Saka!
Kdo je to fuér Saka? zeptal se lékaø.
Tuhle Sviòkov, vysvìtloval pacient a ukázal prstem na
Sviòkova.
Ten se spravedlivì rozhoøèil. To øíká mnì, místo aby mi
podìkoval, e jsem se o nìj nezitnì staral! To je ale
sketa! pomyslil si.
Povahovým zaloením typický kulak, pokraèoval Bezprizorný, kterému se zøejmì zachtìlo Sviòkova odhalit, a pøitom
se rafinovanì vydává za proletáøe. Jen se podívejte na jeho
vyzáblý oblièej a srovnejte to s nabubøelými veríky, které
sloil k Prvnímu máji... Che-che-che... ,K orlím výinám
vzlétnìme, prapory své tam rozviòme: Jen mu nakouknìte do
due, co si myslí... budete z toho paf!
A zlovìstnì se rozesmál.
Sviòkov tìce oddechoval, zrudlý jako krocan, a myslel
jen na to, jakého hada høál na prsou, jak peèoval o èlovìka,
ze kterého se vyklubal zuøivý nepøítel. Nejhorí bylo, e
musel mlèet. Nemùe se pøece hádat s psychopatem!
A proè vás sem vlastnì pøivezli? zeptal se lékaø, kdy
pozornì vyslechl básníkovo obvinìní.
Aby je vecky èert vzal, pitomce! Chytili mì, svázali
nìjakými hadry a up do náklaïáku!
Smím se vás zeptat, proè jste pøiel do restaurace ve
spodním prádle?
Na tom není nic divného, vypovídal Ivan. el jsem se
vykoupat do øeky, nìkdo mi ukradl aty a nechal mi tam tyhle
cáry! Nepùjdu pøece po Moskvì, jak mì pánbùh stvoøil! Navlékl
jsem si, co zbylo, protoe jsem spìchal ke Gribojedovovi.
Lékaø pohlédl tázavì na Sviòkova a ten nevrle zahuhlal:
Tak se jmenuje restaurace.
Hm, podotkl lékaø, a proèpak jste mìl tolik naspìch?
Nìjaká pracovní schùzka?
Pronásledoval jsem konzultanta, odpovìdìl Ivan a opatrnì
se ohlédl.
Jakého konzultanta?
Znáte Berlioze? zeptal se významnì Ivan.
Toho... skladatele?
To básníka popudilo.
Jakýpak skladatel! Aha... vy myslíte toho... Kdepak.
Skladatel je jmenovec Míi Berlioze.
Sviòkov by nejradìji mlèel, ale místo toho musel
vysvìtlovat: Tajemníka MASOLITu Berlioze dnes veèer pøejela
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na Patriarchových rybnících tramvaj.
Neli, kdy nic neví! oboøil se na nìj Ivan. Já byl
u toho, a ne ty, slyí? To on vechno schválnì nastrojil!
Strèil ho?
Houby strèil! rozèilil se Ivan nad veobecnou
nechápavostí. Ten ho nemusí ani strkat! Ten dìlá divy, e
nestaèí èlovìk koukat! Vìdìl pøedem, e Berlioz spadne pod
tramvaj.
A vidìl konzultanta jetì nìkdo jiný kromì vás?
To je právì ta smùla. Vidìl jsem ho jen já a Berlioz.
Hm. A co jste podnikl, abyste vraha zadrel? Lékaø se
otoèil a vymìnil si pohled s enou v bílém pláti, která
sedìla stranou u stolu. Vytáhla nìjaký papír a zaèala vyplòovat
prázdné rubriky.
Udìlal jsem tohle: vzal jsem v kuchyni svíèku...
Tuhle? zeptal se lékaø a ukázal na zlomenou svíci,
která leela spolu s ikonou na stole pøed enou.
Ano, a...
A proè jste sebral tu ikonu?
Víte..., Ivan se zaèervenal. Ikona je nejvíc vydìsila,
a zase ukázal na Sviòkova. Jde o to, e ten konzultant...
budu mluvit na rovinu... má spojení s ïáblem... a nedá se
jen tak lehce chytit.
Oetøovatelé se postavili do pozoru a sledovali kadé
jeho hnutí.
Ano, pokraèoval, je to fakt! Existuje jeden nezvratný
dùkaz. On sám osobnì mluvil s Pilátem Pontským. Jen se na mì
tak nedívejte, je to èistá pravda! Vecko vidìl, palác i palmy.
Zkrátka byl u Piláta Pontského, za to vám ruèím.
Prosím, pokraèujte...
No a tak jsem si pøipendlil na koili ikonu a bìel
jsem...
Vtom hodiny odbily dvì.
Páni! vyhrkl Ivan a vyskoèil. Dvì hodiny a já tu s vámi
ztrácím èas! Promiòte, kde tu máte telefon?
Doveïte ho k telefonu, naøídil lékaø oetøovatelùm.
Ivan popadl sluchátko a ena se tie zeptala Sviòkova:
Je enatý?
Svobodný, odpovìdìl vyplaenì Sviòkov.
Je organizován v odborech?
Ano.
Milice? jeèel Bezprizorný do sluchátka. Je to milice?
Soudruhu dozorèí, zaøiïte okamitì, aby bylo vysláno pìt
motocyklù s kulomety, které by zadrely zahranièního
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konzultanta! Coe? Zajeïte ke mnì, pojedu s vámi... U telefonu
básník Bezprizorný a volám z blázince... Jakou máte adresu?
zeptal se eptem lékaøe a zakryl sluchátko dlaní. Pak znovu
zahalasil do sluchátka: Slyíte mì? Haló!... Tohle jsou mi
pomìry! zaøval náhle jako tur a pratil sluchátkem o zeï.
Pak se otoèil k lékaøi, podal mu ruku, prohlásil sue na
shledanou a chystal se odejít.
Uznejte, kam byste teï chodil? naléhal lékaø a zahledìl
se mu upøenì do oèí. Teï pozdì v noci, ve spodním prádle...
Necítíte se dobøe, zùstaòte u nás.
Puste mì, ádal nemocný oetøovatele, kteøí se srotili
u dveøí. Tak pustíte mì, nebo ne? vykøikl hrozivì.
Sviòkov se roztøásl, ena stiskla knoflík na stolku a na
sklenìnou desku vypadla lesklá krabièka a ampulka.
A ták! vyjekl Ivan a rozhlíel se divoce kolem jako
tvané zvíøe. No dobrá... Sbohem! a rozbìhl se, hlavu
sklonìnou, proti zastøenému oknu.
Prásk! ozvalo se, ale sklo za závìsem se ani nepohnulo.
Za nìkolik vteøin u se básník zuøivì zmítal v rukou
oetøovatelù. Ryèel, pokouel se kousat a vøetìl:
e jste si ale poøídili skla! Puste mì, puste mì!
V lékaøových rukou bleskla injekèní støíkaèka, ena prudkým
pohybem rozkubla vetchý rukáv Ivanovy koile a zaryla se mu
do ruky s neenskou silou. V èekárnì to zavonìlo éterem,
básník omdlel v náruèí ètyø chlapíkù a pohotový lékaø vyuil
vhodného okamiku a vpíchl mu injekci. Jetì chvilku ho
dreli v zajetí a pak jej poloili na pohovku.
Banditi! vztekal se a vyskoèil, ale byl znovu vtlaèen
na pohovku. Jen ho pustili, znovu vstal, pak u si sedl sám.
Chvíli mlèel, rozhlíel se nepøíèetnì kolem, potom neèekanì
zívl a uklíbl se.
Pøece jen jste mì dostali, prohlásil, zívl podruhé,
natáhl se na pohovku, hlavu na poltáøi, tváø podloenou
pìstí jako dítì, a zamumlal ospale, u beze stopy vzteku:
Výbornì... Sami na to doplatíte... Varoval jsem vás, dìlejte
co umíte... Mì teï ze veho nejvíc zajímá Pilát Pontský...
Pilát..., a zavøel oèi.
Koupel, dejte ho na sto sedmnáctku a zajistìte slubu,
naøídil lékaø a nasadil si brýle. Sviòkov sebou znovu kubl:
bílé dveøe se tie otevøely a za nimi se èernala chodba,
osvìtlená pouze namodralými svìtly. Z chodby vjel na gumových
kolech vozík, ztichlého Ivana naloili, vozík odjel a dveøe
se znovu zavøely.
Doktore, pøikrcenì se zeptal otøesený Sviòkov, je
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opravdu nemocný?
Ano, pøikývl lékaø.
A co mu je? vyzvídal nesmìle Sviòkov.
Unavený lékaø na nìj pohlédl a vysvìtloval apaticky:
Pohybová a mluvní reakce... snové interpretace... Podle
mého názoru je to komplikovaný pøípad. Dá se pøedpokládat,
e jde o schizofrenii. A k tomu alkoholismus...
Sviòkov nerozumìl ani za mák, ale pochopil, e to je
s Ivanem patné. Zavzdychal a zeptal se:
Proè poøád mluví o nìjakém konzultantovi?
Nejspí se setkal s nìkým, kdo podrádil jeho obrazotvornost. Moná také, e jde o halucinaci...
Zanedlouho odváel nákladní vùz Sviòkova do Moskvy. Svítalo
a záøe poulièních svítilen po cestì se zdála zbyteèná a nepøíjemná. ofér nadával na probdìlou noc a hnal vùz na plné
obrátky, a se kola dostávala v zatáèkách do smyku.
Pøehnal se les a zùstal daleko vzadu, øeka uhnula nìkam
stranou a vstøíc tìm dvìma se vyhrnulo vecko moné: ploty
s hlídaèskými budkami, vyrovnané hranice døíví, trèící sloupy,
neznámé stoáry s napíchanými cívkami, hromady tìrku, pùda
zbrázdìná kanály - prostì vecko nasvìdèovalo tomu, e Moskva
u je kdesi za nejblií zatáèkou a e je co nevidìt pøepadne a pohltí.
Sviòkova to vytøásalo, klinkal se ze strany na stranu
a palek, na kterém sedìl, hrozil kadou chvíli vyklouznout.
Restauraèní utìrky, naloené vlastnoruènì milicionáøem
a Pantìlejem, který odjel u døíve trolejbusem, jezdily po
celé ploinì. Sviòkov je u chtìl posbírat, ale pak zlostnì
zasyèel: Vykalu se na nì! Co se budu namáhat jako idiot?
- odkopl je a pøestal si jich vímat.
Byl v hrozném duevním stavu. Ukázalo se, e návtìva
v onom neblahém domì v nìm zanechala hluboké stopy. Snail
se pochopit, co ho vlastnì tak trápí. Chodba s namodralými
svìtly, která se mu vtiskla do pamìti? Nebo snad pomylení,
e nejvìtí netìstí je, kdy èlovìk ztratí rozum? Oveme
taky. Ale to je pøece veobecnì známá mylenka. Jetì cosi
zbývá. Co by to mohlo být? Pocit uráky, ano. Urálivá
slova, která mu Bezprizorný vmetl pøímo do tváøe. To by
jetì nevadilo, horí je, e jsou pravdivá.
Pøestal vnímat okolí, upøel pohled na rozkymácenou podlahu
a zaèal si nìco pro sebe blekotat, obèas vzdychal a uíral
se. Ano, vere... Je mu dvaatøicet! Co bude dál? Zmùe se na
pár verù za rok... A co mu pøinesou vere? Slávu? Pitomost!
Nesna se podfouknout aspoò sám sebe. Nikdy nezíská slávu
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ten, kdo píe patné vere. A proè jsou moje vere patné?
Ano, mìl pravdu, mìl pravdu! bièoval se v duchu nemilosrdnì,
nevìøím pøece ani slovu z toho, co píu!
Stiený neurastenickým záchvatem zavrávoral a podlaha
pod jeho nohama se pøestala kymácet. Kdy zvedl hlavu, poznal,
e je dávno v Moskvì, ba co víc, e nad mìstem svítá a mraky
jsou zlatì nasvíceny. Náklaïák stál, uvízl v kolonì vozù
pøed zatáèkou na Okruní tøídu a pár krokù opodál se tyèil
na podstavci bronzový mu s hlavou lehce sklonìnou a lhostejnì
sledoval poulièní ruch.
V hlavì náhle onemocnìlého básníka se vyrojily podivné
mylenky: To je vzor zaruèenì úspìného èlovìka... Vzpøímil
se, zvedl pravici a neznámo proè zahrozil bronzovému mui,
který nikomu neublioval. Kadý jeho krok, a udìlal cokoli,
vecko se obrátilo v jeho prospìch a pøispìlo k jeho slávì!
Ale co vlastnì udìlal? Nerozumím tomu... Je snad nìco
zvlátního ve slovech Kalným nebem letí mraky...? Nechápu!
Zkrátka mìl kliku - usoudil nakonec kodolibì a vtom cítil,
jak se vùz pod nim rozjel - bìlogvardìjec na nìj vystøelil,
rozdrtil mu stehno a tak mu zajistil nesmrtelnost.
Kolona se dala do pohybu. Neuplynuly ani dvì minuty
a zcela chorý a jakoby zestárlý básník veel na terasu
Gribojedova. Bylo tu prázdno. V rohu dopíjela nìjaká spoleènost
a uprostøed pobíhal známý konferenciér v ubetìjce a s pohárem
ampaòského v ruce.
Sviòkova obtíeného utìrkami srdeènì uvítal Archibald
Archibaldoviè a okamitì ho zbavil nepøíjemného nákladu.
Kdyby básníka tolik nezdrtil pobyt na klinice a jízda
v náklaïáku, zøejmì by s chutí vyprávìl, jak se vecko na
klinice odehrálo, a zpestøil by svoje vyprávìní vymylenými
podrobnostmi. Ale teï si na to ani nevzdechl. I pøi své
nevímavosti nyní, po vyèerpávající jízdì v náklaïáku, si
poprvé jaksepatøí piráta prohlédl a poznal, e pøestoe se
ptá na Bezprizorného a neskrblí citoslovci, ve skuteènosti
ho ani trochu nelituje a pramálo se zajímá o jeho osud.
Kádr! Tak je to správné! pomyslel si cynicky. Pøeruil
vyprávìní o schizofrenii a poádal:
Kdyby tak byla vodka, Archibalde Archibaldovièi...
Pirát se zatváøil úèastnì a zaeptal:
Chápu, hned to bude... A pokynul èíníkovi.
Za ètvrt hodiny sedìl Sviòkov zcela osamìlý, oklíbal se
nad línem, pil jednu vodku za druhou a pøipoutìl i chápal,
e v jeho ivotì se u nedá zhola nic napravit a e zbývá
jen jediné: zapomenout.
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Ztratil celou noc, zatímco ostatní debuírovali, a bylo
mu jasné, e ji nelze pøivolat zpátky. Staèilo zvednout
hlavu od lampy a zahledìt se na oblohu, abyste poznali, e
noc nenávratnì zmizela. Èíníci kvapnì strhávali ubrusy ze
stolù a vyspalí kocouøi èile mejdili kolem terasy. Na básníka
nezadritelnì útoèil den.

(7) PODEZØELÝ BYT
Kdyby pøítího dne ráno nìkdo vyhrooval Sopovi asi
takhle: Sopo! Jestli okamitì nevstane, zastøelí tì!,
zamruèel by Sopa zmoeným hlasem: Asi mì zastøelí! Dìlejte
se mnou co chcete, já nevstanu.
Nejen e nemohl vstát, ale pøipadalo mu, e nesmí ani
otevøít oèi, jinak sjede z nebe blesk a rozpoltí mu kebuli
na kusy. V hlavì mu huèelo, jako by tam vyzvánìl tìký zvon,
mezi zornièkami a zavøenými víèky pluly hnìdé, èervenì a zelenì
lemované skvrny a k dovrení veho se mu chtìlo zvracet;
pøitom se zdálo, e ten nutkavý pocit souvisí se zvukem
jakéhosi dotìrného gramofonu.
Usilovnì se snail vybavit si vèerejí události, ale
vzpomnìl si jen na jedno - jak stál kdesi s ubrouskem v ruce
a pokouel se políbit nìjakou enu. Pøitom slíbil, e ji
nazítøí pøesnì v poledne navtíví. Dáma namítala: Ne, ne,
já nebudu doma!, ale Sopa tvrdoíjnì naléhal: Nevadí, já
pøesto pøijdu.
Ale co to bylo za dámu, kolik je teï hodin, kolikátého je
a který mìsíc - vecko se mu vykouøilo z hlavy a nejhorí
bylo, e nevìdìl, kde je. Pokouel se alespoò tohle vyjasnit
a násilím otevøel levé oko. V eru cosi matnì probleskovalo.
Rozeznal vysoké tøídílné zrcadlo a dolo mu, e leí naznak ve
své posteli, vlastnì v posteli zlatnice, v její bývalé lonici.
Vtom mu zaèala tøetit hlava tak silnì, e zavøel oèi
a zasténal.
Na vysvìtlenou: Sopa Lotrov, øeditel Varieté, se ráno
probudil ve svém bytì, kde bydlel spoleènì s nebotíkem
Berliozem, v hranolovitém pìtipatrovém èináku, který stál
v Sadové ulici.
Dodejme, e byt è.50 dávno poíval pøinejmením podivné,
ne-li patné povìsti. Jetì pøed dvìma lety patøil vdovì po
zlatníkovi de Fougeré. Anna Francevna de Fougeré, dùstojná
a výjimeènì èinorodá padesátnice, pronajímala tøi z pìti
pokojù podnájemníkùm: jeden se jmenoval, pokud si vzpomínám,
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Bìlomut, a jméno druhého jsem zapomnìl.
Pøed dvìma lety se zaèaly ve zdejím bytì dít nepochopitelné
vìci: beze stopy odtud mizeli obyvatelé.
Jednoho sváteèního dne se objevil v bytì milicionáø,
vyvolal do pøedsínì druhého nájemníka (jeho jméno se mi
vytratilo z pamìti) a prohlásil, e se má dostavit na milici,
aby nìco podepsal, a e to nebude dlouho trvat.
Podnájemník naøídil Anfise, oddané a dlouholeté sluebné Anny
Francevny, aby kadému, kdo bude volat, øekla, e se vrátí
za deset minut, a odeel s korektním milicionáøem v bílých
rukavicích. Ale nevrátil se za deset minut ani pozdìji.
Nejpodivnìjí bylo, e spolu s ním zøejmì zmizel i milicionáø.
Náboná a upøímnì øeèeno povìrèivá Anfisa rovnou vpálila
rozèilené Annì Francevnì, e to vecko jsou kouzla a ona e
tuze dobøe ví, kdo unesl podnájemníka i milicionáøe, jenome
se o tom nechce pozdì veèer zmiòovat.
Je veobecnì známo, e jak se do nìèeho pøímíchají èáry,
u se nedají zastavit. Dalí podnájemník se ztratil, zdá se,
v pondìlí, a ve støedu jako by se do zemì propadl Bìlomut,
tøebae za jiných okolností. Ráno pro nìj pøijel jako obyèejnì
vùz, aby ho odvezl do práce, ale zpátky nikoho nepøivezl
a sám se taky nevrátil.
Smutek a obavy madam Bìlomutové se nedají ani vylíèit.
Ale bohuel netrvaly dlouho. Tée noci, kdy se Anna Francevna
vrátila s Anfisou z chaty, kam z neznámých dùvodù
tolik pospíchala, nezastala obèanku Bìlomutovou v bytì. Ba
co víc, dveøe obou místností, které obývali manelé Bìlomutovi,
byly zapeèetìné.
Následující dva dny minuly klidnì. Tøetí den Anna Francevna, která po celou dobu trpìla nespavostí, znovu nakvap
odjela na chatu... Je nutné dodávat, e se víc nevrátila?
Oputìná Anfisa se dosyta vyplakala a ulehla ve dvì hodiny
v noci. Nikdo neví, co se s ní stalo, ale sousedé tvrdili,
e celou noc se z bytu è. 50 ozývalo klepání a okna svítila
a do boího rána. Druhý den se ukázalo, e i Anfisa je
pryè.
O zmizelých obyvatelích i zaèarovaném bytì se po domì
dlouho íøily nejrùznìjí povìsti, napøíklad e vyzáblá
a poboná Anfisa ukrývala na vyschlých prsou v semiovém
váèku pìtadvacet velkých briliantù, které patøily Annì
Francevnì. Nebo e v kùlnì u chaty, kam nakvap zlatnice
jezdila, se znièehonic objevil drahocenný poklad v podobì
zmínìných briliantù i zlatých carských mincí. A podobné øeèi.
My pøi tom nebyli, a tudí za správnost neruèíme.
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Ale a u to bylo jakkoli, byt zùstal prázdný a zapeèetìný
vehovudy
týden.
Pak se
tam
nastìhovali
nebotík Berlioz a Sopa s manelkami. Je naprosto pøirozené,
e jakmile pøekroèili práh toho zloøeèeného bytu, u to
zaèalo! Napøíklad netrvalo ani mìsíc, a obì manelky zmizely.
Jenome ne beze stopy. O Berliozovì enì se vyprávìlo, e ji
kdosi vidìl v Charkovì s jistým baletním mistrem, a Sopovu
manelku vypátrali v Boedomce. Jak se proslýchalo, øeditel
Varieté jí prý sehnal díky svým èetným známostem pokoj
s podmínkou, e do smrti nevkroèí do Sadové ulice...
Sopa zasténal. Chtìl zavolat sluebnou Gruòu a poádat
o práek proti bolení hlavy, ale vèas si uvìdomil, e by se
zbyteènì namáhal, protoe Gruòa stejnì ádný práek nemá.
Pokouel se pøivolat na pomoc Berlioze, dvakrát zakvílel
Mío... Mío..., ale nikdo se neozval. V bytì panovalo
hluboké ticho.
Pohnul prsty u nohou a poznal, e leí v ponokách,
roztøesenou rukou si pøejel po stehnì, aby se pøesvìdèil,
má-li na sobì kalhoty èi ne, ale nic nezjistil. Nakonec
pochopil, e je ponechán napospas osudu, sám a bez pomoci,
a proto se rozhodl vstát, tøebae to vyadovalo nadlidské
úsilí.
Prudce kubl slepenými víèky a uvidìl se v zrcadle
s rozjeenými vlasy, opuchlým oblièejem, pokrytým èerným
strniskem, a kalnýma oèima, ve pinavé koili s límcem
a kravatou, ve spodkách a ponokách.
Navíc zpozoroval vedle zrcadla neznámého mue v èerném,
s èerným baretem na hlavì.
Posadil se na posteli a vypoulil na neznámého krhavé
oèi. Ten první pøehluil mlèení a pronesl hlubokým hlasem
s nápadnì cizím pøízvukem:
Dobrý den, nejmilejí Stìpane Bogdanovièi!
V pokoji se rozhostilo ticho a teprve po chvíli Sopa
tìce vykoktal:
Co si pøejete?
Byl pøekvapen, jak cize zaznìl jeho hlas. Slovo co
vypískl diskantem, si zabruèel basem a pøejete mu u
vùbec nevylo.
Neznámý se pøátelsky usmál, vytáhl velké zlaté cibule
s briliantovým trojúhelníkem na víèku, jedenáctkrát zazvonil
a øekl:
Jedenáct. Pøesnì hodinu èekám, a se probudíte. Pozval
jste mì na deset hodin, tak jsem tu!
Lotrov nahmátl kalhoty, které leely na idli u postele,
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a zaeptal:
Pardon... Natáhl si je a chraplavì poádal: Vae jméno?
Mluvil jen s nejvìtím sebezapøením. Pøi kadém slovì
jako by ho nìkdo bodal do mozku a zpùsoboval mu ïábelskou
bolest.
Jake? Vy jste dokonce zapomnìl moje jméno? usmál se
host.
Promiòte..., zasípal Sopa a cítil, e ho kocovina
obdaøila novým symptomem: podlaha kolem postele se kamsi
propadla a hrozilo nebezpeèí, e on sám kadou chvíli sletí
po hlavì rovnou nìkam do pekla.
Drahý Stìpane Bogdanovièi, domlouval mu
návtìvník a prozíravì se usmál. ádný práek vám nepomùe.
Øiïte se starou moudrou zásadou - vyráejte klín klínem.
Vás mohou pøivést k ivotu jedinì dva kalíky vodky a k tomu
nìco ostrého teplého na zajedení.
Sopa nebyl padlý na hlavu, a pøestoe se cítil opravdu
mizernì, dolo mu, e kdy byl pøistien v takovém stavu,
musí s pravdou ven.
Upøímnì øeèeno, spustil a sotva pletl jazykem, vèera
jsem kapánek . . .
Ani slovo! zarazil ho neznámý a odjel v køesle stranou.
Øeditel vykulil oèi a uvidìl na malém stolku na podnose
nakrájený bílý chléb, èerný lisovaný kaviár ve sklenici,
talíøek s nakládanými høíbky, cosi v kastrùlku a koneènì vodku
v baòaté karafì - památce po zlatnici. Nejvíc ho pøekvapilo,
e karafa je orosená. Ale nebylo divu: stála v nádobì naplnìné
ledem. Zkrátka prostøeno bylo èistì a znalecky.
Host nepøipustil, aby se Sopovo pøekvapení nepøíjemnì
rozrostlo, a obratnì mu nalil pùl sklenice vodky.
A co vy? pípl Sopa.
S radostí!
Lotrov rozechvìlou rukou pozvedl sklenici k ústùm a neznámý
naráz vyprázdnil svou. Sopa se vrhl na kaviár a zahuhlal
plnými ústy:
Vy to nezajíte?
Díky, já piju bez zajedení, vysvìtloval host a znovu
si nalil. Odklopil kastrùlek a objevil v nìm párky v tomatové
ávì. Zelené kruhy pøed oèima zmizely, slova plynula lehèeji,
a hlavnì Lotrov se pomalu rozpomínal. Vybavil si, jak to
vèera táhli na chatì satirika Chustova ve Schodnì, kam
Chustov dopravil Sopu taxíkem. Dokonce si vzpomnìl, e kdy
najímali taxík u Metropolu, byl s nimi jetì nìjaký herec
nebo kdo... s kuføíkovým gramofonem. Ano, ano, bylo to na
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chatì! Jetì teï slyí, jak psi vyjí pøi gramofonu. Záhadou
zùstává dáma, kterou chtìl políbit... èertví, co to bylo
zaè... snad pracovala v rozhlase, nebo se plete...
Postupnì vyplouvaly události vèerejího dne, ale Sopu
teï nesrovnatelnì víc zajímal dneek, pøedevím, jak se neznámý
chlapík octl v jeho lonici a jetì k tomu s jídlem a vodkou.
To by chtìlo vysvìtlení.
Teï u jste si doufám vybavil moje jméno?
Ale Lotrov se jen rozpaèitì usmál a rozhodil ruce.
Mimochodem, mám dojem, e jste pil po vodce portské.
Uznejte, to se pøece nedìlá!
Chci vás poádat, aby to zùstalo mezi námi, naléhal
sladce Sopa.
Samozøejmì, samozøejmì! Ovem za Chustova nemohu ruèit.
Copak vy neznáte Chustova?
Vèera ve vaí kanceláøi jsem to individuum zahlédl, ale
staèil jediný zbìný pohled, abych poznal, e to je podfukáø,
chameleón, drbna a vrtichvost.
Zcela správnì! usoudil v duchu Lotrov, pøekvapený
tak struènou a pøitom výstinou charakteristikou.
Ano, vèerejek se pomalu skládal z jednotlivých útrkù,
a pøece øeditele Varieté neopoutìl zvlátní neklid.
V událostech vèerejího dne toti zela obrovská èerná mezera.
Myslete si co chcete, ale neznámého v baretu Sopa vèera ve
své kanceláøi nevidìl.
Jsem profesor èerné magie Woland, pronesl dùraznì host,
kdy vidìl Sopovy potíe, a vyloil vecko popoøádku.
Vèera za dne pøijel do Moskvy, neprodlenì navtívil Sopu
a nabídl mu pohostinské vystoupení ve Varieté. Sopa volal
do moskevské estrádní komise a ádal o schválení. Dostal je
(Lotrov pøi tìch slovech zbledl a zamikal) a uzavøel
s profesorem Wolandem smlouvu na sedm pøedstavení (Sopa
otevøel ústa). Dohodli se, e Woland k nìmu zajde dnes ráno
v deset, aby si upøesnili nìkteré podrobnosti... A Woland
tedy pøiel. Otevøela sluebná Gruòa a sdìlila mu, e sama
pøibìhla teprve pøed chvilkou, e sem jenom dochází, Berlioz e
není doma, a jestli chce host mluvit se Stìpanem Bogdanovièem,
a jde za ním do lonice. Stìpan Bogdanoviè prý spí jako
døevo a ona se ho neodváí vzbudit. Kdy Woland vidìl Lotrova
v takovém stavu, poslal Gruòu do nejbliího lahùdkáøství
pro vodku a jídlo, do lékárny pro led a...
Vyrovnáme se, kdy dovolíte, zafòukal znièený Sopa
a sahal po náprsní tace.
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Taková malièkost! zvolal hostující umìlec a nechtìl
o placení ani slyet.
Tak se tedy vyjasnilo, odkud se vzala vodka a jídlo, ale
pøesto byl na øeditele alostný pohled: za ivého boha se
nemohl upamatovat na smlouvu, a kdybyste ho zabili, vèera se
s ádným Wolandem nesetkal. Ano, Chustov u nìho byl, ale
Woland ne.
Ukázal byste mi laskavì smlouvu? poádal sklesle.
Prosím, raète!
Lotrov nahlédl do papíru a ztuhl. Vecko bylo v naprostém
poøádku: za prvé jeho vlastnoruèní rozmáchlý podpis, napøíè
ikmým písmem administrativního øeditele Rimského psaný
pøíkaz, aby byla umìlci Wolandovi vyplacena záloha deset
tisíc rublù - celkový honoráø za sedm pohostinských vystoupení
èiní pìtatøicet tisíc rublù. Dokonce tu byl i Wolandùv podpis,
který potvrzoval, e záloha byla vyplacena.
Co to má znamenat? pøemítal neastný Sopa a hlava se mu
zatoèila. e by se dostavila zlovìstná skleróza? Samo sebou,
teï, kdy umìlec pøedloil smlouvu, by byl dalí údiv prostì
nevhodný. Lotrov poádal hosta o chvilku strpení, a jak byl
v ponokách, rozbìhl se do pøedsínì k telefonu. Cestou køikl
smìrem ke kuchyni:
Gruòo!
Ale nikdo se neozval. Pohlédl letmo na dveøe Berliozovy
pracovny, které byly hned vedle pøedsínì, a zùstal stát jako
opaøený. Na klice se houpala úctyhodnì velká peèe.
Pìknì dìkuju! zabruèel v nìm vnitøní hlas. Tohle jetì
scházelo! Od té chvíle jeho mylenky jako by se rozbìhly po
dvou kolejích, a jak to obvykle bývá pøi katastrofì, najednou
zcela vykolejily a letìly k èertu. Motanice, jaká vznikla
ve Sopovì hlavì, se dá tìko popsat. Vystupoval v ní skøet
v èerném baretu, s ledovou vodkou a nepravdìpodobnou
smlouvou... A k dovrení toho veho tu má peèe na dveøích!
Komu chcete namluvit, e Berlioz nìco provedl... stejnì vám
nikdo neuvìøí, na to vemte jed! Ale peèe je tady! Ano
prosím...
Vtom se mu v mozku vyrojily nepøíjemné vzpomínky na jistý
èlánek, který jako naschvál Sopa nedávno podstrèil Michailu
Alexandrovièi, aby ho otiskl ve svém èasopise. Mezi námi,
byl to mizerný èlánek. Navíc úplnì zbyteèný a honoráø taky
nestál za øeè...
Lotrov si hned potom vybavil jeden podezøelý rozhovor,
který, pokud si vzpomíná, se odehrál ètvrtého dubna tady
v jídelnì, kdy veèeøeli s Michailem Alexandrovièem. Vlastnì
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nebyl ani v pravém smyslu podezøelý (do nièeho podobného by
se Sopa nepoutìl), ale mluvilo se o nìèem zcela nepodstatném.
Abyste vìdìli, podobné øeèi si mohl odpustit. Do té doby,
ne se na dveøích objevila peèe, by to nikdo nebral vánì,
ale teï, kdy jsou dveøe zapeèetìné...
Ach, ten Berlioz! víøilo Sopovi hlavou. Ani mnì to nejde
na rozum!
Ale nemìl èas dlouze lamentovat. Vytoèil pøímou linku
kanceláøe administrativního øeditele Varieté Rimského. Byl
v choulostivé situaci: za prvé, cizinec se mohl urazit, e
si znovu ovìøuje celou záleitost, aèkoli vidìl smlouvu,
a domluvit se s øeditelem taky nebylo lehké. Nezeptá se ho
pøece rovnou: Prosím vás, uzavøel jste vánì vèera smlouvu
s profesorem èerné magie na pìtatøicet tisíc rublù? To se
pøece nehodí.
Prosím! ozval se ve sluchátku úseèný, nepøíjemný
hlas Rimského.
Dobrý den, Grigoriji Danilovièi, skoro eptal Lotrov.
Mám tady takovou jednu vìc... hm... hm... sedí u mne ten...
hm... Woland... Tak jsem se chtìl zeptat, jak to vypadá
s dnením veèerem?
Á, èerný mág? ozval se ve sluchátku Rimský. Plakáty
budou za chvilku.
Hm..., zamumlal Sopa, tak zatím nashle...
Pøijdete brzy? zeptal se Rimský.
Za pùl hodinky, ujistil ho Lotrov, zavìsil a sevøel
rozpálenou hlavu do dlaní. To je nìco íleného! Co se to
stalo s mou pamìtí, lidièky?!
Zdrovat se déle v pøedsíni bylo nesluné a øeditel si
v duchu bleskurychle sestavil plán: vemi prostøedky zastírat
svou neuvìøitelnou zapomnìtlivost a nejdøív liácky vytáhnout
z cizince, co vlastnì hodlá dnes veèer pøedvést v divadle
svìøeném Sopovi.
Otoèil se a vtom uvidìl v zrcadle, zapráeném vinou líné
Gruni, podivného chlapíka, vytáhlého jako tyèka, se skøipcem
na nose (ach, být tu Ivan, urèitì by ho okamitì poznal!).
Objevil se a hned zase zmizel. Vyplaený Sopa se zahledìl
pozornìji a div se neskácel na zem. V zrcadle se toti mihl
èerný vypasený kocour a brzy se ztratil.
Lotrovovi se rozbuilo srdce a zavrávoral.
Co to? pøemítal v duchu. Nezeílel jsem? Kde se vzaly
v zrcadle ty obrazy?! Zapátral znovu oèima po pøedsíni
a polekanì vykøikl:
Gruòo! Co se to tu potuluje za kocoura? Kde se tady
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vzal? A je tu jetì nìkdo?
Uklidnìte se, Stìpane Bogdanovièi, zaskøehotal místo
Gruni hostùv hlas z lonice. To je mùj kocour. Jen ádné
scény. A Gruòa tu není, poslal jsem ji do Voronìe. Stìovala
si, e jste jí upøel dovolenou.
Byla to tak neèekaná a nejapná slova, a Sopa usoudil,
e se pøeslechl. Zmatenì klusal do lonice a na prahu strnul,
vlasy zjeené, a na èele mu vyrazil pot.
Mág nebyl v lonici sám, ale mìl tu spoleèníky: v druhém
køesle sedìl dlouhán, který se vynoøil v zrcadle. Teï si ho
mohl Lotrov dobøe prohlédnout: mìl úzké napomádované kníry
jako husí brka, jedno sklíèko skøipce blýskalo a druhé bylo
vypadlé. Ale to jetì nebylo vecko: na taburetu bývalé
zlatnice se nenucenì rozvaloval tøetí - hrozivì velký èerný
kocour; v jedné tlapì drel kalíek s vodkou, v druhé vidlièku
s napíchnutým høíbkem.
V lonici bylo poloero, ale Sopovi se teï docela zatmìlo
pøed oèima. Takhle tedy èlovìk zaèíná ílet, napadlo ho
a opøel se rukou o veøeje.
Vidím, e vás to ponìkud pøekvapuje, drahý Stìpane Bogdanovièi? vyptával se Woland Sopy, kterému drkotaly zuby.
Na tom není nic divného, ujiuji vás. To je moje svita.
Kocour do sebe obrátil kalíek vodky a Sopovi poklesla
ruka.
Svita potøebuje místo, pokraèoval mág, a proto nìkdo
z nás v tomto bytì je pøebyteèný. Podle mého názoru jste to
vy.
Oni, oni! zameèel kozím hláskem kostkovaný a bùhvíproè
Sopovi onikal. Vùbec poslední dobou pìknì vyvádìjí. Chlastají, mají pletky s enskými a pøitom vyuívají svého postavení,
flákají se a nic nedìlají, ani nemùou, protoe houby rozumìjí
tomu, co mají spravovat. Nadøízené vodí hezky za nos!
Zneuívají sluebního vozu! pøisadil si kocour.
Vtom se ukázalo ètvrté a poslední zjevení ve zdejím
bytì. Bylo to v okamiku, kdy se vyjukaný Lotrov svezl k zemi
a ochable zakrábal po veøejích. Pøímo z tøídílného zrcadla
vyel malý poøízek v tvrïáku a s vyènívajícím pièákem, který
hyzdil jeho beztak u dostateènì odpudivý zevnìjek. Skrèek mìl
k dovrení veho ohnivì ryavé vlasy.
Co se mì týèe, zamíchal se do hovoru, já vùbec nechápu,
jak se mohl stát øeditelem, huhòal stále silnìji. On je
zrovna takový øeditel, jako jsem já biskup.
Ty nevypadá na biskupa, Azazelo, utrousil kocour
a nakládal si na talíø párky.
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Zrovna to øíkám, zahuhòal ryavec a obrácen k Wolandovi
dodal uctivì: Kdy dovolíte, maestro, polu ho ke vem
èertùm, pryè z Moskvy.
Jede! zasykl kocour a najeil srst.
Se Sopou se zatoèila lonice, narazil hlavou o veøeje
a døív ne docela ztratil vìdomí, pomyslel si: Umírám...
Ale neumøel. Kdy pootevøel víèka, poznal, e sedí na
nìèem kamenném. Kolem cosi huèelo. Otevøel iroce oèi a uvidìl,
e kolem umí moøe, ba co víc - vlna pleskala pøímo u jeho
nohou. Zkrátka a dobøe, sedìl na konci mola, nad ním záøilo
blankytnì modré nebe a v dálce na kopci se bìlalo mìsto.
Nevìdìl, co se v podobných pøípadech dìlá, a tak alespoò
vstal a vykroèil po molu ke bøehu: kolena mu podklesávala.
Na molu stál neznámý mu, kouøil a odplivoval rovnou do
moøe. Jak uvidìl Sopu, divoce si ho prohlédl a pøestal
odplivovat.
Lotrov provedl následující kousek: poklekl pøed neznámým
a zeptal se:
Proboha vás prosím, co je to za mìsto?
Ále..., odsekl lhostejnì kuøák.
Nejsem opilý, zachraptìl Sopa, a nevím, co se to se
mnou stalo... Jsem nemocný... Kde to jsem? Co je to za
mìsto?
No pøece Jalta...
Lotrov se s tichým povzdechem svalil na bok, uhodil se
do hlavy o vyhøátý kámen mola a ztratil vìdomí.

(8) SOUBOJ PROFESORA S BÁSNÍKEM
Ve chvíli, kdy Sopa v Jaltì pozbyl vìdomí, co bylo
pøiblinì v pùl dvanácté dopoledne, básník Ivan Bezprizorný
vìdomí nabyl: procitl toti z hlubokého spánku. Chvíli pátral
v pamìti, jak se dostal do toho pokoje s bílými stìnami,
neobvyklým noèním stolkem z jakéhosi svìtlého kovu a s bílými
záclonami, kterými slabì prosvítalo slunce.
Pohodil hlavou, pøesvìdèil se, e nebolí, a vtom si
uvìdomil, e je v ústavu. Tohle zjitìní v nìm vyvolalo
vzpomínku na Berliozùv konec, ale kupodivu ho dnes nezdrtila.
Vyspalý básník se uklidnil a zaèal støízlivìji uvaovat.
Chvilku leel nehybnì v èisounké, mìkké, pohodlnì pérované
posteli a pak zpozoroval vedle sebe zvonek. Jak byl zvyklý
dotýkat se mechanicky pøedmìtù, stiskl tlaèítko. Èekal, e
se ozve zazvonìní nebo se nìkdo objeví, ale stalo se nìco
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docela jiného.
V nohách u postele se rozsvítil válec z mléèného skla
s nápisem: Pít. Chvilku vyèkával a pak se pomalu zasouval,
a vyskoèil jiný nápis: Oetøovatelka. Dùmyslné zaøízení
Ivana pøirozenì pøekvapilo. Nápis Oetøovatelka vystøídal
jiný: Povolejte lékaøe!
Hm... mudroval básník a nevìdìl, co si má s válcem dál
poèít. Ale tìstí mu pøálo. Stiskl podruhé tlaèítko na slovì
Oetøovatelka. Válec odpovìdìl tichým zazvonìním, zastavil
se, pohasl a do pokoje vela silná sympatická ena v èistém
bílém pláti.
Dobré jitro! pozdravila.
Ivan neodpovìdìl, protoe povaoval podobné uvítání v daných podmínkách za nevhodné. Bodej, strèí zdravého èlovìka
do ústavu a jetì se tváøí jakoby nic!
Z enina oblièeje nezmizel dobrosrdeèný výraz. Stiskla
tlaèítko a záclona vyjela samoèinnì nahoru. Lehkou prùhlednou
møíí, která sahala a na podlahu, vchrstlo proudem do pokoje
slunce. Møí odhalila balkón, za ním bøeh øeky s èetnými
zákruty a na protìjím bøehu veselý borový les.
Raète se vykoupat, vybídla ho ena, pod dotykem jejích
rukou se rozestoupila vnitøní stìna a za ní se objevil vanový
kout a pøepychovì zaøízená umývárna.
Aèkoli se Ivan rozhodl, e neprohodí s enou jediné slovo,
nevydrel to a pøi pohledu na mohutný proud vody, který se
øinul z nablýskaného kohoutku do vany, prohodil ironicky:
Heleme se! Jako v Metropolu!
Kdepak, namítla hrdì ena, u nás máme jiní komfort.
Takovéhle zaøízení nenajdete ani v cizinì. Vìdci a lékaøi
jezdí okukovat nai kliniku. Máme tu dennì nìjaké turisty.
Pøi slovì turisté si Ivan vybavil vèerejího konzultanta.
Zamraèil se, pohlédl zpod víèek na enu a øekl:
Turisti... Jak vy vichni zboòujete turisty! Mimochodem,
najdou se mezi nimi velijaké typy. Já kupøíkladu jsem vèera
trefil na jednoho... pìknej gauner!
Málem vyklopil oetøovatelce vecko o Pilátu Pontském,
ale vèas se vzpamatoval. Pro ni to stejnì nemá význam, nemùe
mu nijak pomoci.
Vydrhnutý básník dostal okamitì ve, co potøebuje mu
po koupeli: vyehlenou koili, spodky a ponoky. Ale to
jetì nestaèilo. ena otevøela dveøe jedné skøíòky, ukázala
dovnitø a zeptala se:
Co byste radi - upan nebo pyamo?
Ivan, násilím pøipoutaný k novému obydlí, div nespráskl
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ruce nad její nenuceností a mlèky ukázal na vínové flanelové
pyamo. Pak ho vedli prázdnou a tichou chodbou do ordinace.
Básník, který se rozhodl vecko, vèetnì téhle pohádkovì
vybavené budovy, ironizovat, ji v duchu pohotovì pokøtil
závodní kuchynì. A mìl proè. Stály tu skøínì i sklenìné
skøíòky s vyletìnými poniklovanými nástroji, nezvykle sloitì
zkonstruovaná køesla, bøichaté lampy se záøivými koulemi,
spousta nejrùznìjích lahvièek, dále plynové hoøáky, kotouèe
kabelù i naprosto záhadné pøístroje.
Ujali se ho hned tøi najednou - dvì eny a mu, vichni
v bílém. Nejdøív jej odvedli do kouta ke stolku, zøejmì aby
se ho na leccos vyptali.
Uvaoval, co má dìlat. Mìl na vybranou tøi monosti
a první byla neobyèejnì lákavá: vrhnout se na vecky lampy
a ostatní dùmyslné serepetièky; rozbít je napadr a tím
vyjádøit svùj protest nad tím, e ho neprávem internovali.
Ale dnení Ivan se výraznì liil od vèerejího a tahle cesta
mu pøipadala pochybná: co kdy si, propána, vemou do hlavy,
e je zuøivý ílenec? Proto první monost vylouèil. Nabízela
se jiná: bez okolkù zaèít vyprávìt o konzultantovi a Pilátu
Pontském. Vèerejí zkuenost ale ukázala, e téhle pøíhodì
tu nevìøí, nebo ji patnì chápou. Proto odvrhl i druhé øeení
a zvolil si tøetí - zachovat dùstojné mlèení.
Nedokázal vak dùslednì provést svùj zámìr a musel chtì
nechtì na celou øadu otázek odpovídat, tøebae na pùl úst
a neochotnì. Vyptávali se ho podrobnì na jeho minulost,
dokonce je zajímalo, e pøed patnácti lety dostal spálu
a jaký mìla prùbìh. Popsali o nìm celou stránku, pak obrátili
list a ena v bílém se zaèala donekoneèna vyptávat na
pøíbuzenstvo: kdo z pøíbuzných zemøel, kdy a na co, jestli
byl alkoholik nebo trpìl pohlavními chorobami a podobnì. Na
závìr ho poádali, aby vyprávìl, co se vèera událo na
Patriarchových rybnících, ale pøíli nedotírali a pøíbìh
o Pilátu Pontském je nijak zvlá nepøekvapil.
ena pak pøedala Ivana lékaøi, který se ho u na nic
neptal. Zmìøil mu teplotu, pøezkoumal puls a posvítil mu
baterkou do oèí. Pak pøispìchala lékaøi na pomoc oetøovatelka
a spoleènì Ivana píchali, natìstí ne pøíli bolestivì, do
zad, kreslili dradlem kladívka jakési znaky do kùe na
prsou, poklepávali mu kladívkem do kolen, a povyskoèil,
bodali ho do prsou, do ohybu lokte a brali mu krev, navlékali
mu na ruce gumové náramky...
Bezprizorný se jen v duchu trpce usmíval a napadlo ho,
jak je to vecko divné a hloupé. Jen povate! Chtìl vecky
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varovat pøed nebezpeèím, které hrozilo v podobì neznámého
konzultanta, snail se ho zadret, a dosáhl toho, e sedí
v tajemné ordinaci jen proto, aby vykládal velijaké nesmysly
o strýci Fjodorovi, který se uchlastal ve Vologdì. Pitomost!
Koneènì ho propustili a dopravili zpátky do pokoje, kde
dostal álek kávy, dvì vejce namìkko a veku s máslem. Kdy
vecko snìdl a vypil, rozhodl se vyèkat pøíchodu éfa ústavu,
získat ho pro svùj pøípad a ádat nápravu.
Brzy po snídani se doèkal. Náhle se otevøely dveøe a veel
prùvod v bílých plátích. Vpøedu kráèel asi pìtaètyøicátník,
peèlivì vyholený jako herec, s laskavýma, ale pronikavýma
oèima a vybranými zpùsoby. Celá svita se k nìmu chovala
uctivì a pozornì, a proto jeho pøíchod vyznìl tak obøadnì.
Jako Pilát! blesklo básníkovi hlavou.
Ano, byl to nepochybnì primáø. Usedl na stolièku, zatímco
vichni ostatní zùstali stát.
Doktor Stravinský, pøedstavil se a pohlédl pøátelsky
na Ivana.
Prosím, Alexandøe Nikolajevièi, pronesl tie kdosi
s pìstìnou bradkou a podal mu Ivanùv hustì popsaný chorobopis.
Udìlali ze mì pøípad, usoudil Ivan. Primáø zbìnì pøelétl
oèima list, zabruèel hm, hm... a vymìnil si nìkolik vìt
s ostatními v málo známém jazyce. Mluví latinsky jako Pilát...
napadlo básníka a zesmutnìl.
Vtom sebou kubl, kdy primáø vyslovil slovo schizofrenie
- bìda! u vèera ho poprvé pouil ten proklatý cizinec na
Patriarchových rybnících a dnes je profesor opakoval. I tohle
vìdìl! blesklo mu poplaenì hlavou.
Primáø mìl zøejmì ve zvyku s kadým souhlasit a jásat
nad vím, co mu ostatní øíkali. Vyjadøoval to slovy:
Znamenitì, znamenitì...
Znamenitì! prohlásil, vrátil komusi chorobopis a oslovil
Ivana:
Vy jste básník?
Jsem, odpovìdìl pochmurnì Bezprizorný a poprvé náhle
pocítil nevysvìtlitelný odpor k poezii. Vzpomnìl si na vlastní
vere a bùhvíproè se mu zprotivily.
Zeptal se pochmurnì Stravinského:
Vy jste profesor?
Stravinský se zdvoøile uklonil.
Primáø zdejího ústavu? vyzvídal Ivan.
Stravinský znovu pøikývl.
Potøebuje s vámi mluvit, prohlásil významnì básník.
Proto jsem pøiel, ujistil ho profesor.
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Jde o to, e..., zaèal Ivan a cítil, e teï pøila jeho
chvíle, zkrátka mají mì za blázna a nikdo mì nechce
vyslechnout!
Omyl, my vás vyslechneme velmi pozornì, uklidòoval ho
Stravinský s vánou tváøí, a v ádném pøípadì nepøipustíme,
aby vás pokládali za blázna.
Tak tedy: vèera veèer jsem potkal na Patriarchových
rybnících záhadné individuum, snad to byl cizinec. Pøedpovìdìl
Berliozovu smrt a vidìl na vlastní oèi Piláta Pontského.
Svita tie, bez hnutí naslouchala.
Piláta? Myslíte toho, co il za Jeíe Krista? zeptal
se profesor a zamoural na Ivana.
Ano, právì toho.
Hm, utrousil Stravinský, a Berlioz pak spadl pod
tramvaj?
Byl jsem pøi tom, kdy ho pøejela tramvaj na Patriarchových
rybnících, a ten podezøelý chlap...
Známý Piláta Pontského? zajímal se profesor, který se
zøejmì vyznaèoval mimoøádnou chápavostí.
Ano, ten, pøisvìdèil nemocný a zkoumavì si ho prohlíel.
On pøedem prohlásil, e Anuka rozlila sluneènicový olej...
A Berlioz opravdu na tom místì uklouzl! Co tomu øíkáte?
dodal v nadìji, e to udìlá na vecky silný dojem.
Ale výsledek se nedostavil. Stravinský se jednodue zeptal:
Kdo je ta Anuka?
Tahle otázka básníka ponìkud podrádila, a mu tváø køeèovitì zakubala.
Anuka s tím nemá co dìlat, prohlásil nervóznì. Èertví,
co je to zaè. Jednodue nìjaká husa ze Sadové ulice. Dùleité
je, e on pøedem vìdìl o sluneènicovém olej i... chápete?
Velice dobøe chápu, odpovìdìl vánì primáø, dotkl se
jeho kolena a dodal: Nerozèilujte se a pokraèujte.
Prosím, souhlasil Ivan a pokouel se o stejnì vyrovnaný
tón. Vìdìl u z vlastní trpké zkuenosti, e mùe vyhrát
pouze klidem. Tenhle dìsný typ (tvrdil, e je konzultant,
ale urèitì lhal) má divnou moc! Napøíklad se za ním ene,
a ne a ne ho dohnat. Není sám, provázejí ho dva, je to
párek k pohledání, ale hodí se k nìmu. Dlouhán s rozbitým
skøipcem a pak obludnì velký kocour, který jezdí sám
v tramvaji. Kromì toho..., pokraèoval se vzrùstajícím zápalem
a stále pøesvìdèivìji, kdy poznal, e ho nikdo nepøeruuje,
on sám navtívil osobnì na balkónì Piláta Pontského, o tom
není pochyb. To je, co? Mìli by ho okamitì zavøít, nebo
natropí obrovské kody.
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A vy, jestli vám dobøe rozumím, usilujete o to, aby byl
zatèen? zeptal se Stravinský.
Myslí mu to, rozumoval v duchu Ivan. Musím uznat, e
i mezi inteligenty se najdou lidi, kterým to úasnì myslí,
a pøikývl:
Zcela správnì. Jak by taky ne, jen si pomyslete! A zatím
mì tady násilím zadreli, svítí mi do oèí baterkou, koupají
mì a vyptávají se na strýce Féïu!... Ten u dávno leí
bradou vzhùru. ádám, abyste mì ihned propustili!
Znamenitì, znamenitì! souhlasil primáø. Teï je vecko
jasné. Vánì, má to smysl dret v ústavu zdravého èlovìka?
Prosím, nebudu vám bránit, kdy mì ujistíte, e jste normální.
Nechci ádný dùkaz, staèí vae prohláení. Tak tedy - jste
normální?
V pokoji zavládlo hluboké ticho a silná ena, která ráno
tak peèovala o Ivana, vzhlédla k profesorovi s posvátnou
úctou. Básník v duchu opakoval: Fakticky mu to myslí!
Profesorùv návrh se mu hned zalíbil, ale døív ne
odpovìdìl, svratil èelo, dlouze pøemítal a nakonec prohlásil
sebejistì: Jsem normální.
Znamenitì, zvolal ulehèenì primáø, v tom pøípadì uvaujme logicky. Vezmìme si tøeba vá vèerejí den, pøi tìch
slovech se otoèil a kdosi mu pohotovì vsunul do ruky
Ivanùv chorobopis. Pøi pronásledování neznámého mue, který
se vám pøedstavil jako pamìtník Piláta Pontského, jste si
poèínal takto - zaèal ohýbat dlouhé prsty a støídavì nahlíel
do spisu a pozoroval Ivana: Povìsil jste si na krk ikonu.
Bylo to tak?
Bylo, pøikývl nasupenì Ivan.
Pøelézal jste plot a poranil jste si oblièej. Je to tak?
Pak jste pøiel do restaurace se zapálenou svíèkou v ruce
a ve spodním prádle a nìkoho jste tam zmlátil. Pøivezli
vás svázaného. Sotva jste sem vkroèil, telefonoval jste na
milici a ádal jste, aby vyslali kulomety. Potom jste se
pokouel vyskoèit oknem. Je to tak? Ptám se vás: Je moné
podobným zpùsobem nìkoho chytit nebo zatknout? Jestlie jste
normální, uznáte sám, e ne. Pøejete si odtud odejít? Prosím,
raète. Ale smím se vás zeptat, kam pùjdete?
Samozøejmì na milici, odpovìdìl Ivan u ne tak pøesvìdèivì a zrozpaèitìl pod profesorovým pohledem.
Hned teï?
Hm...
A to ani nezajdete nejdøív do svého bytu? sypal ze sebe
primáø.
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Na to není èas! Zatímco budu jezdit po bytech, on ufrnkne.
Dobrá. A co øeknete na milici? Èím zaènete?
Pilátem Pontským, vysvìtloval Bezprizorný a oèi se mu
zasmuily.
Znamenitì! vykøikl poraen Stravinský, obrátil se k mui
v bradce a naøídil: Fjodore Vasiljevièi, puste laskavì
soudruha Bezprizorného do mìsta. Tenhle pokoj ale neobsazujte
a povleèení mùe zùstat. Za dvì hodiny bude soudruh Bezprizorný
zpátky. Nu co, obrátil se k básníkovi, nebudu vám pøát
hodnì úspìchu, protoe nevìøím ani trochu, e uspìjete.
A brzy na shledanou! Vstal a svita vykroèila.
Proè myslíte, e se sem znovu vrátím? zeptal se znepokojenì Ivan.
Profesor jako by èekal na tuhle otázku. Okamitì se znovu
posadil a vysvìtloval:
Protoe sotva pøijdete na milici v podvlékaèkách
a øeknete, e jste se setkal s èlovìkem, který znal osobnì
Piláta Pontského, bez øeèí vás sem dopraví a octnete se zase
v tomhle pokoji.
Co s tím mají spoleèného podvlékaèky? zeptal se Ivan
a nechápavì se rozhlédl.
Hlavnì to zpùsobí Pilát. Ale podvlékaèky také. Odebereme
vám ústavní prádlo a vydáme vám vae atstvo. Pøiel jste
k nám v podvlékaèkách. K sobì do bytu nehodláte zajet,
aèkoliv jsem vás na to upozornil. Pak pøijde na øadu Pilát
a... konec.
Bezprizorný cítil, e se s ním dìje nìco nezvyklého.
Jeho odhodlání ochablo a zatouil se s nìkým poradit.
A co mám teda dìlat? zeptal se tentokrát u zkrotle.
Znamenitì! pochválil ho Stravinský. To je velice rozumná
otázka. Teï vám øeknu, co se vám stalo. Vèera vás nìkdo
silnì polekal a rozèilil vyprávìním o Pilátovi a jinými vìcmi.
Rozruený a podrádìný jste chodil po mìstì a vykládal vem
o Pilátovi. Je naprosto pøirozené, e vás povaují za
nepøíèetného. Mùe vás zachránit jen jedno - absolutní klid.
Mìl byste zùstat tady.
Ale ten chlap musí za møíe! vyhrkl u prosebnì Ivan.
Správnì, ale proè byste ho mìl honit vy? Vylote písemnì
vecka svoje podezøení a obvinìní proti tomu èlovìku. Není
nic jednoduího ne poslat oznámení na pøísluná místa.
Jestlie, jak se domníváte, jde o diverzanta, vecko se brzy
vysvìtlí. Ale pod jednou podmínkou: nenamáhejte si pøíli
mozek a snate se co nejmíò pøemýlet o Pilátovi. To se dá
vyprávìt vìcí! Nesmíte hned vemu vìøit. 
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Rozumím, prohlásil energicky Ivan. Prosím, abyste mi
dali pero a papír.
Vydejte pacientovi papír a malou tuku, naøídil primáø
silné enì a dodal: Radil bych vám, abyste dnes nic nepsal.
Ne, musím to napsat jetì dnes! odporoval vzruenì
básník.
Dobrá. Ale zbyteènì se nepøepínejte. Kdy se vám to
nepodaøí dnes, napíete to zítra.
A on uteèe!
Nebojte se, namítl pevnì profesor, nikam neuteèe, za
to vám ruèím. A pamatujte si, e tady vám chceme vemonì
pomoci, bez toho se nic nepodaøí. Slyíte? zeptal se významnì
a vzal obì básníkovy ruce do svých. Zahledìl se mu dlouze,
upøenì do oèí a opakoval: Pomùeme vám... slyíte? Pomùeme vám... uleví se vám... je tu klid, ticho, pomùeme vám...
Pacient náhle zívl a pøestal se tváøit zarytì.
Ano, ano, pøitakal tie.
Obvyklým Znamenitì! uzavøel Stravinský rozhovor a vstal
se slovy: Na shledanou! Stiskl Bezprizornému ruku, a kdy
odcházel, obrátil se k mui s bradkou se slovy: Ano, zkuste
kyslík a... koupele.
Za nìkolik minut zmizel Stravinský i se svou svitou.
Venku za zamøíovaným oknem se vyhøíval na protìjím bøehu
v poledním slunci veselý jarní les a poblí se zrcadlila
hladina øeky.

(9) KOROVJEVOVY KOUSKY
Nikanor Ivanoviè Bosý, pøedseda domovní správy v èísle
302b v Sadové ulici, kde bydlel nebotík Berlioz, nevìdìl
samou starostí, kde mu hlava stojí. Vypuklo to vèerejí
noci, ze støedy na ètvrtek.
O pùlnoci, jak jsme u pøedeslali, se dostavila do domu
komise, ve které byl eldybin, vyvolala si Nikanora Ivanovièe
a sdìlila mu, e Berlioz zemøel, a spoleènì s ním se odebrala
do bytu èíslo 50.
Zde byly úøednì zapeèetìny rukopisy a nebotíkovy osobní
vìci. V té dobì byste v bytì marnì hledali posluhovaèku
Gruòu nebo lehkomyslného Stìpana Bogdanovièe. Komise oznámila
Nikanoru Ivanovièi, e Berliozovy rukopisy se budou zkoumat,
obytná plocha, to znamená tøi pokoje (bývalý pokoj zlatnice,
salón a jídelna) pøecházejí do rukou domovní správy a vìci
zesnulého mají být uschovány ve zdejím bytovém prostoru,
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dokud nebudou známi dìdicové.
Zpráva o Berliozovì smrti se rozíøila po celém domì
jakousi nadpøirozenou rychlostí. Od sedmi hodin ráno ve
ètvrtek vyzvánìl v bytì Bosého telefon a pozdìji pøicházeli
nájemníci osobnì s písemnými ádostmi o pøidìlení nebotíkova
bytu. Bìhem dvou hodin jich pøedseda dostal dvaatøicet.
Vechny obsahovaly úpìnlivé prosby, výhrùky, klepy, udání
a sliby, e nájemníci provedou vekeré opravy na svùj úèet,
dále se v nich poukazovalo na dosavadní neúnosnou stísnìnost
bytové plochy, a e se nedá bydlet pohromadì s bandity. Mimo
jiné byste tu nali umìlecky silný, ba pøímo okující
popis krádee pelmeòù, které byly bezprostøednì ukryty do
kapsy saka v bytì èíslo 31, dvì výhrùky, e se pisatel
zabije, a jedno pøiznání tajného tìhotenství.
Bosého si vyvolávali do pøedsínì jeho bytu, brali ho za
rukáv, nìco mu pitali, spiklenecky pomrkávali a slibovali,
e nezùstanou dluníky.
Tahle kalvárie trvala celé dopoledne. Krátce po dvanácté
Nikanor Ivanoviè jednodue utekl do kanceláøe domovní správy,
která sídlila hned u vchodu, ale kdy vidìl, e i tam na nìj
èíhají, vystøelil odtud. Unikl stìí dotìravcùm, kteøí ho
pronásledovali, pøes asfaltový dvùr, zmizel v prùjezdu èíslo
6 a vybìhl do ètvrtého poschodí, kde byl zloøeèený byt èíslo
50.
Kdy se dostateènì vydýchal na odpoèivadle, otylý pøedseda
zazvonil u dveøí bytu, ale nikdo neel otevøít. Zazvonil
podruhé, potøetí a pak zaèal brblat a tie klít. Ale ani
tentokrát nikdo neotevøel. Nikanor Ivanoviè u to nevydrel,
vytáhl z kapsy svazek duplikátních klíèù, majetek domovní
správy, vlastnoruènì odemkl a veel.
Hej, kdepak je posluhovaèka? zvolal v poloeru pøedsínì.
Jak ti øíkají, Gruòa nebo jak? Jse tady?
Nikdo se neozval.
Bosý vytáhl z aktovky skládací metr, strhl ze dveøí peèe
a vkroèil do pracovny. Na tom by jetì nic nebylo, ale vtom
zùstal pøekvapenì stát a dokonce sebou kubl.
Za nebotíkovým stolem sedìl neznámý chlapík, vytáhlý
jako tyèka, v kostkovaném saku, na hlavì mìl okejskou èapku
a na nose skøipec... Zkrátka a dobøe, víme, o koho lo.
Kterýpak vy jste, soudruhu? zeptal se vyplaenì Nikanor
Ivanoviè.
No ne! Nikanore Ivanovièi! zavøetìl nakøáplým tenorem
jakoby z nebe spadlý dlouhán, vyskoèil a køeèovitì, pøekotnì
mu tiskl ruku. Podobné uvítání pøedsedu nijak nepotìilo.
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Promiòte, spustil podezíravì, kdo jste? Máte povìøení?
Jste èinitel?
Ach, Nikanore Ivanovièi, zvolal dùvìrnì neznámý. Co
je to èinitel? Záleí na tom, jak se na vìc díváte. Vecko je
relativní a nejisté. Dneska jsem soukromá osoba a zítra tøeba
budu èinitel! Bývá to taky naopak, a moc èasto!
Tato úvaha ani v nejmením pøedsedu domovní správy neuspokojila. Jakoto èlovìk od pøírody podezíravý usoudil,
e tenhle mnohomluvný obèan nejspí nebude ádný èinitel,
a tudí je tu zbyteèný.
Kdo jste? jak se jmenujete? vyptával se stále pøísnìji
a dokonce vykroèil proti neznámému.
Dejme tomu, vysvìtloval dloubán, kterého neuvedl do
rozpakù pøedsedùv pøísný tón, e se jmenuju Korovjev. Ale
mùu vám nabídnout nìco k jídlu, Nikanore Ivanovièi? Jen
ádné formality, jako doma, co øíkáte?
Promiòte, vzplanul Bosý, co sem pletete jídlo? (Musíme,
aè neradi, pøiznat, e Nikanor Ivanoviè byl ponìkud obhroublý.)
Sedìt v nebotíkovì polovinì je úøednì zakázáno. Co tu
dìláte?
Posaïte se, Nikanore Ivanovièi, vedl dloubán svou jakoby
nic, zaèal poklonkovat a nabízet mu køeslo.
Pøedseda v záchvatu zuøivosti odmítl a zaøval jako tur:
Kdo jste?
Ráèíte-li vìdìt, pùsobím jako tlumoèník cizího státního
pøísluníka, který má rezidenci v tomhle bytì, pøedstavil
se øeèený Korovjev a úslunì scvakl podpatky nevyèitìných
rezavých bot.
Nikanor Ivanoviè zalapal po vzduchu. Pøítomnost nìjakého
cizince a navíc s tlumoèníkem ve zdejím bytì byla pro nìj
úplná novinka a ádala si vysvìtlení.
Tlumoèník ochotnì vykládal, e øeditel Varieté Stìpan
Bogdanoviè laskavì nabídl zahraniènímu umìlci panu Wolandovi,
aby se po dobu svého pohostinského vystoupení v Moskvì, to
je pøiblinì týden, ubytoval u nìj. U vèera to písemnì
oznámil Nikanoru Ivanovièi a prosil ho, aby cizince doèasnì
pøihlásil, mezitímco on, Lotrov, bude v Jaltì.
ádné oznámení jsem nedostal, øekl udivenì pøedseda.
Prohledejte si aktovku, Nikanore Ivanovièi! poradil mu
medovým hlasem Korovjev.
Bosý pokrèil rameny, otevøel aktovku a objevil Lotrovùv dopis.
Jak to, e jsem na to zapomnìl? bruèel si pod vousy
a tupì zíral na rozlepenou obálku.
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To se stává, to se stává, Nikanore Ivanovièi! drmolil
Korovjev. Roztritost, vyèerpání, zvýený tlak, drahý
pøíteli! Já sám jsem roztritý a hrùza! Nìkdy pøi sklenièce
vám povím nìkolik faktù ze svého ivotopisu, e puknete
smíchy!
Kdy odjídí Lotrov do Jalty?
U odjel, u odjel! vykøikoval tlumoèník. Teï u si to
ene ve vlaku, kdepak je mu konec! a zamával rukama jako
køídly vìtrného mlýnu.
Bosý prohlásil, e musí vidìt cizince osobnì, ale
Korovjev mu odmítl vyhovìt: bohuel, nejde do. Pracuje. Cvièí
kocoura.
Kdybyste si pøál, mùu vám ukázat kocoura, navrhoval.
To zase odmítl pøedseda a tlumoèník se hbitì vytasil
s neèekaným, ale vysoce zajímavým návrhem: pan Woland se za
nic na svìtì nechce ubytovat v hotelu a pøitom je zvyklý
bydlet pohodlnì; nemùe mu tudí domovní správa uvolnit po
dobu jednoho týdne, co bude vystupovat v Moskvì, celý byt,
to znamená i pokoje po nebotíkovi?
Nebotíku je to jedno, syèel Bosému do ucha, ten u
teï pøece byt nepotøebuje.
Nikanor Ivanoviè trochu rozpaèitì namítal, e cizinci
mají bydlet v Metropolu, a ne v soukromých bytech...
Øíkám vám, je rozmarný a hrùza! eptal Korovjev. Prostì
nechce a basta! Nenávidí hotely! Mám u tìch cizincù a
potaï, postìoval si dùvìrnì a ukázal na ilnatý krk. Vìøte,
u jsem z toho celý tumpachový. Takový cizinec k nám pøijede
a buïto se z nìho vyklube ten nejmizernìjí pión, nebo
nás utýrá svými rozmary: tohle mu nejde pod nos, tamhleto mu
nevoní! Vae domovní správa na tom mùe jedinì vydìlat. Jemu
nezáleí na penìzích, dlouhán se ohlédl a pak poeptal
pøedsedovi do ucha, je to milionáø!
Takové øeení obsahovalo jasný praktický smysl, návrh
byl solidní, ale zato zaráela nesolidnost tlumoèníka, která
se projevovala ve zpùsobu øeèi, obleèení a koneènì
i v odpudivém zbyteèném skøipci. Bosý se nemohl zbavit
nejasného tísnivého pocitu, ale pøesto nakonec pøikývl. Vtip
byl v tom, e správa bohuel trpìla znaèným schodkem. Zaèátkem
podzimu hodlala koupit naftu pro ústøední topení, ale pøitom
nemìla ani vindru. Cizincovy peníze by jí pomohly z nejhorí
bryndy. Pøesto vìcný a opatrný Nikanor Ivanoviè prohlásil,
e bude nutné projednat návrh pøedevím s oddìlením pro
registraci cizincù.
Chápu! zvolal Korovjev. Bez toho to nejde! Tady je
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telefon, mùete hned jednat! A pokud jde o peníze, nemìjte
strach, dodal eptem a vlekl Bosého do pøedsínì k telefonu,
od koho u bychom mìli brát, kdy ne od nìj! Kdybyste
vidìl, jakou má vilu v Nizze! A pojedete napøesrok v létì
do zahranièí, jeïte se tam schválnì podívat - budete valit
oèi!
Záleitost s pøísluným oddìlením se urovnala telefonicky
s pøekvapivou rychlostí. Ukázalo se, e tam u vìdí, e pan
Woland hodlá bydlet v Lotrovovì bytì, a nemají námitky.
Bájeèné! hulákal Korovjev.
Ponìkud zaraený jeho vanìním, pøedseda prohlásil, e
správa je ochotna uvolnit na týden byt èíslo 50 umìlci
Wolandovi a poaduje nájemné ve výi... Nikanor Ivanoviè se
chvilku oíval a pak dodal:
Ve výi pìt set rublù dennì.
V tu chvíli ho tlumoèník vyvedl definitivnì z míry.
Spiklenecky zamoural smìrem k lonici, odkud bylo slyet,
jak tam mìkce skáèe tìký kocour, a zasípal:
To znamená tøi a pùl tisíce za týden?
Bosý poèítal, e dodá: Vy máte ale chutì, Nikanore
Ivanovièi. Místo toho Korovjev øekl neèekanì:
Copak to jsou nìjaké peníze? ádejte pìt a dá vám je.
Pøedseda se roztritì usmíval a ani nepozoroval, jak se octl
u nebotíkova psacího stolu, kde Korovjev neobyèejnì rychle
a obratnì vyhotovil dva exempláøe smlouvy. Pak s nimi zaskoèil
do lonice a za okamik se vrátil. Na obou smlouvách u se
vyjímal cizincùv rozmáchlý podpis. Bosý pøipojil svùj. Pak si
tlumoèník vyádal potvrzení na pìt...
Vypsat, Nikanore Ivanovièi!... Tisíc rublù, a se slovy
ein, zwei, drei!, která nezapadala do vìcného tónu jednání,
vysázel na stùl pìt balíèkù úplnì nových bankovek.
Dolo k pøepoèítávání, provázenému Korovjevovými vtipy
a poøekadly jako dobré úèty dìlají dobré pøátele, nekupuj
nikdy zajíce v pytli a podobnì.
Bosý spoèítal peníze, pøevzal cizincùv pas, aby mohl
Wolanda pøechodnì pøihlásit, vloil pas spolu se smlouvou
a penìzi do aktovky a nakonec mu to nedalo a nesmìle poádal
o volòásek...
To je samozøejmé! vøetìl Korovjev. Kolik chcete lístkù,
dvanáct, patnáct?
Ohromený pøedseda vykoktal, e mu staèí dva, pro nìho
a pro manelku, Pelageju Antonovnu.
Tlumoèník okamitì vylovil blok a bez okolkù napsal
potvrzení na dvì volné vstupenky do první øady.
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Pak levou rukou podal elegantnì Nikanoru Ivanovièi
papírek a pravou mu vsunul do druhé ruky objemný balíèek, ve
kterém cosi elestilo.
Bosý lehl po balíèku pohledem, zèervenal jako rùe a zaèal
ho od sebe odstrkávat.
To se nesmí..., drmolil.
Nechci nic slyet! zahuèel mu pøímo do ucha Korovjev.
U nás se to nesmí, ale v cizinì je to bìným zvykem. Urazil
byste ho, Nikanore Ivanovièi, a to se nehodí. Mìl jste s tím
spoustu starostí...
To se pøísnì stíhá, zamumlal tie pøedseda a ohlédl
se.
A máte na to svìdky? eptal mu do druhého ucha Korovjev.
Ptám se vás, kde máte svìdky? e o tom vùbec mluvíte...
Vtom se stal zázrak, jak se pozdìji pøedseda duoval:
balíèek sám od sebe vklouzl do jeho aktovky. Netrvalo dlouho
a zesláblý a duevnì rozpolcený Nikanor Ivanoviè se octl na
schodech. V hlavì mìl galimatyá. Pøedstavoval si vilu v Nizze,
cvièeného kocoura, znovu se ujioval, e se ve odehrálo
beze svìdkù, a nakonec ho napadlo, jakou radost bude mít
Pelageja Antonovna z volòásku. To vecko byly nesouvislé
mylenky, ale celkem pøíjemné. Souèasnì cítil kdesi v hloubi
due znepokojivý osten. Navíc ho hned tady na schoditi
zasáhla jako blesk otázka: Jak se tlumoèník dostal do pracovny,
kdy dveøe byly zapeèetìné? A jak to, e on sám se ho na to
nezeptal?
Chvíli stál tupì jako beran a pozoroval schody, ale pak se
rozhodl mávnout nad tím vím rukou a zbyteènì se netrápit
podobnými záhadami...
Sotva Bosý pøekroèil práh bytu, ozval se z lonice
pøiduený hlas:
Mnì se ten èlovìk nelíbí. Je to vykuk a darebák. Nedá se
zaøídit, aby u sem víckrát nevkroèil?
Jak porouèíte, maestro, ozval se odkudsi Korovjev, teï
u ne nakøáplým, nýbr jasným a zvuèným hlasem.
Vykutálený tlumoèník nemekal, rozbìhl se do pøedsínì
k telefonu, vytoèil nìjaké èíslo a spustil zase huhòavì:
Haló! Povauji za svou povinnost ohlásit, e ná pøedseda
domovní správy v domì èíslo 302b v Sadové ulici Nikanor
Ivanoviè Bosý spekuluje s cizími valutami. V dané chvíli se
nachází v jeho bytì èíslo 35 ve svìtlíku ètyøi sta dolarù
zabalených v novinovém papíøe. U telefonu nájemník zmínìného
domu z bytu èíslo 11 Timofej Kvascov. Ale zapøísahám vás,
abyste mì nejmenovali. Bojím se, e se mi dotyèný bude
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mstít.
A zavìsil, lotr!
Není známo, co se dál odehrávalo v bytì èíslo padesát,
ale zato víme, co se dìlo v bytì Nikanora Ivanovièe. Zavøel
se na pehýrku na záchodì, vytáhl z aktovky balíèek, který
mu tlumoèník vnutil, a zjistil, e v nìm je ètyøi sta rublù.
Zabalil je do novinového papíru a ukryl ve svìtlíku.
Pìt minut poté u sedìl u stolu ve své malé jídelnì.
Manelka pøinesla z kuchynì peèlivì rozkrájeného slaneèka,
hustì posypaného cibulí. Nikanor Ivanoviè si nalil stopku
vodky, vypil, nalil si podruhé, vypil, napíchl na vidlièku
tøi kousky slaneèka... kdy vtom zadrnèel zvonek.
Pelageja Antonovna právì vnáela do pokoje kouøící hrnec.
Hned na první pohled se kadý snadno domyslel, e se v nìm
skrývá v záplavì husté horké polévky snad ta nejvìtí pochoutka
na svìtì - morková kost.
Bosý polkl slinu a zavrèel jako vzteklý pes:
A se jdou vichni vycpat! Nenechají èlovìka ani najíst...
Nikomu neotvírej, nejsem doma... A jestli jim jde o byt,
øekni, aby sem pøestali courat, za týden bude schùze.
ena odbìhla do pøedsínì a Nikanor Ivanoviè vylovil sbìraèkou z havého sopeèného jezera kost, prasklou po celé délce.
Vtom veli do pokoje dva mui a s nimi pobledlá Pelageja
Antonovna. Pøi pohledu na ty dva zbìlel jako køída i sám
Nikanor Ivanoviè a vstal.
Kde tady máte záchod? zeptal se soustøedìnì první v bílé
rozhalence.
Na jídelním stole cosi zaøinèelo (to Nikanor Ivanoviè
upustil sbìraèku na ubrus z voskovaného plátna).
Tady, tady, brebentila Pelageja Antonovna. Pøíchozí
neprodlenì zamíøili do chodby.
O co vám jde? zeptal se tie pøedseda a vyel za nimi.
U nás v bytì nemùe být nic podezøelého... A promiòte, máte
povìøení?
První v chùzi ukázal Nikanoru Ivanovièi prùkaz a druhý
zatím vylezl na stolièku na záchodì a átral rukou ve svìtlíku.
Bosému se zatmìlo pøed oèima. Kdy strhli novinový obal,
ukázalo se, e v balíèku nejsou ruble, ale neznámé namodralé
èi nazelenalé bankovky s portrétem nìjakého starce.
Mimochodem, Nikanor Ivanoviè to vechno vidìl jako v mlze,
protoe mu pøed oèima pluly barevné skvrny.
Dolary ve svìtlíku..., prohodil zamylenì první a pak se
zeptal mírnì a zdvoøile: To je vá balíèek?
Nikoliv! ohradil se pøedseda zdìenì. Ten mi podstrèili
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nepøátelé!
To se stává, souhlasil první a dodal znovu laskavì:
Co se dá dìlat, odevzdejte nám vecko, co máte.
Nemám ani vindru! Pøísahám pøi Bohu vemohoucím, e
jsem ty peníze nemìl nikdy v ruce! vykøikl zoufale Bosý.
Vrhl se k prádelníku, s rachotem vytáhl zásuvku a pøitom
nesouvisle vykøikoval:
Tady je smlouva... To mnì podstrèil tlumoèník... Jmenuje
se Korovjev... Nosí skøipec!
Otevøel aktovku, nakoukl dovnitø, strèil tam ruku a náhle
zesinal a upustil aktovku do polévky. Uvnitø nic nebylo: ani
Sopùv dopis, ani smlouva, ani cizincùv pas, ani peníze
a volòásky. Zkrátka a dobøe nic, jenom skládací metr.
Soudruzi! zajeèel nepøíèetnì. Zadrte je! U nás v domì
vládnou zlí duchové!
Nevíme, co to najednou napadlo Pelageju Antonovnu, e
spráskla ruce a vykøikla:
Pøiznej se, Ivanyèi! Oni ti sleví trest!
Nikanor Ivanoviè s oèima zalitýma krví mával pìstmi enì
nad hlavou a ryèel:
Káèo pitomá!
Pak sklesle dopadl na idli a rozhodl se zøejmì odevzdat
do rukou osudu.
Mezitím Timofej Kvascov vybièovaný zvìdavostí støídavì
nakukoval klíèovou dírkou a pøikládal ucho ke dveøím pøedsedova
bytu.
Za pìt minut nájemníci, kteøí byli zrovna na dvoøe,
vidìli Nikanora Ivanovièe, jak kráèí provázen dvìma mui
pøímo k domovním vratùm. Povídalo se, e pøedseda byl bílý
jako stìna, opile vrávoral a nìco blekotal.
Za dalí hodinu vstoupil do bytu èíslo 11 neznámý mu
právì v okamiku, kdy rozzáøený Timofej Kondrajeviè vykládal
ostatním nájemníkùm, jak pøedsedu sbalili, posuòkem vylákal
Kvascova do pøedsínì, nìco mu poeptal a pak oba zmizeli.

(10) ZPRÁVY Z JALTY
Zatímco Nikanora Ivanovièe postihlo netìstí, blízko domu
èíslo 302b v Sadové ulici sedìli v kanceláøi administrativního
øeditele Varieté Rimského dva mui: Rimský a administrátor
Varieté Varenucha.
Dvì okna prostorné kanceláøe v prvním patøe divadla vedla
do Sadové a jedno, pøímo za zády øeditele, který sedìl
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u psacího stolu, skýtalo pohled do letního parku Varieté,
kde byly stánky s obèerstvením, støelnice a pódium pod irým
nebem. Zaøízení kanceláøe se kromì psacího stolu skládalo
z kupy starých plakátù, rozvìených po stìnách, dále z malého
stolku s karafou plnou vody, ètyø køesel a stojanu v koutì,
na kterém byla stará zapráená maketa nìjaké revue. Jinak byste
tu samozøejmì nali nalevo od øeditelova stolu odøenou mení
ohnivzdornou pokladnu, která hodnì pamatovala.
Rimský mìl u od boího rána mizernou náladu. Varenucha
byl naopak rozjaøený a pøekypoval horlivostí; prozatím nemohl
svou energii náleitì vybít.
Schovával se v øeditelovì kanceláøi pøede vemi, kdo na
nìm vymáhali volné lístky a otravovali mu tak ivot zejména
ve dnech, kdy se mìnil program. Dnes byl právì takový den.
Sotva zazvonil telefon, Varenucha zvedl sluchátko a lhal,
jako kdy tiskne:
Koho? Varenuchu? Není tady. Odeel z divadla.
Zavolej jetì jednou Lotrovovi, naøizoval mu podrádìnì
Rimský.
Není doma. U jsem tam poslal Karpova, v bytì je prázdno.
Tohle nepochopím, zasyèel Rimský a cvakl na poèítacím
stroji.
Otevøely se dveøe a uvadìè vlekl tlustý balík narychlo
vytitìných plakátù. Na brèálovì zelených plachtách hlásala
velká rudá písmena:
Dnes a dennì v divadle Varieté vystoupí mimo program
profesor WOLAND
SEANCE ÈERNÉ MAGIE
A JEJÍ ÚPLNÉ ODHALENÍ !!!
Varenucha poodstoupil od plakátu, který pøedtím pøehodil
pøes maketu, zálibnì si jej prohlíel a pak dal uvadìèi pokyn,
aby celý náklad okamitì vylepil.
Dobré... to kadého pratí do oèí! poznamenal, kdy
biletáø odeel.
Mnì se ten nápad ani trochu nelíbí, huhlal Rimský
a prohlíel si vztekle plakát pøes kostìné obrouèky brýlí.
Vùbec se divím, e mu to pøedstavení dovolili.
Jen neøíkej! To je velice taktický krok. Celý vtip je
v odhalení èerné magie.
Nevím, nevím, já v tom nic vtipného nevidím... On si
vdycky nìco vymyslí! Kdyby nám aspoò toho kouzelníka ukázal!
Ty napøíklad jsi ho vidìl? Bùh ví, kde ho vyhrabal!
Vylo najevo, e ani Varenucha, ani Rimský mága na vlastní
oèi nevidìli. Vèera se Sopa pøihnal - podle Rimského slov - 83 -

jako ílenec s hotovým návrhem smlouvy. Naøídil, aby návrh
okamitì pøepsali naèisto a vyplatili Wolandovi peníze. Mág
se ztratil a nikdo kromì Sopy s ním nejednal.
Rimský vytáhl hodinky, a kdy zjistil, e ukazují dvì
a pìt minut, definitivnì se rozzuøil. No uznejte! Lotrov volal
pøiblinì v jedenáct, slíbil, e pøijde za pùl hodinky,
a nejen e nepøiel, nýbr dokonce zmizel z bytu.
Mnì tady stojí práce! vztekal se øeditel a poklepával
prstem na kupu nepodepsaných lejster.
Nepøejela ho náhodou tramvaj jako Berlioze? vtipkoval
Varenucha se sluchátkem na uchu; ze sluchátka se hlasitì
ozývalo táhlé a naprosto beznadìjné tùtání.
To by mu patøilo..., procedil mezi zuby Rimský.
Vtom vela dovnitø ena v poácké bundì, èepici se
títkem, v èerné sukni a sandálech. Z malé brany, která jí
visela u pasu, vytáhla bílý obdélníèek a seit a zeptala
se:
Kdepak je tady Varieté? Máte tu pilný telegram. Podepite
se mi tady.
Varenucha naèmáral do seitu nìjaký klikyhák, a sotva se
za listonokou zavøely dveøe, roztrhl telegram. Kdy doèetl,
pøekvapenì zamrkal a podal ho Rimskému.
Telegram znìl: Jalta Moskva Varieté. Dnes 11.30 pátrací
oddìlení dostavil brunet noèní koili kalhotách bez bot duevnì
chorý udával jméno Lotrov øeditel Varieté. Telegrafujte obratem jaltskému pátracímu oddìlení místo pobytu øeditele Lotrova.
To si nechám líbit! uklíbl se Rimský a dodal: Dalí
pøekvapení!
Lidimitrij! usoudil Varenucha a rozhøímal se do
sluchátka: Pota? Pilný telegram, na úèet Varieté. Slyíte
mì? Adresát: Pátrací oddìlení Jalta... Text: Øeditel
Lotrov Moskvì. Podpis: Administrativní øeditel Rimský.
Bez ohledu na právì dolou zpráv o jaltském samozvanci
telefonoval administrátor na vecky strany, ale pøirozenì
bez výsledku.
V okamiku, kdy Varenucha se sluchátkem v ruce koumal,
kam by mìl jetì zavolat, vela listonoka, která doruèila
první telegram, a podala mu nový. Administrátor ho spìnì
rozlepil, a kdy doèetl, pøekvapenì hvízdl.
Co je zas? zeptal se Rimský a nervóznì sebou kubl.
Varenucha mu podal beze slova telegram a øeditel èetl:
Snanì prosím vìøte vlivem Wolandovy hypnózy odsunut do
Jalty Telegraficky potvrïte mou totonost Lotrov.
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Rimský a Varenucha, hlavy tìsnì u sebe, èetli znovu a znovu
telegram a pak na sebe mlèky pohlédli.
Soudruzi! rozzlobila se doruèovatelka. Podepite mi
to a pak si mùete mlèet, jak dlouho chcete! Já roznáím
pilné telegramy!
Varenucha nespoutìl oèi ze záhadného telegramu, po pamìti,
nakøivo se podepsal do seitu a ena odela.
Ty jsi s ním pøece krátce po jedenácté mluvil
telefonicky? vyhrkl nechápavì.
Nesmysl! zakvièel pronikavì Rimský. Nezáleí na tom,
jestli jsem s ním mluvil nebo ne. Jedno je ale jisté: nemùe
být v Jaltì! To je nesmysl!
Tøeba je opilý..., napadlo Varenuchu.
Kdo je opilý? dotíral Rimský a znovu se oba na sebe
upøenì zadívali.
Z Jalty nepochybnì telegrafoval nìjaký samozvanec nebo
blázen, ale pøekvapovalo je jedno: jak mystifikátor zná Wolanda, který teprve vèera pøijel do Moskvy? A jak ví o spojení
Lotrova s Wolandem?
Vlivem hypnózy..., opakoval Varenucha slova z telegramu.
Jak se dozvìdìl o Wolandovi? Nìkolikrát zamrkal a pak ráznì
uzavøel:
Ne! To je pitomost! Pitomost!
Kde ten Woland bydlí, sakra? zajímal se Rimský.
Administrátor se hbitì spojil s oddìlením pro registraci
cizincù a sdìlil pøekvapenému øediteli, e Woland bydlí
u Lotrova. Pak vytoèil èíslo Sopova bytu a dlouho poslouchal
táhlý pøeruovaný tón ve sluchátku. Mezi jednotlivými signály
zaznìl odkudsi z dálky tìký, chmurný bas, který pìl: Skály
jsou mým domovem... Varenucha usoudil, e do telefonní sítì
se omylem pøipletl hlas z rozhlasového studia.
V bytì se nikdo nehlásí, oznámil a poloil sluchátko,
e bych to zkusil zno...
Nedoøekl, protoe ve dveøích se objevila známá
doruèovatelka a oba se jí vrhli vstøíc. Tentokrát vytáhla
z brany místo bílé obálky tmavou:
To zaèíná být zajímavé, procedil mezi zuby administrátor
a provázel oèima enu, která mìla zøejmì napilno. První se
zmocnil obálky Rimský.
Na tmavém pozadí fotografického papíru se zøetelnì vyjímaly
následující èerné øádky:
Dùkaz moje písmo mùj podpis potvrïte obratem zajistìte
tajný dozor Wolandem Lotrov.
Za dvacet let svého pùsobení v divadle Varenucha u
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leccos vidìl a zail, ale tentokrát mìl pocit, jako by se mu
na mozku vytvoøil kraloup. Nezmohl se na nic lepího ne na
otøepanou a navíc nejapnou vìtu:
Není moná!
Rimský reagoval jinak. Vstal, otevøel dveøe a vytìkl na
posílkáøku, která sedìla na stolièce v pøedpokoji:
Nikoho nepoutìjte dovnitø, kromì listonoe! a zamkl
dveøe na klíè.
Pak vytáhl z psacího stolu sloku listin a zaèal bedlivì
srovnávat vypasená, ikmo naklonìná písmena fotogramu s písmem
na Sopových pøíkazech a rozhodnutích i s jeho zakudrnacenými podpisy. Varenucha nalehl na stùl a dýchal mu horce
do tváøe.
Je to jeho písmo, prohlásil nakonec pevnì øeditel
a administrátor opakoval jako ozvìna:
Je.
Zahledìl se pozornì Rimskému do tváøe, pøekvapen výraznou
zmìnou. Beztak u hubený øeditel jako by jetì víc seschl
a snad i zestárl. Oèi za kostìnými obrouèkami brýlí ztratily
obvyklý pichlavý výraz a zraèil se v nich nejenom neklid,
ale dokonce smutek.
Varenucha si poèínal pøesnì jako kadý ve chvílích
nejvyího pøekvapení. Pobíhal po kanceláøi, dvakrát rozhodil
ruce jako ukøiovaný, vypil naráz celou sklenici naloutlé
vody z karafy a pokøikoval:
Tohleto nechápu! Nechápu! Ne-chá-pu!
Rimský, pohled upøený do okna, o nìèem usilovnì pøemýlel.
Ocitl se v nezávidìníhodné situaci, která vyadovala,
aby hned tady, na místì, nalezl obvyklé, logické vysvìtlení
neobvyklých jevù.
S pøimhouøenýma oèima si pøedstavoval, jak Sopa v noèní
koili a bos nastupuje dnes dopoledne kolem pùl dvanácté do
jakéhosi nadzvukového letadla a jak pøesnì v pùl dvanácté
stojí bez bot, v ponokách na letiti v Jaltì... èert aby se
v tom vyznal!
A co kdy nemluvil dopoledne se Sopou? Ne, byl to Sopa!
Jak by nepoznal Sopùv hlas! I kdyby pøipustil, e to nebyl
on, jedno je jisté: jetì vèera naveèer k nìmu pøibìhl Sopa
ze své kanceláøe, mával nesmyslnou smlouvou a drádil ho
svou lehkomyslností. Jak by mohl ujet nebo odletìt a neøíct
ani slovo v divadle? I kdyby, dejme tomu, odletìl vèera
veèer - nemohl být dnes pøed polednem na místì. Nebo ano?
Kolik kilometrù je do Jalty? zeptal se.
Varenucha, který zmatenì pobíhal sem tam, se zastavil
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a zabruèel:
Na to u jsem myslel. Do Sevastopolu po eleznici patnáct
set a k tomu pøidej osmdesát. Vzdunou èarou to bude samozøejmì míò.
Hm... Ano... O ádném vlaku nemùe být øeè. Ale èím tedy
letìl? Stíhaèkou? Nikdo nepustí do stíhaèky bosého Sopu.
A proè taky? Tøeba si zul boty, a kdy pøiletìl do Jalty?
Ale zase - proè? Ostatnì do stíhaèky ho nepustí ani v botách!
nemá smysl uvaovat o stíhaèce. Tady stojí èerné na bílém,
e se dostavil na milici v pùl dvanácté dopoledne a pøedtím
telefonoval z Moskvy... poèkat... Rimskému se objevil pøed
oèima ciferník jeho hodinek. Snail se vybavit si polohu
hodinových ruèièek... Katastrofa! Bylo to v jedenáct hodin
dvacet minut!
Co z toho plyne? Jestlie pøedpokládáme, e Sopa, hned
jak poloil sluchátko, pádil na letitì a dorazil tam øeknìme
za pìt minut (to je mimochodem nemyslitelné), vychází nám,
e letadlo za pøedpokladu, e okamitì startovalo, urazilo
za pìt minut pøes tisíc kilometrù. To znamená, e za hodinu
uletí víc ne dvanáct tisíc kilometrù! To je vylouèeno,
tudí Lotrov není v Jaltì!
Co jetì zbývá? Hypnóza? Taková hypnóza neexistuje, aby
pøenesla èlovìka v okamiku o tisíc kilometrù dál! Nebo se
mu jenom zdá, e je v Jaltì? Co o to, jemu se mùe zdát
velicos, ale co milice v Jaltì? Té se taky nìco zdá? Ne,
promiòte, to se nestává! Ale telegramy pøece chodí z Jalty?
Øeditel se tváøil doslova zdrcenì. Mezitím nìkdo cloumal
klikou u dveøí a bylo slyet, jak posílkáøka za dveømi zoufale
køièí:
Nejde to! Nepustím vás tam! Jen pøes mou mrtvolu! Mají
poradu!
Rimský se trochu vzpamatoval, zvedl sluchátko a poádal:
Dejte mi Jaltu, pilnì.
Chytrý tah! uznal v duchu Varenucha.
Ale k rozhovoru nedolo. Øeditel zklamanì zavìsil:
Jako naschvál mají poruchu.
Bylo zøejmé, e porucha na lince ho rozèilila a dokonce
donutila uvaovat. Za chvilku zvedl znovu sluchátko a druhou
rukou zapisoval vechno, co hlásil do telefonu: Telegram.
Pilný. Tady Varieté. Ano. Adresát: Jalta, pátrací oddìlení.
Ano. Text: Dnes asi v 11.30 se mnou Lotrov mluvil telefonicky
v Moskvì. Teèka. Pak nepøiel do práce a nepodaøilo se ho
telefonicky sehnat. Teèka. Písmo odpovídá. Teèka. Dohled
nad zmínìným umìlcem zajistím. Administrativní øeditel
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Rimský.
Velice moudré, usoudil administrátor, ale ne staèil
dovést svou mylenku do konce, vystøídala ji jiná: Pitomost!
Nemùe být v Jaltì!
Rimský zatím nelenil: peèlivì sloil vecky doruèené
telegramy i kopii svého na hromádku, vloil do obálky, zalepil,
napsal na ni nìkolik slov a podal Varenuchovi:
Osobnì doruèit a pospì si. A si to tam pøeberou.
Fakticky prozíravé! pomyslel si administrátor a strèil
obálku do aktovky. Potom pro jistotu jetì jednou vytoèil
Sopovo èíslo, poslouchal a náhle radostnì, spiklenecky
zamoural a zaklebil se. Rimský nastrail ui.
Mohl bych mluvit s panem Wolandem? zeptal se sladce
Varenucha.
Nemá èas, zachraplalo sluchátko. Kdo volá?
Administrátor Varieté Varenucha.
Ivan Saveljeviè? zvolal radostnì hlas ve sluchátku.
Tìí mì, e vás slyím. Jak se daøí?
Díky, odpovìdìl pøekvapenì Varenucha, s kým mám tu
èest?
U telefonu Wolandùv asistent a tlumoèník Korovjev,
vøetìlo sluchátko. K slubám, drahý Ivane Saveljevièi.
Jsem vám plnì k dispozici. Co porouèíte?
Promiòte... Stìpan Bogdanoviè Lotrov není náhodou doma?
Bohuel není, jeèelo sluchátko. Odjel.
Kampak?
Za mìsto. Øíkal, e se trochu projede vozem.
C... coe? P... p... projede?... A kdy se vrátí?
Povídá, nalokám se kapánek èerstvého vzduchu a vrátím
se.
Hm... øekl rozpaèitì Varenucha, merci... Vyøiïte laskavì
monsieurovi Wolandovi, e dnes vystupuje v tøetím oddíle.
Rozkaz. Oveme vyøídím. Zajisté. Okamitì. Mùete se
spolehnout, odsekávalo sluchátko.
Na shledanou, øekl udivenì Varenucha.
Prosím, pøijmìte moje nejsrdeènìjí pozdravy a pøání!
halasilo sluchátko. Vechno nejlepí! Mnoho úspìchù! Hodnì
tìstí! Hodnì veho!
No ovem. Já to øíkal! køièel vítìzoslavnì administrátor.
Jakápak Jalta, odjel za mìsto!
Jestli je to pravda, láteøil øeditel, bledý vztekem,
pak to není nic jiného ne prachsprosté svinstvo, e mu
není rovno!
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Varenucha vyskoèil a zaøval, a sebou Rimský kubl:
U to mám! U to mám! V Pukinu otevøeli novou alikárnu,
jmenuje se Jalta. Vechno je jasné! Dojel tam, nadrátoval se
a teï odtamtud telegrafuje!
To u je trochu moc, namítal Rimský, oblièej mu køeèovitì
pokubával a v oèích se rozhoøela nepøedstíraná tìká zloba.
Tenhle výlet mu ale pøijde draho! Vtom se zarazil a dodal
nerozhodnì:
Ale co milice...
vásty! To jsou jeho fóry! pøeruil ho administrátor
a dodal: Mám tu obálku doruèit?
Urèitì! trval na svém Rimský.
Vtom se znovu otevøely dveøe a vela... Je to ona! pomyslel
si smutnì Rimský. A oba vstali.
Tentokrát telegram znìl: Díky potvrzení polete obratem
pìt set pátrací oddìlení Jalta, odlétám do Moskvy Lotrov.
On se snad pominul, hlesl Varenucha.
Rimský zachøestil svazkem klíèù, vytáhl ze sejfu peníze,
odpoèítal pìt set rublù, pak zazvonil, pøedal doruèovateli
peníze a poslal ho na potu.
Odpus, Grigoriji Danilovièi, nezdrel se administrátor,
který nevìøil svým oèím, ale podle mého názoru ty peníze
posílá zbyteènì.
Nevadí, pøijdou zpátky, skoro zaeptal Rimský, a pak si
zodpoví ten svùj piknik! Ukázal na aktovku a dodal: Jeï,
Ivane Saveljevièi, nezdruj se.
Varenucha s aktovkou se vyøítil z kanceláøe.
Sebìhl do pøízemí, kde zahlédl u pokladny obrovskou frontu,
a dozvìdìl se od pokladní, e asi za hodinu bude vyprodáno;
obecenstvo se hrne od té doby, co vyvìsili plakát o Wolandovì
vystoupení. Administrátor naøídil pokladní, aby mu rezervovala
tøicet nejlepích lístkù v lóích a pøízemí, vybìhl
z pokladny, v bìhu odrazil nápor dotìravcù, kteøí vymáhali
volòásky, a zaskoèil do své kanceláøe pro èepici. Vtom zazvonil
telefon.
Prosím, vybafl.
To je Ivan Saveljeviè? tázal se odpornì huhòavý hlas.
Není v divadle, uu chtìl zalhat administrátor, ale
hlas ve sluchátku ho pøeruil:
Nehrajte komedii, Ivane Saveljevièi, a dobøe poslouchejte.
Ty telegramy nikam nenoste a nikomu je neukazujte.
Kdo je tam? zaøval Varenucha. Nechte si svoje vtipy,
obèane! Brzo si vás zjistí. Vae èíslo?!
Varenucho, ozval se znovu odpudivý hlas. Øíkám ti to
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srozumitelnì: telegramy nikam nenos.
Tak vy nedáte pokoj? rozzuøil se administrátor. Ale
poèkejte! Tohle vám pøijde draho! Jetì vykøikl nìjakou
výhrùku, ale pak ztichl, protoe si uvìdomil, e u ho
nikdo neposlouchá.
V místnosti se nìjak rychle zeeøilo. Varenucha vybìhl
ven, práskl za sebou dveømi a zamíøil postranním vchodem do
parku. Jako by se probudil: pøekypoval energií. Po tom drzém
zavolání u nepochyboval, e tyhle nechutné vtipy jsou dílem
bandy chuligánù a e s tím souvisí i zmizení Lotrova. Posedla
ho touha odhalit viníky a kupodivu v nìm zajiskøila radostná
nadìje, obvyklá v situacích, kdy se èlovìk snaí stát støedem
pozornosti a kdy hodlá pøinést senzaèní objev.
Vítr se mu opøel do tváøe a zaslepil mu oèi pískem, jako
by mu zahrazoval cestu a varoval ho. V prvním patøe bouchla
okenice, div se nevysypalo sklo, a v korunách javorù a lip
to poplaenì zaumìlo. Setmìlo se a ochladilo.
Administrátor si promnul oèi a zpozoroval, e nízko nad
Moskvou pluje bouøkový mrak se lutým bøichem. V dálce zabrblal hrom.
Pøestoe pospíchal, nìco mu øíkalo, aby zabìhl na WC
v parku a zjistil, jestli údrbáø nasadil na árovku kryt.
Minul støelnici a octl se v eøíkovém houtí, kde stál
namodralý domek. Ukázalo se, e údrbáø je poøádný èlovìk.
árovka u stropu na pánském záchodku byla chránìná drátìnou
møíkou. Varenuchu vak rozèililo, e dokonce
i v pøedbouøkovém pøítmí se na stìnách vyjímaly èetné nápisy
uhlem i tukou.
Co je to za..., chtìl si ulevit, ale vtom zaslechl,
jak za jeho zády kdosi zabruèel:
To jste vy, Ivane Saveljevièi?
Administrátor sebou kubl, otoèil se a uvidìl neznámého
malého tlusocha s koèièí vizáí, jak se mu zdálo.
Ano, já, odsekl nevrle.
Velice mì tìí, vypískl tlusoch, co se podobal
kocourovi, rozpøáhl se a vlepil Varenuchovi facku, a mu
sletìla z hlavy èepice a zmizela nenávratnì v záchodovém
otvoru. Od tlusochova úderu se místnost na okamik rozzáøila
neklidným svìtlem a následoval hromový rachot. Pak se znovu
zablesklo a pøed administrátorem se vynoøil dalí chlapík,
mròous, ale s atletickými rameny, ryavý jako oheò... Jedno
oko mìl celé potaené bìlmem a z huby mu vyèníval mohutný
pièák... Byl nejspí levák, protoe administrátora
opracoval z druhé strany. Hned nato znova zahømìlo a na
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døevìnou støechu záchodu zabubnoval liják.
Co to dìláte, sou..., zaeptal celý tumpachový Varenucha,
ale vtom si uvìdomil, e slovo soudruzi se nehodí pro
bandity, kteøí pøepadnou èlovìka na veøejném záchodku,
a zasípal: Obèa... Zarazil se, protoe si ti dva nezaslouili
ani tohle oslovení, a vtom utril tøetí prudkou ránu neznámo
od koho z tìch dvou, a mu z nosu vytryskla krev rovnou na
koili.
Co to má v tý tace, parazite? zajeèel pronikavì
kocourovitý. Telegramy? A pøitom tì varovali telefonicky,
abys je nikam nenosil, viï? Varovali, ptám se tì?
Va... ro... va... va... li..., vykoktal administrátor
a nemohl popadnout dech.
A tys pøesto el? Dej sem taku, syèáku! vykøikl druhý
huhòavým hlasem, známým z telefonu, a vytrhl mu z rukou aktovku.
Nakonec ho oba chytili pod padí, násilím odvlekli z parku
a uhánìli s ním po Sadové. Bouøe øádila jako pominutá, voda
se s rachotem a úpìním øítila do kanálù, vude kolem se
vzdouvaly a èeøily vlny, ze støech chlístala voda, co se
nevela do okapù, a z prùjezdù se valily zpìnìné proudy.
Vecko ivé se vytratilo z celé Sadové ulice, a tak Ivana
Saveljevièe nemìl kdo zachránit. Bandité pøeskakovali kalné
potoky, co chvíli je ozáøil blesk, a zanedlouho dotáhli
polomrtvou obì k domu èíslo 302b. Vtrhli do prùjezdu, kde
se u zdi krèily dvì bosé eny a drely v ruce punèochy
a støevíce. Pak trojice pronikla na schoditì èíslo est
a Varenucha, blízký ílenství, byl vynesen do ètvrtého poschodí
a hozen na podlahu v známé tmavé pøedsíni Lotrovova bytu.
Oba banditi zmizeli, jako kdy se po nich zemì slehne,
a místo nich se objevila v pøedsíni nahá dívka. Mìla zrzavé
vlasy a oèi jí ohnivì svìtélkovaly.
Ivanu Saveljevièi bylo jasné, e tohle je to nejhorí, co
ho mohlo potkat, a proto zasténal a odvrátil se ke stìnì.
Dívka pøistoupila a k nìmu a poloila mu ruce na ramena.
Uboákovi se zjeily vlasy, protoe i pøes studenou,
promoèenou látku koile cítil, jak dívèiny ruce ledovì mrazí.
Uka, já tì políbím, pronesla nìnì a její fosforeskující
oèi se ocitly tìsnì u Varenuchových. V tom okamiku
administrátor pozbyl vìdomí, a tak u dívèin polibek nevnímal.
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(11) IVANOVO ROZDVOJENÍ
Les na protìjím bøehu øeky, jetì pøed hodinou projasnìný
májovým sluncem, zeedl, rozplizl se a nakonec docela zmizel.
Za oknem visela deová clona. Na obloze obèas vylehovala
ohnivá vlákna, nebe pukalo a pokoj nemocného se ozáøil hrozivým
rozeklaným svìtlem.
Ivan tie plakal, sedìl na posteli a pozoroval kalnou,
divoce zpìnìnou hladinu øeky. Pøi kadém zahømìní srdceryvnì
zasténal a zakryl si rukama oblièej. Na podlaze se válely
popsané listy; sfoukl je vítr, který vnikl tìsnì pøed bouøkou
do pokoje.
Básník se pokouel sepsat oznámení o nebezpeèném konzultantovi, ale nedaøilo se mu to. Hned jak dostal od obtloustlé
oetøovatelky, které øíkali Praskovja Petrovna, paèek tuky
a papír, zamnul si energicky ruce, hbitì se uvelebil u stolku
a pustil se smìle do psaní. Zaèátek mu nedìlal potíe:
Milice. Oznámení èlena MASOLITu Ivana Nikolajevièe Bezprizorného. Vèera veèer jsme si vyli s nebotíkem M. A.
Berliozem na Patriarchovy rybníky...
Ale hned se zapletl - zavinilo to pøedevím slovo
nebotík. Vycházel toti holý nesmysl. Jak to, vyli jsme
si s nebotíkem? Nebotíci pøece nechodí! Vánì, nakonec
ho jetì budou povaovat za blázna, usoudil a zaèal opravovat,
co napsal. Výsledek byl následující: s M. A. Berliozem,
pozdìji nebotíkem...
Ani to autora neuspokojovalo. Nezbývalo ne vymyslet
tøetí verzi, ale ta dopadla jetì hùø ne obì pøedchozí:
...s Berliozem, který spadl pod tramvaj... Navíc se do toho
pøimíchal neznámý skladatel, jmenovec, a tak Ivan musel
pøipojit nikoliv skladatelem...
Kdy se dost natrápil s obìma Berliozy, vecko pøekrtal
a rozhodl se zaèít nìèím pùsobivým, aby okamitì upoutal
ètenáøovu pozornost. Napsal, e kocour nasedl do tramvaje,
a pak pøeel k epizodì s uøíznutou hlavou. Hlava
a konzultantovo proroctví ho pøivedly k mylence na Piláta
Pontského a pro vìtí pøesvìdèivost se rozhodl vyloit celý
pøíbìh o prokurátorovi od okamiku, kdy Pilát v bílém pláti
s purpurovou podívkou kráèel sloupovím paláce Heroda
Velikého.
Usilovnì pracoval, dokonce se pokouel nakreslit Piláta
Pontského a pak kocoura, jak stojí na zadních. Ale ani kresby
nepomáhaly - výklad byl èím dál zamotanìjí
a nesrozumitelnìjí.
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Ve chvíli, kdy u se pøihnal z dálky dìsivý mrak s kouøovým
okrajem, zastínil les a zvedl se vítr, Ivan cítil, e se mu
nedostává sil, aby sepsal oznámení. Nenamáhal se proto ani
posbírat rozváté papíry a tie, hoøce se rozplakal.
Dobromyslná Praskovja Fjodorovna, která ho za bouøky
navtívila, se polekala, kdy vidìla, e pláèe. Zatáhla
závìs, aby blesky nemocného nedìsily, sebrala ze zemì papíry
a bìela s nimi za lékaøem.
Ten pøiel, píchl Ivanovi do ruky injekci a ujistil ho,
e nemusí plakat, protoe se vecko v dobré obrátí, vecko
se urovná a zapomene.
A mìl pravdu. Brzy se vyhoupl za øekou známý les. Rýsoval
se do posledního stromu zøetelnì proti obloze, znovu vycídìné
peèlivì do modra, a øeka znehybnìla. Ihned po injekci opustila
básníka svíravá úzkost a teï leel klidnì a sledoval, jak se
na nebi rozklenula duha.
To pokraèovalo a do veèera, take Ivan Bezprizorný ani
nezpozoroval, e se duha rozplynula, obloha posmutnìla a vybledla a les zèernal.
Vypil sklenici horkého mléka, znova ulehl a bylo mu divné,
jak se zmìnil chod jeho mylenek. Vzpomínka na ïábelského
kocoura se zmírnila a u ho nedìsila uøíznutá hlava. Pøestal
na ni myslet a napadlo ho, e v podstatì to není na zdejí
klinice tak zlé, Stravinský e je kapacita a hlava otevøená
a jednat s ním je pøíjemné. Veèerní vzduch po bouøi byl
svìí a pùsobil blahodárnì.
Dùm bolesti se pomalu ukládal ke spánku. V tichých chodbách pohasly bílé koule z mléèného skla a místo nich pøesnì
podle programu slabì zazáøilo namodralé svìtlo noèních lampièek. Za dveømi na gumových pøedlokách se stále øidèeji
ozývaly opatrné kroky oetøovatelek.
Ivan leel, pøíjemnì unavený, støídavì pozoroval lampu
se stínidlem, která íøila od stropu mìkké svìtlo, a hned
zase mìsíc, vykukující za èerným lesem, a vedl samomluvu.
Proè mì vlastnì tolik rozruilo, e Berlioz spadl pod
tramvaj? rozumoval. Konec koncù, vem ho èert! Jsem snad jeho
strejèek? Kdy to vezmem kolem a kolem, ukáe se, e jsem
vlastnì nebotíka ani poøádnì neznal. Fakticky, co jsem
o nìm vìdìl? Dohromady nic, snad jenom, e byl pleatý
a pøíernì uvanìný. A dále, soudruzi, pokraèoval v duchu
a obracel se neznámo ke komu, vezmìte si tøeba tohle:
vysvìtlete mi, proè jsem si tak zasedl na toho záhadného
konzultanta, mága a profesora s vyhaslým èerným okem? K èemu
byla ta pitomá honièka v podvlíkaèkách se svíèkou v ruce
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a ta barbarská komedie v restauraci?
Nono! okøikl pøísnì nového Ivana døívìjí Ivan, který
sedìl nìkde uvnitø nebo hned vedle jeho ucha. Protoe vìdìl
pøedem, e to Berliozovi uøízne hlavu! Koho by to nerozruilo?
To je bez debaty, soudruzi! oponoval nový Ivan zesláblému
døívìjímu. e v tom je nìjaká èertovina, to ví kadé malé
dítì. Konzultant je podivná a tajemná existence, to je na
beton. Ale to je na tom právì nejzajímavìjí. Chlápek, který
znal osobnì Piláta, co chcete víc? Ne dìlat nesmyslný skandál
na Patriarchových rybnících, nebylo by lepí vyptat se ho
zdvoøile, co se dìlo dál s Pilátem a uvìznìným Ha-Nocrim?
A já se bùhvíproè zbyteènì honil. To je toho, e tramvaj
pøejela redaktora nìjakého èasopisu! Zruí snad kvùli tomu
èasopis? Co naplat, èlovìk je smrtelný, a jak u bylo správnì
øeèeno, mùe ho to potrefit kdykoliv. A je mu zemì lehká!
A co se stane? Dají tam nového redaktora, moná jetì vìtího
vanila, ne byl jeho pøedchùdce.
Nový Ivan chvilku klimbal a pak se jedovatì zeptal starého:
Jak po tom vem vypadám?
Jako hlupák! pronesl zøetelnì bas, který nepatøil prvnímu
ani druhému Ivanovi, zato se nápadnì podobal hlasu konzultanta.
Básník se kupodivu pro toho hlupáka neurazil, dokonce ho to
pøíjemnì pøekvapilo, a v polospánku se usmál. Cítil, jak se
k nìmu krade sen, a pøedstavil si palmu na sloní noze, kolem
se mihl kocour, u z nìho nela hrùza, naopak byl legraèní...
Zkrátka pacient pomalu usínal, ale vtom se møí nehluènì
odsunula a na balkónì stanul tajemný pøízrak, skryl se pøed
mìsíèním svitem a zahrozil prstem Ivanovi.
Básník se nebojácnì posadil na posteli a rozeznal
v pøízraku mue. Neznámý s prstem na ústech zasykl: Psst!

(12) ÈERNÁ MAGIE A JAK BYLA ODHALENA
Pidimu v dìravé luté buøince a s malinovým bambulovitým
nosem, obleèený v kostkovaných kalhotách a lakýrkách, vyjel
na scénu Varieté na obyèejném kole. Za zvukù foxtrotu opsal
kruh a pak spustil vítìzoslavný pokøik, a se kolo zvedlo na
zadní. Pokraèoval v jízdì pouze na zadním kole, pak se pøekulil
vzhùru nohama a povedlo se mu v jízdì odroubovat pøední
kolo a poslat ho za kulisy. Dál se projídìl na zadním kole
a lapal rukama.
Na vysoké kovové tyèi s jedním kolem a se sedlem na
vrcholu vjela na scénu plnotíhlá blondýnka v trikotu a sukni
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poseté støíbrnými hvìzdami a zaèala krouit kolem dokola.
Pøi kadém setkání na ni mròous pøátelsky pokøikoval a nohou
smekal buøinku.
Nakonec se pøiøítil asi osmiletý chlapec se staøeckým
oblièejem a zaèal mejdit mezi dospìlými na miniaturní
dvoukolce, opatøené obrovskou automobilovou houkaèkou.
Parta vykouzlila nìkolik smyèek za zneklidòujícího víøení
bubnu v orchestru, dojela a na kraj scény a diváci v prvních
øadách zdìenì vypískli a uhýbali, protoe to vypadalo, e
trojice spadne i s koly do orchestru.
V okamiku, kdy hrozilo, e pøední kola sklouznou do
propasti rovnou na hlavy hudebníkù, kola zastavila, cyklisté
s hlasitým výkøikem ela hop! seskoèili ze svých strojù
a uklánìli se. Blondýnka pøitom vysílala do obecenstva vzduné
polibky a hoík zatroubil smìný signál na svou pronikavou
houkaèku.
Zabouøil hromový potlesk, a se divadlo otøásalo, modrá
opona postupovala z obou stran, a zakryla cyklisty, zelený
svìtelný nápis Východ u dveøí pohasl a v pavuèinì visutých
hrazd pod kupolí se rozzáøily bílé koule, podobné slunci.
Zaèala pøestávka pøed závìreènou èástí programu.
Jediný, koho ani za mák nezajímaly divy cyklistické
techniky rodiny Giuliových, byl Grigorij Daniloviè Rimský.
Sedìl oputìn ve své kanceláøi, kousal se do tenkých rtù
a po tváøi mu obèas projela køeè. Záhadnì zmizelého Lotrova
následoval neèekanì Varenucha.
Rimský vìdìl, kam mìl administrátor namíøeno, ale e
odeel... a nevrátil se! Krèil rameny a eptal si sám pro
sebe:
Za co?!
Divná vìc: pro tak energického èlovìka jako Rimský bylo
ze veho nejjednoduí zavolat na pøísluná místa, kam odeel
Varenucha, a vypátrat, co se s ním stalo. A pøece nebyl do
deseti hodin veèer s to se k nìèemu podobnému odhodlat.
V deset s nejvìtím sebezapøením koneènì zvedl sluchátko
a zjistil, e telefon je hluchý. Posílkáø hlásil, e i ostatní
pøístroje v budovì jsou porouchané. Tenhle nepøíjemný, nicménì
dost bìný fakt øeditele definitivnì zdrtil a zároveò potìil:
odpadla nutnost kamkoliv volat.
V okamiku, kdy mu nad hlavou zablikalo èervené svìtlo
hlásající zaèátek pøestávky, veel posílkáø a oznámil, e
pøijel cizí umìlec. Øeditel sebou neznámo proè kubl
a zamraèený jako nebe pøed bouøkou zamíøil do zákulisí, aby
hosta uvítal, protoe v divadle nebyl nikdo, kdo by se téhle
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povinnosti zhostil.
Do velké atny z chodby, kde se rozdrnèely signální zvonky,
pod nejrùznìjími záminkami nakukovali zvìdavci. Byli tu
kouzelníci v pestrých hávech a turbanech, bruslaø v bílé
pletené bundì, bledý, napudrovaný vypravìè a maskér.
Cizí kapacita pøekvapila vechny nezvykle dlouhým frakem
dokonalého støihu a èernou krabokou, která zakrývala polovinu oblièeje. Nejvìtí údiv vzbuzovali dva prùvodci èerného
mága: dlouhán v kostkovaném obleku, s rozbitým skøipcem,
a èerný vypasený kocour, který vhupkal do atny po zadních,
uvelebil se jakoby nic na pohovce a moural na nekryté
maskérské lampy.
Rimský se zatváøil kysele a zle, jako vdy, kdy se
pokouel o úsmìv, a naklonil se k nemluvnému mágovi, který
sedìl vedle kocoura na pohovce. K podání rukou nedolo.
Mezitím se kostkovaný dlouhán drze pøedstavil jako
mágùv asistent. Tato okolnost Rimského pøekvapila, a dodejme,
e nepøíjemnì: ve smlouvì nebylo o nìjakém asistentovi ani
zmínky.
Nucenì a sue se zeptal neèekaného pomocníka, kde má
umìlec potøebnou aparaturu.
Milý pane øediteli, poklade ná drahocenný, zaskøehotal
kostkovaný, svou aparaturu nosíme poøád s sebou, tady je:
Ein, zwei, drei! dodal, zaermoval mu pøed oèima zlodìjskými
prsty a hbitì vytáhl kocourovi za uchem zlaté hodinky
s øetízkem, které Rimský nosil v kapsièce u vesty, pod zapnutým
sakem, a øetízek mìl prostrèený v knoflíkové dírce.
Grigorij Daniloviè se bezdìènì chytil za bøicho, pøítomní
vyjekli a maskér, který nakukoval do dveøí, pochvalnì hekl.
To jsou vae hodinky? Prosím, raète, prohodil mágùv asistent s dùvìrným úsmìvem a podával na pinavé dlani rozpaèitému
øediteli jeho majetek.
S takovým bych si nesed do tramvaje, zaeptal vesele
vypravìè maskérovi.
Kocour pøedvedl jetì senzaènìjí kousek, ne byl
trik s hodinkami. Neèekanì seskoèil z pohovky, doel na
zadních k toaletnímu stolku, pøední packou vytáhl zátku
z karafy, nalil do sklenice vodu, napil se, znovu karafu
zazátkoval a hadøíkem, jaký se uívá pøi líèení, si utøel
vousy.
Tentokrát nikdo ani nehlesl, jen vichni otevøeli ústa
a maskér eptl nadenì:
To je paneèku tøída.
Vtom se ozvalo tøetí poplané zvonìní a vichni se vyhrnuli
- 96 -

ze atny v oèekávání zajímavého èísla.
Brzy nato v hlediti zhasla svìtla, rozzáøila se rampa
a vrhla záblesk na spodní okraj opony, a v její osvìtlené
kvíøe se objevil peèlivì vyholený plnotíhlý mu s dìtským
úsmìvem, v pomaèkaném fraku a ne zrovna nejèistí koili.
Byl to konferenciér or Bengálský, známý po celé Moskvì.
Tak tedy, milí diváci, spustil s kojeneckým úsmìvem,
za chvilku se vám pøedstaví..., - vtom se zarazil
a pokraèoval jiným tónem: Vidím, e obecenstva pøed závìreènou
èástí programu jetì pøibylo. Selo se tu dnes pùl mìsta!
Onehdy potkám pøítele a ptám se ho: Proè k nám nepøijde?
Vèera u nás bylo pùl mìsta. - A on povídá: Já bydlím v té
druhé polovinì! Bengálský se odmlèel a èekal, e se zvedne
vlna smíchu, ale nikdo se nesmál, a proto pokraèoval: Dnes se
vám pøedstaví známý zahranièní umìlec monsieur Woland, který
provede seanci èerné magie. Samozøejmì, my vichni dobøe
víme, a vevìdoucnì se usmál, e èerná magie ve skuteènosti
neexistuje a e to je pouhá povìra. Prostì maestro Woland
virtuóznì ovládá techniku kouzel, jak se sami pøesvìdèíte
v nejzajímavìjím oddílu pøedstavení, kde hodlá tuto techniku
odhalit. A protoe my vichni jako jeden mu jsme pro techniku
i pro její odhalení, poádáme pana Wolanda...
Po tomhle výlevu Bengálský sepjatýma rukama pøátelsky
zamával do skuliny a opona se s tichým elestem otevøela.
Pøíchod mága s dlouhým asistentem a kocourem, který vyel
dùstojnì na scénu po zadních, se obecenstvu obrovsky líbil.
Køeslo, porouèel tie Woland a vtom u stálo na jeviti
køeslo; nikdo nevìdìl, odkud se vzalo. Mág usedl.
Povìz mnì, milý Fagote, otázal se kostkovaného poskoka,
který se jmenoval zøejmì jetì jinak ne jen Korovjev, Moskvané se nejspí hodnì zmìnili, viï?
Pøitom pohlédl na ztichlé obecenstvo, pøekvapené køeslem,
je pøiletìlo ze vzduchu.
Ano, maestro, odpovìdìl pøiduenì Fagot-Korovjev.
Má pravdu. Lidé se výraznì zmìnili... myslím na první
pohled... jako ostatnì i samo mìsto... nechci tu mluvit
o módì, to je evidentní, ale objevily se ty... jak se jen...
tramvaje, automobily...
Autobusy, napovídal úslunì Fagot.
Obecenstvo doslovnì hltalo kadé slovo v domnìní, e to
je pøedehra k magickým pokusùm. V zákulisí se tísnili domácí
varietní umìlci i technikáøi a mezi nimi jste mohli zahlédnout
nervózní oblièej Rimského.
Bengálský, který stál stranou na pøedscénì, projevoval
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zjevné rozpaky. Sotva znatelnì zvedl oboèí, vyuil pauzy
a pronesl: Zahranièní umìlec pøiznává, e je naden Moskvou,
která technicky vyspìla, a zároveò Moskvany, pøitom vyslal
dva úsmìvy do obecenstva, jeden do parteru, druhý na galerii.
Woland, Fagot i kocour po nìm otoèili hlavy.
Vyjádøil jsem snad nadení? tázal se mág Fagota.
Nikoliv, maestro, ádné nadení jste nevyjadøoval.
Tak co to ten èlovìk vaní?
Jednodue le! prohlásil hlasitì na celé divadlo
kostkovaný, obrátil se k Bengálskému a dodal: Blahopøeju,
pane Práile!
Galerie vyprskla smíchem a konferenciér sebou kubl a vykulil oèi.
Mì samozøejmì ani tolik nezajímají autobusy, telefony
a ostatní...
Technické vymoenosti, napovídal kostkovaný.
Správnì, díky, pokraèoval zvolna Woland hlubokým hlasem,
spí mì zajímá dùleitìjí problém: zmìnili se Moskvané
uvnitø?
Ano, to je ze veho nejpodstatnìjí, maestro.
V zákulisí si zaèali vymìòovat pohledy a krèili rameny.
Bengálský stál rudý jako rak a Rimský smrtelnì zbledl. Jako
by uhodl stoupající neklid, mág uzavøel debatu slovy:
Zapovídali jsme se, drahý Fagote. Obecenstvo se zaèíná
nudit. Pøedveï nám pro zaèátek nìco jednoduchého.
Sál si ulehèenì oddechl. Fagot a kocour se rozestavili
po obou stranách rampy. Fagot luskl prsty, furiantsky vykøikl:
Tøi, ètyøi! Zachytil ze vzduchu sadu karet, zamíchal
a poslal jak na bìícím pásu kocourovi, a ten mu je obratem
vrátil. Lesklý had se vymrtil, Fagot otevøel ústa jako
pískle a celou sadu, kartu za kartou, spolykal. Pak se kocour
uklonil, zaoupal pravou zadní tlapou a obecenstvo ho odmìnilo
bouølivým potleskem.
Tøída, tøída! volali nadenì v zákulisí. Fagot ukázal
prstem do pøízemí a sdìlil:
Nae sada karet se v souèasné chvíli, váení, nachází
v sedmé øadì u obèana Parèevského. Leí mezi tøírublovkou
a soudní obsílkou, vyzývající k urychlenému zaplacení alimentù
obèance Zelkovové.
V hlediti to zaumìlo, lidé vstávali a nakonec jakýsi
mu, který se skuteènì jmenoval Parèevský, pøekvapením rudý
a do koøínkù vlasù, vytáhl z náprsní taky sadu karet a zaèal
s ní bezradnì mávat ve vzduchu.
Nechte si ji na památku! zvolal Fagot. Nadarmo jste
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vèera u veèeøe neprohlásil, e nebýt pokeru, byl by pro
vás ivot v Moskvì nesnesitelný...
Starý trik! ozvalo se z galerie. Ten chlap z pøízemí
patøí do jejich party.
Myslíte? zameèet Fagot a zamoural na galerii. V tom
pøípadì do ní patøíte i vy, protoe máte v kapse karty.
Na galerii vypuklo pozdviení a radostný hlas oznamoval:
Správnì! Má je tady... Poèkat! To jsou peníze!
Diváci z pøízemí si div neukroutili krky. Na galerii
jistý nic zlého netuící obèan objevil v kapse balíèek,
pøelepený páskou jako v bance, s nápisem Jeden tisíc rublù.
Sousedi na nìj útoèili a on jen nevìøícnì trhal nehtem pásku,
aby se pøesvìdèil, jsou-li to pravé peníze, nebo jen
vykouzlené.
Namoudui, pravé ruble! hlaholil radostnì na galerii.
Zahrajte si se mnou taky takovými kartami, poádal vesele
nìjaký tloutík, který sedìl uprostøed v pøízemí.
Avec plaisir! souhlasil Fagot. Ale proè jenom s vámi?
Vichni se jistì rádi zúèastní! A zavelel: Prosím, dívejte
se nahoru! Raz! Najednou drel v ruce pistoli. Na Dva
zamíøil vzhùru. Tøi! Blesk, bác! tøeskla rána, a to u se
od stropu snáely bílé papírky a proplétaly se mezi visutými
hrazdami.
Víøily, unáené do stran, zasypaly galerii, zalétly do
orchestru a na scénu. Za nìkolik vteøin zesílený dé
bankovek dopadl na køesla a diváci je lovili.
Zvedly se stovky rukou, lidé zkoumali bankovky proti
osvìtlené scénì a zjistili, e jsou na nich pøísluné
nefalované vodotisky. Ani èich nenechával nikoho na pochybách.
Byla to nenapodobitelná, lákavá vùnì èerstvì natitìných
penìz. Obecenstvo zachvátila radost, kterou pozdìji vystøídal
údiv. Ze vech stran zaznívalo slovo ruble, ozývaly se
výkøiky a veselý smích. Nìkteøí diváci u prolézali ulièkou
a átrali pod sedadly. Jiní stáli na køeslech a snaili se
v letu zachytit neposedné, rozmarné papírky. Milicionáøi se
tváøili rozpaèitì a artisté nenucenì vykukovali ze zákulisí.
Z lóí se ozvalo: Nechá ji! Ta je moje, letìla ke mnì!
a jiný hlas odpovídal: Nestrkej se, nebo do tebe taky strèím!
Vtom nìco plesklo. Vzápìtí se objevila v lói milicionáøská
helma a kohosi vyvádìli.
Rozruch se íøil jako lavina a nikdo neví, jak by to
vecko skonèilo, kdyby Fagot jediným fouknutím nezastavil
prùtr bankovek.
Dva mladíci na sebe významnì, ètverácky zamrkali, opustili
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svá místa a zamíøili rovnou do bufetu. V divadle to huèelo
jako v úle a vem divákùm svítily ádostivì oèi. Vánì,
kdoví, jak by se to vechno vyvinulo, kdyby se Bengálský
neodhodlal probudit z neèinnosti. Snail se maximálnì
ovládnout, ze zvyku si zamnul ruce a spustil co nejhalasnìji:
Vidíte, pøátelé, právì jsme byli svìdky takzvané davové
hypnózy. Pøísnì vìdecký pokus, který nejlíp ze veho dokazuje,
e v magii neexistují ádná kouzla. Poádáme teï maestra
Wolanda, aby nám je odhalil. Brzy poznáte, jak tyto zdánlivé
bankovky zmizí stejnì neèekanì, jako se objevily.
Zatleskal, ale nikdo se k nìmu nepøidal. Na rtech mu
pøitom hrál sebejistý úsmìv, ale v oèích se chvìla nejistota,
spí vyjadøovaly úpìnlivou prosbu.
Obecenstvu se jeho øeè nelíbila. Zavládlo naprosté ticho,
které pøeruil kostkovaný: Znovu jste byli svìdky takzvaného
lhaní, rozlehl se po sále jeho meèivý tenor, ty bankovky
jsou pravé, obèané.
Bravo! vytìkl nahoøe neznámý bas.
Mimochodem, tenhle, a Fagot ukázal na Bengálského, u
mnì leze na nervy. Poøád se cpe nìkam, kam ho nezvou, a kazí
pøedstavení. Co s ním udìláme?
Utrhnìte mu hlavu! vykøikl kdosi krvelaènì na galerii.
Coe, co to øíkáte? reagoval hbitì kostkovaný na
nepøístojný návrh. Utrhnout mu hlavu? To je nápad! Kòoure!
zvolal na kocoura. Ein, zwei, drei! Èiò se!
Stalo se nìco nevídaného. Èerný kocour najeil srst
a hrozivì zamòoukal. Pak se stoèil do klubíèka a jako panter
skoèil pøímo Bengálskému na prsa a odtud na hlavu. Silnými
tlapami se zaryl konferenciérovi do vypelichané ktice
a nenávistnì vrèel. Nakonec divoce zavyl a dvìma pohyby odtrhl
neastníkovi hlavu od mohutného krku.
Dva a pùl tisíce lidí v divadle vyjeklo hrùzou. Ze
zpøetrhaných krèních tepen vystøíkla proudem krev a zalila
náprsenku i frak, bezhlavý trup nesmyslnì hrábl nohou a svezl
se na podlahu. V sále se ozvaly hysterické výkøiky en.
Kocour podal hlavu Fagotovi, ten ji popadl za vlasy a ukázal
obecenstvu. Hlava zoufale vykøikla na celé divadlo:
Lékaøe!
Bude jetì takhle nemonì vanit? zeptal se výhrùnì
kostkovaný plaèící hlavy.
Nebudu, zachroptìla hlava.
Proboha, netrapte ho! zaúpìl z lóe enský hlas, a
pøekøièel hluk. Mág vzhlédl k lói.
Tak co, pøátelé, máme mu odpustit? vyzvídal Fagot,
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obrácen k obecenstvu.
Odpustit, odpustit! adonily nejprve ojedinìlé, pøevánì
enské hlasy. Pozdìji se slily do jednoho jediného chóru
s muskými.
Co porouèíte, maestro? zeptal se Fagot maskovaného.
Nu co, odpovìdìl Woland zamylenì, lidé jsou lidé...
Mají rádi peníze, ale to bylo vdycky... Lidstvo miluje
peníze, a jsou vyrobeny z èehokoliv: z kùe, papíru, z mìdi
nebo ze zlata. Jsou lehkomyslní... to ano... ale
i milosrdenství nìkdy zaklepe na jejich srdce... Jsou to
obyèejní lidé... Mimochodem, pøipomínají své pøedky, jenome
je zkazil bytový problém..., a dodal hlasitì:
Nasaïte mu hlavu zpátky na ramena.
Kocour peèlivì zacílil a hlava dosedla pøesnì na svoje
místo, jako by se nikdy od tìla neodlouèila. A hlavnì, na
krku nezùstala jediná jizva. Pak kocour tlapami opráil
konferenciérùv frak i náprsenku a krvavé skvrny zmizely. Fagot
pomohl sedícímu vstát, zasunul mu do fraku
svazek bankovek a vyprovodil ho ze scény se slovy:
Jdìte, bez vás je to veselejí!
Bengálský se nepøíèetnì rozhlíel a dopotácel se
k poárnickému mùstku: tam se mu udìlalo patnì. Zoufale
vykøikoval: Moje hlava, moje hlava!
Sebìhli se k nìmu, mezi nimi Rimský. Konferenciér plakal,
lovil rukama cosi ve vzduchu a mumlal:
Dejte sem mou hlavu, vrate mi mou hlavu... Byt si
vezmìte, obrazy jakbysmet, jenom hlavu mi vrate! Posílkáø
bìel pro lékaøe. Nemocného se pokoueli uloit na pohovku
v atnì, ale zuøivì se vzpíral. Nakonec museli povolat
záchranku. Kdy neastného konferenciéra odvezli, Rimský
utíkal zpátky na scénu a vidìl, e se tu dìji nové divy.
Dodejme, e právì v tu chvíli nebo o nìco málo døív mág se
svým vyrudlým køeslem zmizel, ani to obecenstvo zaujaté
Fagotovými kousky zpozorovalo.
Kostkovaný vyprovodil postieného a oznámil divákùm:
Tak, a teï, kdy jsme se toho otravy zbavili, si mùem
otevøít módní salón!
Polovina scény se okamitì pokryla perskými koberci, kde
se vzala tu se vzala obrovská zrcadla, osvìtlená ze stran
nazelenalými trubièkami, mezi nimi se objevily vitríny a v nich
radostnì ohromení diváci zahlédli paøíské toalety
nejrùznìjích barev a støihù. To byly jedny vitríny. V jiných
se skvìly stovky dámských kloboukù s péry i bez nich,
s pøezkami i bez pøezek, a k tomu stovky støevícù - èerných,
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bílých, lutých, koených, atlasových, semiových, s øetízky
i kamínky. Dále se tu kupily flakóny s voòavkami, hory
kabelek z antilopí kùe, semiových, hedvábných, a mezi nimi
hromady zlatých tepaných podlouhlých pouzder na rtìnky.
Jakoby mávnutím kouzelného proutku stanula na scénì zrzavá
dívka v èerné toaletì, dokonale krásná, kdyby nebylo oklivého rámu na íji. Pøistoupila k vitrínám a pobízivì se
usmála.
Fagot s medovým úsmìvem ohlásil, e firma naprosto bezplatnì provádí výmìnu starých dámských atù a bot za paøíské modely a paøískou obuv. Toté dodal o kabelkách a ostatním
vystavovaném zboí.
Kocour oupal zadní tlapou a pøední souèasnì dìlal posuòky,
pøipomínající vrátného ve chvíli, kdy otvírá dveøe. Dívka
ponìkud chraplavì, ale pøitom sladce, s lehkým ráèkováním
pronáela záhadná, ale soudì podle výrazu enských tváøí
v pøízemí nanejvý lákavá slova:
Tabac, Chanel, Mitsuco, Narcis èerný, Chanel èíslo pìt,
veèerní toalety, koktejlové aty...
Fagot se rozplýval, kocour se uklánìl a dívka otvírala
dokoøán sklenìné vitríny.
Raète, hlaholil Fagot. Jen se neupejpejte, jako doma!
Hleditìm probìhla vlna vzruení, ale nikdo se dosud neodváil
jít na scénu. Nakonec jakási brunetka vyla z desáté øady
v pøízemí, bohorovným úsmìvem dávala najevo, e je jí vecko
jedno, e na vecko kale, a vystoupila postranními schùdky
na scénu.
Bravo! zvolal Fagot. Vítám první návtìvnici! Kòoure,
køeslo! Zaèneme od støevíèkù, madam!
Bruneta zapadla do hlubokého køesla a Fagot okamitì
pøed ní sloil na koberec celou hromadu støevícù. Zula si
pravý støevíèek, zkusila eøíkový, nìkolikrát dupla do koberce
a obhlíela podpatek.
Nebudou tlaèit? zeptala se zamylenì.
Na to Fagot uraenì zaprotestoval: Co vás napadá!
a kocour dotèenì zamòoukal.
Vezmu si tyhle, monsieur, prohlásila dùstojnì brunetka
a obula si druhý støevíèek.
Její staré lodièky putovaly za závìs a pozdìji tam zamíøila
i jejich majitelka doprovázená zrzavou dívkou a Fagotem,
který nesl pøes rameno nìkolik modelù. Kocour starostlivì
pobíhal kolem, pomáhal, kde mohl, a pro vìtí vánost si
povìsil na krk centimetr.
Netrvalo dlouho, závìs se rozhrnul a vyla brunetka
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v takové róbì, a celé pøízemí vydechlo údivem. Stateèná
dívka neuvìøitelnì zkrásnìla. Zastavila se pøed zrcadlem,
zvedla obnaená ramena, upravila si na temeni úèes a zaklonila
se, aby se vidìla zezadu.
Firma vás prosí, abyste pøijala v upomínku malý dárek,
øekl Fagot a podával jí otevøené pouzdro s flakónem.
Merci, podìkovala zvysoka a sestoupila po schùdcích do
pøízemí. Pøitom jak la, diváci vyskakovali z míst a dotýkali
se pouzdra.
Ledy byly prolomeny a ze vech stran se na scénu hrnuly
eny. Ve veobecnì vzrueném hovoru, smíchu a mezi povzdechy
zabouøil muský hlas: Já to nedovolím! a enský hlas odpovídal: Jste despota a mìák! Puste, zlomíte mi ruku! Dámy
mizely za závìsem, odkládaly tam svoje aty a vycházely
v nových. Na taburetkách se zlacenými nokami jich sedìla
celá øada a energicky podupávaly po koberci èerstvì obutými
støevíèky.
Kostkovaný vkleèe mával kovovou lící, kocour klesal pod
náloí kabelek a bot, bìhal od vitríny k taburetkám
a nazpátek a dívka se zjizvenou íjí se støídavì objevovala
a vytrácela a dolo to tak daleko, e zaèala vadronit pouze
francouzsky. Bylo zajímavé, e jí vecky enské okamitì
porozumìly, dokonce i ty, které v ivotì neumìly francouzsky
ani slovo.
Veobecný údiv vzbudil mu, který se vetøel na scénu.
Sdìlil, e jeho ena má chøipku, a proto chce, aby jí nìco
poslali. Na dùkaz toho, e je skuteènì enatý, byl zmínìný
obèan ochoten pøedloit legitimaci. Prohláení starostlivého
manela uvítalo obecenstvo chechtotem. Fagot vøískal, e mu
vìøí jako sobì i bez legitimace, vsunul mu do ruky dva páry
hedvábných punèoch a kocour z vlastní iniciativy pøidal
pouzdro se rtìnkou.
Opozdilkynì se tlaèily u jevitì, odkud proudil
dav astných v plesových róbách, pyamech s draky, v pøísných
odpoledních i kostýmech a kloboucích nasazených koketnì na
stranu.
Nakonec kostkovaný oznámil, e pro pozdní hodinu se obchod
pøesnì za minutu uzavírá, a to a do zítøejího veèera. Na
scénì vypukl nepopsatelný zmatek. eny kvapnì zabavily
støevíce, ani je vyzkouely. Jedna jako tygøice vtrhla za
závìs, shodila kostým a zmocnila se toho, co jí nejdøív pøilo
pod ruku - hedvábného kvìtovaného upanu. Navíc urvala pro
sebe dva flakóny voòavky.
Pøesnì za minutu zaznìl výstøel z pistole; zrcadla zmizela
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jako mávnutím ruky, stejnì jako vitríny a taburetky, koberec
i závìs se doslova vypaøily. Poslední odela vysokánská hora
starých atù a bot a scéna znovu zùstala stroze holá
a oputìná.
Vtom se do dìje pøipletl nový herec. Z lóe èíslo dvì
zaznìl pøíjemný, zvuèný a naléhavý baryton: Váený pane
umìlèe, je ádoucí, abyste neprodlenì odhalil divákùm techniku
vaich pokusù, zejména pokus s bankovkami. Zároveò je záhodno,
aby se konferenciér vrátil na scénu. Jeho osud diváky
znepokojuje.
Sympatický baryton nepatøil nikomu jinému ne hostu onoho
veèera, Arkadiji Apolonovièi Semplejarovovi, pøedsedovi akustické komise moskevských divadel.
Arkadij Apolonoviè sedìl v lói se dvìma dámami: starí
mìla na sobì nákladnou módní toaletu, druhá, mladá a hezká,
byla obleèena daleko skromnìji. První z nich, jak se brzy
vyjasnilo pøi sestavování protokolu, byla ena Arkadije
Apolonovièe, druhá jeho vzdálená pøíbuzná, zaèínající nadìjná
hereèka, která pøijela ze Saratova a bydlela u Arkadije
Apolonovièe a jeho eny.
Pardon, odsekl Fagot, ale tady není co odhalovat,
vecko je jasné.
Ne, vy dovolte! Odhalení je naprosto nutné. Bez nìho
vae skvìlé vystoupení zanechá ve vech tíivý dojem. Divácká
masa ádá vysvìtlení.
Divácká masa, vskoèil mu do øeèi drzý antala, nic
takového, pokud vím, neádala. Ale respektuji vae ctìné
pøání, Arkadiji Apolonovièi, kdy jinak nedáte. Smìl bych
pøedvést jetì jedno kratièké èíslo?
Proè ne, souhlasil shovívavì Semplejarov, ale aby tam
nechybìlo odhalení.
Jak raète, prosím. Tak tedy: smím se vás zeptat, kde
jste byl vèera veèer?
Pøi této nemístné a dokonce bychom øekli dotìrné otázce
se výraz Arkadije Apolonovièe ostøe zmìnil.
Manel byl vèera veèer na zasedání akustické komise,
oznámila pohrdavì jeho ena, ale nechápu, jak to souvisí
s vaí magií.
Oui, madame, pøikývl Fagot. Pøirozenì, e to nechápete.
Ale pokud jde o zasedání, velice se mýlíte. Arkadij Apolonoviè
odjel na zmínìnou schùzi, která se mimochodem vèera nekonala, propustil oféra pøed budovou akustické komise na Èistých
rybnících (celé divadlo ztichlo) a sám jel autobusem do
Jelochovské ulice na návtìvu k hereèce okresního zájezdového
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divadla Milici Pokobakové a strávil u ní skoro ètyøi hodiny.
Ach! zaúpìl kdosi v naprostém tichu.
Mladá pøíbuzná Arkadije Apolonovièe se najednou výhrùnì,
dutì rozesmála.
Vecko je jasné! volala. Dávno u jsem ho podezøívala.
Teï chápu, proè to døevo dostalo roli Luisy!
Rozpøáhla se a tlustým, krátkým nafialovìlým detníkem
uhodila Semplejarova po hlavì.
Zákeøný Fagot alias Korovjev ohlaoval:
Tady vidíte, váení diváci, jeden z pøípadù odhalení,
kterého se Arkadij Apolonoviè tak neodbytnì doadoval!
Jak si dovoluje, nevdìènice, vztáhnout ruku na Arkadije
Apolonovièe? zajeèela hrozivì Semplejarovova ena a vztyèila
se v celé své gigantické výi.
Dívka podruhé vypukla v krátký ïábelský smích.
Jak kdo, køièela se smíchem, ale já si to mùu dovolit!
Podruhé se ozval suchý praskot, jak detník odskoèil od hlavy
Arkadije Apolonovièe.
Pomóc! Zatknìte ji!!! vøískala Semplejarovova ena,
jako kdy ji na noe bere, a mnohým divákùm stydla
krev v ilách.
K dovrení veho kocour vyskoèil na okraj rampy a zaskøehotal na celé divadlo lidským hlasem: Pøedstavení skonèilo!
Maestro, hoïte tam pochod!
Ztumpachovìlý dirigent bez rozmýlení mechanicky mávl
taktovkou a hudebníci nezahráli, nespustili ani nezahømìli,
ale doslova podle kocourova familiárního výrazu tam hodili
jakýsi fantastický, neuvìøitelnì rozpustilý pochod.
Jednu chvíli se zdálo, jako by se odkudsi vynoøila zapomenutá, skoro nesrozumitelná, pokulhávající, ale bujará slova
pochodu, která se rozléhala kdysi dávno pod hvìzdnatým jiním
nebem v jakémsi antánu:
Jeho blahorodí
trpìlo na domácí zvíøata.
Proto tak èasto brávalo
v ochranu èupr dìvèata!
A moná e to nebyla ta pravá slova, ale jiná koilatá na
známou melodii. Na tom nezáleí, dùleité je, e po tom vem
vypuklo ve Varieté nìco jako boí doputìní. K Semplejarovovì
lói se rozbìhli milicionáøi, zvìdavci lezli pøes zábradlí,
íøily se výbuchy nelidského smíchu a zbìsilé výkøiky,
pøehluované tøeskotem èinelù z orchestru.
Scéna se náhle vyprázdnila a podfukáø Fagot i drzé
kocouøisko jako by se do zemì propadli, stejnì jako pøedtím
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mág v køesle s vyrudlým potahem.

(13) OBJEVIL SE HRDINA
Tak tedy neznámý pohrozil Ivanovi prstem a zaeptal: Pst!
Básník, nohy sputìné na podlahu, ho upøenì pozoroval.
Z balkónu opatrnì nahlíel do pokoje peèlivì vyholený, asi
tak osmatøicetiletý tmavovlasý mu se pièatým nosem, vyplaenýma oèima a neposluným pramenem vlasù, spadlým do èela.
Kdy zjistil, e Ivan je sám a kolem se nic nepohnulo,
odváil se vstoupit. Tu si básník viml, e tajemný host má
na sobì nemocnièní úbor, toti koili, spodky, trepky naboso
a pøes ramena pøehozený tmavì rudý upan.
Zamrkal na Ivana, strèil do kapsy svazek klíèù a poádal
eptem: Mùu si sednout? a kdy Ivan pøikývl, zaboøil se
do køesla.
Jak jste se sem dostal? rovnì zaeptal Ivan, posluný
tenkého výhrùného prstu. Balkónové møíe jsou pøece na
zámek?
To jsou, pøipustil host, ale Praskovja Fjodorovna je
zlatá, jenome stranì roztritá enská. Pøed mìsícem jsem
jí lohl svazek klíèù, a tak jsem pronikl na spoleèný balkón,
který se táhne po celé délce poschodí. Proto mùu
obèas navtívit souseda...
Jestlie máte pøístup na balkón, to mùete taky
upláchnout, ne? Nebo je to moc vysoko? zajímal se Ivan.
Omyl, namítl pevnì host, nemùu upláchnout ne proto,
e je to moc vysoko, ale e nemám kam. A po chvíli dodal:
Tak co, leíme?
Leíme, hlesl Ivan a zadíval se do hnìdých oèí
pøíchozího, v nich se tajil neklid.
Hm..., znejistìl najednou host, doufám, e nevyvádíte?
Víte, já toti nesnáím rámus, povyk, násilí a podobné vìci.
Zejména nenávidím lidský køik, a u vyjadøuje bolest, zuøivost
nebo cokoliv jiného. Øeknìte - abych se uklidnil - e nevyvádíte?
Vèera v restauraci jsem dal jednomu chlapovi po hubì,
pøiznal se hrdinnì jakoby vymìnìný básník.
Dùvod? vyptával se pøísnì neznámý.
Bohuel bez dùvodu, zapípal rozpaèitì Ivan.
To je ale barbarství,odsoudil ho spoleèník a dodal: A
vùbec, jak se to vyjadøujete: dal jsem po hubì... Neví se
jistì, co vlastnì èlovìk má: jestli hubu, nebo taky tváø.
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Ale pøece jen, myslím, má i tváø. Take takové pouèení pìstí...
Ne, u to nikdy nedìlejte.
Kdy Ivana vyplísnil, zeptal se: Povolání?
Básník, pøiznal se bùhvíproè neochotnì Ivan.
Pøíchozí se rozhoøèil.
Boe, mám já to smùlu! zvolal, ale hned se vzpamatoval,
omluvil se a vyzvídal dál: Jak se jmenujete?
Bezprizorný.
Neznámý si povzdechl a zamraèil se.
Copak, nelíbí se vám moje vere?
.Ani trochu.
A jaké jste èetl?
ádné jsem neèetl! zvolal podrádìnì návtìvník.
A proè teda øíkáte...
Co je na tom? tìtil se host. Jako bych neèetl vere
jiných. Ostatnì vy sám je pokládáte za zázrak? Dobrá, jsem
ochoten uvìøit. Øeknìte sám, píete dobré vere?
Pøíerné! vyhrkl náhle smìle a upøímnì Ivan.
Tak nepite, naléhal neznámý.
Slibuju a pøísahám! pronesl slavnostnì Ivan.
Pøísahu zpeèetili stiskem ruky, kdy vtom se na chodbì
ozvaly tlumené kroky a hlasy.
Psst! zasykl host, vyhoupl se na balkón a zavøel za
sebou møí.
Dovnitø nahlédla Praskovja Fjodorovna, zeptala se, jak se
Ivan cítí a pøeje-li si spát ve tmì nebo jestli má nechat
rozsvícené svìtlo. Ivan poádal, a nechá rozsvíceno,
oetøovatelka mu popøála dobré noci a vzdálila se. Sotva
vechno utichlo, neznámý se vrátil.
Sdìlil básníkovi eptem, e na stodevatenáctku pøivezli
nového pacienta - nìjakého tloutíka s brunátným oblièejem.
Poøád prý cosi mumlá o nìjakých dolarech ve svìtlíku
a zapøísahá se, e u nich v Sadové se usídlila banda zlých
duchù.
Proklíná Pukina, a se hory zelenají, a vykøikuje:
Kurolesov, opakovat, opakovat! vykládal host a køeèovitì
sebou kubal. Pak se uklidnil a sedl si: Ostatnì, bùh s ním,
dodal a pokraèoval v pøerueném rozhovoru: Proè jste vlastnì
tady?
Kvùli Pilátu Pontskému, vysvìtloval Ivan chmurnì zahledìn
do zemì.
Coe! vyjekl host, který zapomnìl na opatrnost, ale
hned si zakryl ústa rukou. To je fantastická shoda! Pro
vechno na svìtì vás prosím, vypravujte!
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Ná básník k nìmu pocítil dùvìru a zaèal zpoèátku zajíkavì
a rozpaèitì, ale postupnì stále pøesvìdèivìji líèit, co se
vèera událo na Patriarchových rybnících. A dodejme, e
v záhadném zlodìji klíèù nael vdìèného posluchaèe, který
nepokládal Ivana za blázna, doslova mu visel na rtech a nakonec
upadl pøímo v nadení. Èasto vypravìèe pøeruoval výkøiky:
Jen dál, povídejte, snanì prosím - a proboha nic
nevynechte! Bezprizorný nesmlèel jedinou podrobnost, takhle
se mu líp vyprávìlo, a pomalu dospìl k místu, kdy Pilát
vstoupil v bílém pláti s purpurovou podívkou na balkón.
Návtìvník sepjal ruce, jako by se modlil, a zaeptal:
Já to tuil! Já to vecko tuil!
Kdy se Ivan zmínil o Berliozovì tragické smrti, neznámý
utrousil záhadnì a pøitom mu zlostnì zajiskøilo v oèích:
Jenom lituju, e na místì toho Berlioze nebyl
kritik Latunský nebo spisovatel Mstislav Lavroviè! a s tichou
zuøivostí dodal: Pokraèujte!
Platící kocour ho mimoøádnì rozveselil, a se zakuckal
tichým smíchem, a pozoroval básníka, jak vzruen úspìchem
svého vyprávìní tie hopká v podøepu po pokoji a pøedvádí
kocoura s desetníkem, ukrytým ve vousech.
No vidíte, uzavøel nakonec smutnì Bezprizorný, kdy
vylíèil pøíhodu v Gribojedovovi, a zakabonil se: A tak jsem
se octl tady.
Neznámý soucitnì poklepal uboákovi na rameno:
Neastný poeto! Ale vìøte, kamaráde, e jste si to
zavaøil sám. Nemìl jste s ním jednat takhle familiárnì
a dokonce drze. Sám jste na to doplatil. Mùete jetì dìkovat,
e jste vyvázl pomìrnì lacino.
A kdo to vlastnì byl? zeptal se Ivan a vzruenì ermoval
pìstmi.
Host se na nìj upøenì zadíval a odpovìdìl otázkou:
A nerozèilíte se? Nikdo z nás tady nemùe za sebe
ruèit...Nebudeme muset volat doktora, aby vám píchl injekci,
a nevzejde z toho zmatek?
Ne, vìøte mi, e ne, ujioval ho Ivan, a prozraïte
mi, kdo to byl!
Dobrá, souhlasil host a významnì, pomalu a zøetelnì
dodal: Vèera na Patriarchových rybnících jste se setkal
s ïáblem.
Ivan se nerozèilil, jak slíbil, ale byl doslova ohromen.
Není moná! Vdy pøece ïábel neexistuje!
Prosím vás! Nevím jak kdo, ale právì vy byste takhle
nemìl mluvit. Byl jste zøejmì jedna z jeho prvních obìtí.
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Víte dobøe, e sedíte v psychiatrickém ústavu, a pøitom jetì
tvrdíte, e neexistuje. Vánì, já vám nerozumím!
Básník vyvedený z konceptu mlèel.
Ihned, jak jste ho zaèal líèit, pokraèoval neznámý,
jsem si domyslel, s kým jste mìl vèera to potìení debatovat.
Ale fakticky se divím Berliozovi! Vy jste, abych tak øekl,
pole neorané, a znovu se omluvil, ale vá pøítel, pokud
jsem o nìm slyel, pøece jen nìco pøeèetl! První profesorovy
výroky rozptýlily vekeré moje pochybnosti. Toho kadý pozná,
èlovìèe! Mimochodem, vy...promiòte, ale vy jste na tom se
vzdìláním asi dost bídnì, ne?
Moc bídnì, pøisvìdèil k nepoznání zmìnìný Ivan.
No vidíte...jinak byste ho poznal na první pohled: kadé
oko jiné, huòaté oboèí!...Odpuste, neznáte ani operu Faust?
Ivan se hroznì zastydìl a rudý jako mák zaèal nìco plácat
o jakémsi zájezdu do jaltského sanatoria...
Vdy øíkám...to potom není divu, ale opakuju, Berlioz mì
pøekvapil...Nejen e byl vzdìlaný, ale navíc vemi mastmi
mazaný. Aèkoli na jeho obranu musím dodat, e Woland vytøel
zrak daleko chytøejím lidem.
Jak? vykøikl zase jednou na oplátku Ivan.
Tie!
Básník se ví silou uhodil do èela a zasípal:
U je mi to jasné. Zahlédl jsem na navtívence písmeno
,W. Páni, to je ale vìc! Chvíli zaraenì mlèel, sledoval
plující mìsíc za møíí, a pak se zeptal: Take není vylouèeno,
e opravdu navtívil Piláta Pontského? Tenkrát u pøece
existoval? A mì tady mají za blázna! dodal a rozhoøèenì
ukázal na dveøe. Neznámý trpce napulil rty.
Podívejme se pravdì do oèí, øekl a také se ohlédl po
záøícím úplòku, pøes který se v tu chvíli pøehnal mrak. Vy
i já jsme opravdu blázni, co bychom si namlouvali. Vidíte,
rozèilil vás a vy jste ztratil hlavu - máte pro to zøejmì
pøedpoklady. Ale co vyprávíte, se bezesporu skuteènì událo.
Pøitom je to vecko tak podivné, e dokonce ani Stravinský,
geniální psychiatr, vám samozøejmì neuvìøí. Vyetøoval vás?
Bezprizorný pøikývl. Vá spoleèník byl u Piláta, snídal
s Kantem a teï navtívil Moskvu.
Mùe nadìlat pìknou paseku! Mìli by ho èapnout, nemyslíte? probudil se nesmìle v novém Ivanovi starý, døívìjí,
dosud ne zcela potlaèený Ivan.
U jste to zkusil a dostal jste za vyuèenou, poznamenal
ironicky neznámý. Ostatním neradím, aby to zkoueli. e
nadìlá paseku, tím si mùete být jist. Ach, kdybyste vìdìl,
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jak mì mrzí, e jste se s ním setkal vy, a ne já! Aèkoli u
vecko tady uvnitø shoøelo a jiskry zasypal popel, pøesto
bych, pøísahám, dal za tohle setkání celý svazek klíèù
Praskovji Fjodorovny. Nic jiného toti nemám. Jsem ebrák.
A k èemu by vám byl dobrý?
Host zesmutnìl, nervóznì sebou cukl a nakonec se pøiznal:
Víte, to je hroznì zvlátní historie...Sedím tu z tého
dùvodu jako vy, toti kvùli Pilátovi Pontskému. Ostraitì
se rozhlédl a dodal: Jde o to, e jsem pøed rokem napsal
o Pilátovi román.
Vy jste spisovatel? vyptával se se zájmem básník.
Neznámý se zasmuil, pohrozil mu pìstí a pak vysvìtloval:
Jsem Mistr. Pøi tìch slovech se pøísnì zatváøil, vytáhl
z kapsy upanu øádnì usmolenou èernou èepièku, na které bylo
vyito lutým hedvábím písmeno M, nasadil si ji a pøedvádìl
se ze vech stran, aby dokázal, e je Mistr. Tu èepièku mi
vlastnoruènì uila, dodal tajemnì.
Jak se jmenujete?
Nemám u ádné jméno, odsekl s chmurným pohrdáním podivný
host. Zøekl jsem se ho právì jako veho ostatního v ivotì.
Zapomeòme na to.
Alespoò mi povìzte nìco o svém románu, poádal taktnì
Ivan.
Prosím, jak raète. Musím podotknout, e mùj ivot dostal
zcela neèekaný obrat, zaèal host.
...Povoláním historik, jetì pøed dvìma lety pracoval
v jednom moskevském muzeu a ve volných chvílích pøekládal.
Z jakého jazyka? pøeruil ho veteènì Ivan.
Umím pìt øeèí kromì mateøtiny, pøiznal se autor,
anglicky, francouzsky, nìmecky, latinsky a øecky. Navíc
jetì trochu ètu italsky.
Heleme se! zaeptal závistivì básník.
...Historik il osamìle, bez pøátel, a nemìl ádné
pøíbuzné. A jednou, povate, vyhrál sto tisíc rublù.
Pøedstavte si moje pøekvapení, eptal host v èerné
èepièce, kdy hrábnu do koe se pinavým prádlem, vytáhnu
los a vidím, e je na nìm stejné èíslo jako v novinách!
Los mi vnutili v muzeu, vysvìtloval.
...Kdy vyhrál sto tisíc, Ivanùv záhadný host nakoupil
knihy, opustil pokoj v Mjasnické...
Fuj, to byla hrozná díra! zavrèel.
...A najal si u soukromníka dva pokoje v suterénu malého
domku se zahradou, v ulièce poblí Arbatu. Pøeruil zamìstnání
v muzeu a zaèal psát román o Pilátovi Pontském.
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Ach, to byly zlaté èasy! povzdechl si, oèi rozzáøené.
Samostatný byt pod uzavøením, k tomu pøedsíòka a v ní
výlevka, zdùraznil zvlá pynì, malá okénka tìsnì nad
vydládìnou cestièkou, která vedla od branky. Naproti ve
vzdálenosti ètyø krokù rostl u plotu eøík, lípa a javor.
Ach! V zimì jsem jen zøídkakdy vídával venku za oknem èísi
èerné boty a slyel, jak sníh køupe pod nohama. U mì v kamnech
vìènì vesele plápolal oheò. Nepozorovanì pøilo jaro a já
sledoval zamenými okny zpoèátku holé, pak zelenì obalené
eøíkové keøe. A právì tenkrát, loni na jaøe, mì potkalo
nìco daleko bájeènìjího, ne byla stotisícová výhra. Pøitom
uznejte, e to je obrovská hromada penìz!
Bodej, pøisvìdèil Ivan, který napjatì poslouchal.
Otevøu okna, usadím se ve druhém pokoji, velkém jako
dlaò, a host zaèal názornì pøedvádìt: To máme - tady pohovka,
naproti druhá, mezi nimi stolek a na nìm rozkoná noèní
lampièka, pod oknem knihy, tuhle malý psací stùl a v prvním
pokoji - mìøil celých ètrnáct metrù! - knihy od zemì a do
stropu a pak kamna. Kouzelnì zaøízený byt! K tomu fantastická
vùnì eøíku...Cítil jsem, e mám hlavu od únavy jako vymetenou. Pilát spìl ke konci...
Vím! Bílý plá s purpurovou podívkou! zvolal Ivan.
Správnì! Tak tedy Pilát spìl ke konci a já u vìdìl, e
román skonèí slovy: ,...pátý prokurátor Judeje Pilát Pontský.
Pøirozenì jsem tehdy chodíval na procházky. Sto tisíc je
znaèná suma a já si poøídil krásný oblek. Nebo jsem zael do
nìkteré laciné restaurace na obìd. Na Arbatu bývala jedna
útulná hospùdka, nevím, jestli tam je dodnes... Autor se
zahledìl na mìsíc a pokraèoval eptem, oèi rozíøené:
Nesla v náruèí odporné vyzývavì luté kvìty. Èertví
jak se jmenují, ale neznámo proè se první objevují na jaøe
v Moskvì. Výraznì se vyjímaly na èerném jarním pláti. Oklivá
barva. Zaboèila z Tverské do ulièky a ohlédla se. Znáte
Tverskou? Proudily tam davy, ale ruèím vám za to, e ona
vidìla jenom mì. Vrhla na mì ani ne tak zneklidòující, jako
spí bolestný pohled. Víc ne její krása mì upoutal zvlátní,
nepostøehnutelný výraz osamìlosti v oèích. Podøídil jsem se
lutému znamení, zahnul jsem taky a sledoval neznámou. li
jsme køivolakou, nudnou ulièkou a nikdo z nás nepromluvil.
Povate, ulice byla liduprázdná. Trpìl jsem utkvìlou
pøedstavou, e ji musím oslovit, a pøitom jsem se obával, e
ze sebe nevypravím jediné slovo, zatímco ona zmizí a u ji
nikdy neuvidím. Vtom prohodila:
,Líbí se vám moje kvìtiny?
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Pøesnì si vybavuju její hlas, pomìrnì hluboký, ale chvílemi
selhávající. I kdy je to sebevíc naivní, zdálo se mi, e
ulièkou prolétla ozvìna a odrazila se od pinavé luté zdi.
Kvapnì jsem pøeel na druhou stranu a pøistoupil k ní.
,Ne.
Pohlédla na mì udivenì a já jsem si najednou zcela neèekanì
uvìdomil, e jsem tuhle enu celý ivot miloval! To je, co?
Vy samozøejmì øeknete, e jsem ílenec!
Nic takového neøíkám! vykøikl Ivan a dodal: Proboha,
vypravujte dál!
Nemocný pokraèoval:
Ano, pohlédla na mì udivenì, a kdy se dost vynadívala,
zeptala se: ,Vy nemáte rád kvìtiny? Její hlas znìl, alespoò
se mi to zdálo, nepøátelsky. Pøipojil jsem se k ní a snail
jsem se jít stejným krokem. K svému velkému pøekvapení jsem
se necítil ani trochu stísnìnì.
,Mám rád kvìtiny, jenome takovéhle ne, vysvìtloval
jsem.
,A jaké?
,Zboòuji rùe.
Hned jsem litoval svých slov, protoe se provinile usmála
a odhodila kytky do karpy. Ponìkud rozpaèitì jsem je zvedl
a podal neznámé, ale ona s úsmìvem odmítla, a tak jsem nesl
kytici já.
Nìjakou chvíli jsme li vedle sebe mlèky. Pak mi vzala
kytici z rukou, zahodila ji na dládìní, vsunula svou ruku
v èerné rukavici se zvonovou manetou do mé a vykroèili jsme
spoleènì.
Dál, adonil Ivan. A na nic, prosím vás, nezapomeòte!
Dál? opakoval host. Co bylo dál, si mùete domyslet.
Utøel si pravým rukávem zrádnou slzu a pokraèoval: Láska
nás pøepadla jako zákeøník v odlehlé ulièce a zasáhla nás oba
jako blesk. Ona pozdìji tvrdila, e to tak nebylo, e jsme
se mìli rádi u dávno, jetì ne jsme se znali, kdy ona ila
s jiným a já tenkrát s tou...jak se jen...
S kým? dotíral Bezprizorný.
S tou, no..., zahuèel host a luskl prsty.
Vy jste byl enatý?
No ovem... ne a ne si vzpomenout... S tou... Váreòkou...
Mánièkou...ne, Váreòkou... nosila pruhované aty, to jsem
byl jetì v muzeu...Jednodue mi to vypadlo.
...Prohlaovala, e si vyla ten den na procházku se
lutými kvìty, abych ji u koneènì nael, jinak by se otrávila,
protoe jí ivot pøipadal prázdný.
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Pøiznávám, láska nás zasáhla jako blesk. Vìdìl jsem to
hned tého dne, asi za hodinu, kdy jsme se octli na nábøeí
u kremelské zdí a nevnímali okolí.
Mluvili jsme spolu, jako bychom se pøedelý veèeø
rozlouèili a znali se øadu let. Nazítøí jsme si dohodli
schùzku na stejném místì, u øeky. Nad námi svítilo kvìtnové
slunce. Brzy se stala mou tajnou enou.
Chodila ke mnì dennì za poledne a já na ni èekával u od
rána. Èekání spoèívalo v tom, e jsem pøestavoval na stole
vìci. Deset minut pøed tím, ne mìla pøijít, jsem se uchýlil
k oknu a napjatì poslouchal, kdy klapne omelá branka.
A kupodivu; ne jsme se poznali, málokdo zabloudil na ná
dvorek, prostì nikdo nepøiel, a teï se mi zdálo, e se
k nám hrne celé mìsto. Vrznou vrátka, a u se mi rozbuí
srdce, a povate, za oknem ve výi mého oblièeje se objeví
pinavé holínky. Brusiè. K èemu brusiè v naem domì? Co by
brousil? Jaké noe?
Ne jedenkrát vela, rozbuilo se mi nejménì desetkrát
srdce, nelu vám. Vdycky kdy se pøiblíila hodina schùzky
a ruèièka ukazovala poledne, nepøestávalo mi srdce tlouct
jako na poplach a do chvíle, kdy se bez jediného klapnutí,
témìø neslynì objevily v oknì støevíèky s èernými semiovými
ozdobami v podobì malí, sepnutých kovovými pøezkami.
Nìkdy se uliènicky zastavila u sousedního okna a poklepávala pièkou na sklo. Rozbìhl jsem se tam, ale mezitím zmizel
støevíèek i èerný hedvábný stín a já el otevøít.
Nikdo nevìdìl o naem vztahu, jsem si jist, aèkoli se to
nestává. Nic netuil ani její mu, ani známí. Ve staré
vilce, kde jsem bydlel ve sklepním bytì, to samozøejmì vìdìli,
vimli si, e ke mnì chodí nìjaká ena, ale neznali její
jméno.
A jak se vlastnì jmenovala? hlesl Ivan nanejvý zaujatý
touhle milostnou historií.
Host posuòkem naznaèil, e to nikdy nikomu neprozradí,
a pak pokraèoval.
Básník se dozvìdìl, e Mistr a neznámá se navzájem tak milovali, e byli nerozluèní. U si dokonce jasnì pøedstavoval
oba pokoje sklepního bytu ve vilce, kde vinou eøíkového
houtí a plotu bylo stálé pøítmí. Dále odøený nábytek z èerného
døeva, sekretáø a na nìm hodiny, které se kadou pùlhodinu
rozeznìly, knihy vyrovnané od natøené podlahy a k zaèouzenému
stropu, a koneènì kamna.
Dále zjistil, e host a jeho tajná ena u v prvních
dnech známosti dospìli k závìru, e je na rohu Tverské a malé
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zapadlé ulièky svedl dohromady osud a e jsou jeden pro
druhého stvoøeni.
Z vyprávìní vyplynulo, jak milenci spoleènì trávili den.
Ona se nejdøív opásala zástìrou a v úzké pøedsíòce s výlevkou,
kterou se ubohý pacient tolik chlubil, zapálila na stole
petrolejový vaøiè, uvaøila snídani a prostøela na oválném
stole v prvním pokoji. Za májových bouøí, kdy se kolem
poloslepých oken s rachotem øítila pod práh vodní záplava
a hrozila zatopit jejich poslední útulek, milenci roztápìli
kamna a pekli v nich brambory. Z brambor se kouøilo a èerná
slupka pinila prsty. Ve sklepì se ozýval smích, zatímco
keøe v zahradì støepávaly po deti ulámané vìtvièky a bílé
hrozny.
Kdy skonèilo období bouøek a vypuklo horké léto, objevily
se ve váze dlouho oèekávané a obìma milé rùe. Ten, co si
øíkal Mistr, horeènì psal svùj román, který plnì upoutal
i neznámou.
Vánì, obèas jsem na ni kvùli tomu árlil! svìøoval
Ivanovi noèní host z mìsíèního balkónu.
Zaryla si do vlasù tíhlé pìstìné nehty, donekoneèna
proèítala, co napsal, a pak ila zmínìnou èepièku.
Obèas sedávala na bobku u dolních polièek s knihami nebo
stála na idli u horních a hadrem utírala stovky zapráených
høbetù. Pøedpovídala autorovi slávu, honila ho do práce
a tehdy mu zaèala øíkat Mistr. Netrpìlivì èekala na slíbená
poslední slova o pátém prokurátorovi Judeje, zpìvavì
nahlas opakovala jednotlivé vìty, které se jí zalíbily,
a tvrdila, e tím románem ije.
Byl dokonèen v srpnu a pøedán neznámé písaøce, aby ho
pøepsala se ètyømi kopiemi. Koneènì pøila chvíle, kdy autor
mìl opustit tajnou skrý a vyjít na veøejnost.
Pøedstoupil jsem pøed veøejnost s románem v ruce a to
mì znièilo, zaeptal Mistr, hlavu sklonìnou, a èerná èepièka
se lutì vyitým písmenem M se dlouho a smutnì kolébala ze
strany na stranu. Dalí vyprávìní bylo nesouvislé, ale dalo
se z nìho vyvodit, e tenkrát Ivanova hosta postihla jakási
katastrofa.
Poprvé jsem pronikl do literárního svìta, ale dodnes,
pøestoe vecko skonèilo a mì èeká brzká záhuba, vzpomínám
na nìj s hrùzou! eptal významnì a zvedl ruku. Ach, ten mì
znièil, doèista znièil!
Kdo? vydechl tie Ivan.
Redaktor pøece. Pøeèetl mùj román a díval se na mì, jako
bych mìl zánìt okostice, pak zase ilhal do kouta a dokonce
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se rozpaèitì pochechtával. Bezdùvodnì moulal v tlapách mùj
rukopis a hekal. Jeho otázky mi pøipadaly nesmyslné. Nezmínil
se vùbec o literární hodnotì románu, ale vyzvídal, kdo jsem,
odkud jsem pøiel, jestli u dlouho píu a proè o mnì neslyel
døív. Nakonec mi poloil podle mého názoru úplnì idiotskou
otázku: kdo prý mi nakukal, abych si zvolil tak podivné
téma? Pøestalo mì to bavit a zdvoøile jsem se otázal, jestli
hodlá mùj román otisknout, nebo ne. Nato zaèal blekotat, e
to nemùe rozhodnout sám a e se s mým dílem musí seznámit
ostatní èlenové redakèní rady, pøedevím kritici Latunský
a Ariman a spisovatel Mstislav Lavroviè. Doporuèil mi, abych
pøiel za ètrnáct dní. Podruhé mì uvítala nìjaká sleèna,
která od stálého lhaní ilhala, take si snadno dohlédla na
pièku nosu.
To je Nudlovová, redakèní sekretáøka, pousmál se Ivan,
dobøe obeznámený se svìtem, který jeho soused tak nenávistnì
líèil.
Moná, odsekl neznámý. No a ta mi vrátila rukopis znaènì
usmolený a potrhaný. Pøitom mi oznámila - a snaila se vyhnout mému pohledu - e redakce má dostatek materiálù na dva
roky dopøedu, a tudí ,monost otitìní mého románu odpadá, jak se doslova vyjádøila. Co bylo dál? zamumlal náhle
a mnul si spánek. Vzpomínám na spadané plátky rùe na titulní
stranì a pak na oèi své eny. Ano, dodnes je vidím pøed
sebou.
Vyprávìní se stávalo èím dál zamotanìjí a pøibývalo
v nìm zámlk. Ivanùv host vykládal cosi o ikmém deti,
a jak byl zoufalý ve svém sklepním úkrytu, i o svém dalím
putování. Pøiduenì vykøikoval, e ji z nièeho neobviòuje,
aèkoli právì ona ho ponoukala k boji.
Pozdìji, jak se básník dovìdìl, dostaly události neèekaný
a podivný spád. Jednoho dne ná hrdina otevøel noviny a nael
v nich èlánek kritika Arimana nazvaný: Nepøítel útoèí. Ariman
zde varoval vecky dohromady i kadého zvlá pøed autorem,
který se pokusil propaovat do naeho tisku apologii Jeíe
Krista.
Á, u si vzpomínám! vypálil Ivan. Jenome jsem zapomnìl
vae jméno.
Nechme toho, opakuju, e u ádné jméno nemám, namítal
host. Ostatnì to není podstatné. Dva dny nato se v jiném
èasopise objevila dalí sta, podepsaná Mstislavem Lavrovièem,
kde autor navrhoval pádnì odsoudit ,piláttinu a dùraznì
klepnout pøes prsty toho modláøe, který si usmyslil ji
propaovat (zase to proklaté slovo!) do tisku.
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Zkoprnìlý nad pøíerným termínem ,piláttina jsem otevøel
tøetí noviny. Zde byly dokonce èlánky dva: autorem prvního
byl Latunský, druhý vyel pod znaèkou N. E. Ujiuji vás, e
díla Arimana a Lavrovièe byla pouhá legrace ve srovnání
s Latunským. Staèí, kdy vám øeknu, e se èlánek Latunského
jmenoval Bojovný starovìrec. Plnì zaujat ètením kritik o sobì
jsem ani nezpozoroval, e pøede mnou stanula ona (zapomnìl
jsem zamknout dveøe) s promoèeným detníkem v ruce a stejnì
promoèenými novinami. Její oèi metaly blesky, ruce se jí
chvìly a byly ledové. Nejdøív se mi vrhla kolem krku a líbala
mì, pak zasyèela, e otráví Latunského, a pøitom buila pìstí
do stolu.
Ivan rozpaèitì hekl, ale neøekl nic.
Nastaly bezútìné podzimní dny, pokraèoval host. Obludný
krach románu jako by mì pøipravil o kus mého já. Po pravdì
øeèeno, nemìl jsem co dìlat a il jsem jen od jedné schùzky
ke druhé. Mimochodem, louèili jsme se teï èastìji ne døív.
Chodívala na procházky a mnì se pøihodilo nìco neèekaného,
jako èasto v mém ivotì... Získal jsem pøítele. Ano, celkem
vzato, jen velmi obtínì se sbliuju s lidmi, mám jednu
takovou zvlátnost: jsem nedùvìøivý a podezíravý. A pøitom,
povate, nakonec si oblíbím nìkoho nepøedvídaného, neèekaného
a na první pohled èertví komu podobného.
V té zloøeèené dobì se jedenkrát otevøela branka u naí
zahrádky - byl zrovna pøíjemný podzimní den. Ona nebyla
doma. Vstoupil neznámý chlapík - pøiel vyøídit nìjakou
záleitost s mým domácím. Nakonec seel dolù do zahrádky
a nenadále rychle jsme se seznámili. Pøedstavil se mi jako
novináø. Kupodivu se mi zalíbil natolik, e si na nìho
dodneka obèas vzpomenu a stýská se mi po nìm. Co bylo dál?
Zaèal mì navtìvovat. Dovìdìl jsem se, e je svobodný, bydlí
hned vedle v podobném bytì jako já, jenome se mu zdá trochu
malý, a tak dále...K sobì mì bùhvíproè nikdy nepozval. Mé
enì se ani trochu nezamlouval, ale já ho hájil. Øekla mi:
,Dìlej, jak myslí, ale povídám ti rovnou, ten èlovìk mi
je doslova odporný..
Rozesmál jsem se. Èím mì vlastnì zaujal? Víte,
èlovìk bez ,tajemství, abych tak øekl, prùhledný, bývá
nezajímavý. A Alois (zapomnìl jsem podotknout, e mùj nový
známý se jmenoval Alois Mogaryè) byl èlovìk s ,tajemstvím.
Vánì, nikdy jsem se nesetkal a u ani nesetkám s tak chytrým
mládencem. Kdykoli jsem nerozumìl nìkteré poznámce v novinách,
v minutì mi ji vysvìtlil a pøitom bylo vidìt, e je to pro
nìj hraèka. Toté se opakovalo v pøípadì nejrùznìjích
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ivotních jevù a otázek. Ale to jetì nestaèilo. Alois si mì
koupil svou vání k literatuøe. Nedal pokoj, a mì uprosil
a já mu pøeèetl celý svùj román od zaèátku do konce. Vyslovil
se o nìm velmi pochvalnì, ale s ohromující pøesností opakoval
vechny redaktorovy pøipomínky, jako by se zúèastnil naeho
rozhovoru. Ani jednou se nezmýlil. Kromì toho mi zcela názornì,
a soudím, pøesvìdèivì vysvìtlil, proè mùj román nemohli
otisknout. Rovnou øekl: ta a ta kapitola nemùe vyjít, tu by
nepustili...
V té dobì se se mnou nìco stalo. Èertví co, ale Stravinský
u tomu dávno pøiel na kloub. Projevovalo se to pøedevím
tím, e mì pøepadala chandra a zaèal jsem trpìt chorobnými
pøedstavami. Nezapomeòte, e výpady v tisku neustávaly. Prvním
jsem se smál. Ale jak jich postupnì pøibývalo, mìnil se
výraznì i mùj vztah k nim. Druhé stadium bych charakterizoval
jako stadium údivu. Doslova z kadého øádku èpìlo neuvìøitelné
pokrytectví a zvlátní nejistota, pøes jejich výhrùný
a suverénní tón. Pøipadalo mi - a nemohl jsem se toho dojmu
zbavit - e autoøi nevyjadøují své mínìní, a to právì v nich
vyvolává zuøivost. Pozdìji nastoupilo tøetí stadium - stadium
strachu. Rozumìjte, ne e bych se podobných èlánkù bál, ale
zaèal jsem mít obavy z jiných vìcí, které s nimi ani s mým
románem nijak nesouvisely. Kupøíkladu jsem se zaèal bát tmy:
prostì psychická porucha. Zdálo se mi, zejména kdy jsem
usínal, e nezvykle mrtná a studená chobotnice sahá chapadly
po mém srdci. Od té doby jsem na noc nezhasínal.
Moje milá se poválivì zmìnila. O chobotnici jsem jí
samozøejmì nevyprávìl, ale i tak poznala, e se mnou není
nìco v poøádku, pohubla, zbledla, pøestala se smát a jenom
prosila za odputìní, e mi poradila otisknout úryvek románu.
Pøemlouvala mì, abych veho nechal, odjel na jih k Èernému
moøi a obìtoval na to zbytek své výhry.
Naléhala a já, abych se vyhnul sporu (nìco mi øíkalo, e
Èerné moøe neuvidím), jsem jí slíbil, e za nìkolik dní
pojedu. Nabídla se, e mi sama koupí jízdenku. Vytáhl jsem
vechny svoje peníze, asi deset tisíc rublù, a odevzdal jí
je.
,Proè mi dává tolik? divila se.
Namluvil jem jí, e se bojím zlodìjù, a poádal jsem, aby
do mého odjezdu vzala peníze k sobì do úschovy. Strèila je
do kabelky, zaèala mì líbat a prohlásila, e by tisíckrát
radìji umøela, ne aby mì opustila v takovém stavu, ale e
na ni èekají, e se podøizuje nutnosti a zítra e pøijde.
Zapøísahala mì, abych se nièeho nebál.
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To se událo jednou kveèeru, v polovinì øíjna. Kdy odela,
lehl jsem si na pohovku a usnul bez svìtla. Probudil mì
pocit, e chobotnice je kdesi blízko. átral jsem ve tmì
a s námahou jsem rozsvítil malou lampièku. Kapesní hodinky
ukazovaly dvì v noci. Uléhal jsem s vìdomím, e se rozstùòu,
a probudil jsem se nemocen. Najednou mi pøipadalo, e podzimní
tma vymáèkne okna, zaplaví pokoj a já se v ní zalknu jako
v inkoustu. Vstal jsem jako èlovìk, který se u neumí ovládat.
Vykøikl jsem a chtìlo se mi nìkam bìet, tøeba jen nahoru
k domácím. Zápasil jsem sám se sebou jako ílenec. S vypìtím
vech sil jsem se dovlekl ke kamnùm a zatopil jsem. Sotva
zapraskalo døíví a dvíøka zabubnovala, trochu se mi ulevilo.
Jdu do pøedsínì, rozsvítím, vyárám láhev bílého vína, otevøu
ji a piju rovnou z láhve. Tím se èásteènì otupil mùj strach,
alespoò natolik, e jsem nebìel k domácímu a vrátil se ke
kamnùm. Otevøel jsem dvíøka, a mi ár oehl oblièej i ruce
a zaeptal jsem:
,Ké bys tuila, e mi je zle...Pøijï ke mnì!
Ale nikdo nepøicházel. V kamnech skuèel oheò a do oken
pral dé. Tehdy dolo k poslednímu. Vytáhl jsem ze zásuvky
stolu objemný rukopis románu i koncepty a zaèal jsem je pálit.
lo to hroznì tìko, protoe popsaný papír patnì hoøí.
Lámal jsem si nehty, jak jsem trhal seity, vkládal je kolmo
mezi polena a pohrabáèem jsem roztøepával stránky. Popel
nade mnou chvílemi vítìzil a dusil plamen, ale já bojoval
a román pøes tuhý odpor podléhal zkáze. Pøed oèima se mi
míhala dobøe èitelná známá slova, pøestoe se lu
nezadritelnì rozlévala po stránkách. Slova mizela, teprve
kdy papír zèernal, a já je zuøivì dobíjel pohrabáèem.
Vtom kdosi tie zakrábal na okno. S tlukoucím srdcem
jsem vhodil poslední seit do ohnì a bìel jsem otevøít.
Cihlové schùdky vedly ze sklepa k domovním dveøím. Klopýtavì
k nim dobìhnu a zeptám se tie:
,Kdo je tam?
A hlas, její hlas, odpovídá: ,To jsem já...
U si nevzpomínám, jak jsem zdolal øetìz a zámek. Sotva
vkroèila dovnitø, vrhla se mi kolem krku celá promáèená,
s mokrými tváøemi, vlasy rozputìné. Tøásla se jako list.
Zmohl jsem se na jediné slovo:
,T...ty?
Hlas mi selhal a bìeli jsme dolù.
V pøedsíni shodila plá a veli jsme rychle do prvního
pokoje. S tichým výkøikem se rozbìhla ke kamnùm a holýma
rukama vytáhla poslední napùl ohoøelou hrst papírù. Kouø
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naplnil pokoj. Zadupal jsem nohama oheò a ona sklesla na
pohovku a vypukla v køeèovitý pláè.
Kdy se uklidnila, øekl jsem:
,Zaèal jsem nenávidìt svùj román a bojím se. Jsem nemocný
a mám strach.
Vstala a pøistoupila ke mnì.
,Boe mùj, jak jsi nemocný! A proè, proè? Co se stalo?
Ale já tì zachráním, vìø mi!
Vidìl jsem, jak má oèi napuchlé pláèem a kouøem, a na
èele jsem ucítil její studené ruce.
,Já tì vyléèím, já tì vyléèím, mumlala a zaryla mi nehty
do ramene. ,Román napíe znova. Proè jsem si jen nenechala
prùklep?
Jetì cosi drmolila, zuby sevøené, ale nebylo jí rozumìt.
Pak se stisknutými rty posbírala ohoøelé stránky a vyrovnala
je. Byla to kapitola asi z poloviny románu, nevím u která.
Peèlivì listy zabalila do papíru a pøevázala stukou. Celé
její chování dokazovalo, e u se ovládla a je plná odhodlání.
Poádala o víno, napila se a pak u klidnìji prohlásila:
,Takhle èlovìk platí za le, a já u nemíním lhát. Nejradìj
i bych u tebe zùstala hned teï, ale nechci jednat neèestnì.
Mrzelo by mì, kdybys mi poøád pøipomínal, e jsem od nìho
utekla v noci. Nikdy mi neublíil... Pøijeli pro nìj, u nich
v továrnì vypukl oheò. Ale brzy se vrátí. Zítra ráno mu
vecko vysvìtlím, øeknu, e mám ráda tebe, vrátím se a zùstanu
s tebou. Øekni, tøeba si to nepøeje?
,Ty mùj chudáèku, domlouval jsem jí. ,Nedovolím, abys to
udìlala. Se mnou to bude èím dál tím horí a nechci, abys umírala spoleènì se mnou.
,To je jediný dùvod? otázala se a pøiblíila svoje oèi
k mým.
,Ano, jediný.
Oila a objala mì kolem krku:
,Chci umøít spoleènì s tebou. Ráno k tobì pøijdu.
Pruh svìtla z pøedsíòky a v nìm pramen rozputìných vlasù,
její baret a odhodlané oèi - to je poslední, na co si vzpomínám.
Jetì vidím pøed sebou èernou siluetu na prahu venkovních
dveøí a dále bílý balíèek.
,Doprovodil bych tì, ale nejsem schopen dojít sám domù.
Mám strach.
,Neboj se a vydr jetì pár hodin. Zítra ráno budu u tebe.
To byla její poslední slova v mém ivotì...
Psst! okøikl se náhle a vztyèil ukazovák. Dnení mìsíèná
noc se zdá ponìkud neklidná.
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Zmizel na balkónì. Ivan zaslechl, jak po chodbì projel
vozík s gumovými koly a kdosi zavzlykal èi slabì vykøikl.
Kdy vecko znovu ztichlo, host se vrátil se zprávou, e
stodvacítka má nového obyvatele. Pacient, kterého pøivezli,
vytrvale ádá, aby mu vrátili hlavu. Oba nai pøátelé se
poplaenì odmlèeli, a teprve kdy se uklidnili, rozhodli se
pokraèovat. Neznámý uu otvíral ústa, ale noc byla skuteènì
plná vzruchu: na chodbì se ozvaly hlasy a host zaèal eptat
Ivanovi do ucha tak tie, e jeho dalí vyprávìní vyslechl
jediný básník, s výjimkou první vìty:
Za ètvrt hodiny po tom, co odela, zaklepal kdosi na
okno...
Co svìøoval básníkovi do ucha, ho zøejmì nesmírnì
rozèilovalo: oblièej mu nervóznì pokubával a v oèích se
zmítal a tonul strach a úzkost. Ukazoval k mìsíci, který u
dávno míjel balkón. Jen chvílemi, kdy k nim nedoléhaly
ádné vnìjí zvuky, se odtáhl od Ivana a zesílil hlas:
Tak tedy v polovinì ledna jsem se na naem dvorku tøásl
zimou ve starém kabátì s utrenými knoflíky. Vzadu se vrily
závìje a zakrývaly eøíkové houtí. Pøede mnou a dole v mých
oknech slabì prosvítalo neprùhlednými záclonami svìtlo.
Pøitiskl jsem se k prvnímu oknu a zaslechl jsem gramofon.
Nic víc jsem neslyel ani nevidìl. Jetì chvilku jsem postál
a pak jsem zamíøil k brance a vpadl do ulièky. Tady øádila
metelice. Vydìsil mì pes, který se mi pøipletl pod nohy,
a já pøed ním utekl na druhou stranu. Zima a strach, mùj
vìrný spoleèník, mì pøivádìly k ílenství. Nemìl jsem kam
jít. Nejjednoduí samozøejmì bylo skoèit v nejblií ulici
pod tramvaj. U z dálky jsem zahlédl ty osvìtlené zledovatìlé
krabice a zaslechl jsem v mrazivém vzduchu dotìrný skøípot.
Ale vtip byl v tom, mùj milý sousede, e strach ovládl
kadou buòku mého tìla. Bál jsem se tramvaje stejnì jako
psa. Ujiuju vás, e horí nemoc v tomhle baráku nenajdete!
Mohl jste jí dát zprávu, pøeruil ho soucitnì Ivan. A
pak, mìla u sebe pøece vae peníze? Jistì je schovala...
O tom nepochybujte. Ale vy mi asi dobøe nerozumíte.
Pøesnìji øeèeno, nejspí jsem ztratil bývalou schopnost nìco
pøesnì
popsat.
Nevadí,
beztak u
ji
nebudu
potøebovat...Pøedstavte si, e by otevøela, a host se témìø
zbonì zahledìl do tmavé noci, dopis z blázince. Copak jí
mùu poslat dopis s takovou zpáteèní adresou?...Dopis ílence?
ertujete, kamaráde! Abych jí zpùsobil bolest? Ne, to
nedokáu! Básník nebyl s to nic namítnout, ale mlèky svého
hosta chápal a litoval ho. Neznámý pod tíhou bolavých
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vzpomínek smutnì kýval hlavou v èerné èepièce a povzdechl
si:
Ubohá...Ostatnì doufám, e na mì zapomnìla...
Mùete se jetì uzdravit, tìil ho nesmìle Ivan.
Má nemoc je nevyléèitelná, odporoval klidnì host. Kdy
Stravinský tvrdí, e mì vrátí do ivota, nevìøím mu. Je
humánní a chce mì utìit. Nezapírám, cítím se poslední dobou
daleko líp. Ale kde jsem to pøestal? Aha, mráz, letící
tramvaje...Vìdìl jsem, e nedávno otevøeli zdejí kliniku,
a vlekl jsem se sem pøes celé mìsto. Bylo to ode mì nerozumné.
Za mìstem bych byl urèitì nìkde zmrzl, ale zachránila mì
náhoda. Asi ètyøi kilometry za mìstskou branou se porouchal
náklaïák a k mému pøekvapení se nade mnou ofér smiloval.
Jel sem a naloil mì. Odnesl jsem to omrzlými prsty na levé
noze, ale to se zahojilo. U jsem tu ètvrtý mìsíc. A vidíte,
docházím k názoru, e to je tady docela dobré. Nesmíte si
dìlat velké plány, milý sousede! Napøíklad já jsem chtìl
kdysi objet celou zemìkouli, a ukazuje se, e mi to není
souzeno. Zatím pøehlédnu jen nepatrný kousek, a dokonce ne
ten nejlepí, ale opakuju, není to tak zlé. Tak napøíklad
brzy pøijde léto a na balkónì se rozroste svlaèec, jak slibuje Praskovja Fjodorovna. Klíèe rozíøily moje monosti.
V noci bude svítit mìsíc...Ach, u zmizel! Ochladilo se, noc
se pøekulila pøes pùlnoc. Musím jít.
Prozraïte mi; co se stalo dál s Jeuou a Pilátem, adonil
Ivan. Prosím vás, musím to vìdìt.
Ne, ne, odmítal host a nervóznì sebou trhl. Jak si
vzpomenu na svùj román, roztøesu se. Vá známý z Patriarchových
rybníkù by to svedl líp. Díky za spoleènost a na shledanou.
A ne se Ivan nadál, møí s tichým zazvonìním klapla
a neznámý host zmizel.

(14) SLÁVA KOHOUTOVI!
Nervy nevydrely, jak se praví, a Rimský neèekal, a
sepíou protokol, a uchýlil se do své kanceláøe. Sedìl u stolu
a oèima provrtával magické rubly pøed sebou. Obával se, e
mu pøeskoèilo. Zvenku doléhal rovnomìrný hukot, jak se diváci
vyhrnuli proudem z Varieté. Vtom zbystøeným sluchem zachytil
zøetelný hvizd milicionáøské píalky. Sama o sobì nikdy
neslibuje nic dobrého. Ale kdy se hvizd opakoval, pozdìji
se pøidal dalí, táhlejí a naléhavìjí, a nakonec se pøimísil
hluèný øehot a posmìné pokøikování, øeditel pochopil, e
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venku dolo k dalímu odpornému skandálu a - pøestoe si to
nerad pøipoutìl - e to souvisí s hnusným pøedstavením,
které uspoøádal èerný mág a jeho pomocníci.
Obezøetný Rimský se nemýlil. Sotva vykoukl z okna do
Sadové ulice, zlostnì se uklíbl a zasyèel:
Já to vìdìl!
V oslnivém svìtle silných poulièních svítilen uvidìl dole
na chodníku neznámou dámu jenom v koilce a fialových kalhotkách. Mìla, pravda, na hlavì klobouk a v ruce detník, nicménì
projevovala znaèné rozpaky, hned si døepla, hned se zas rozbìhla, jako by chtìla nìkam utéct, a kolem se tísnil rozchechtaný
dav, a øediteli bìhal mráz po zádech. Kolem dámy se ochomýtal jakýsi mu, strhával ze sebe letní plá a v rozèilení
nemohl vyprostit ruku z rukávu.
Výkøiky a hurónský øev doléhaly i z jiného místa, toti
od levého schoditì. Rimský otoèil hlavu tím smìrem a uvidìl
jinou dámu v rùovém prádle. Hupla z vozovky na
chodník a snaila se ukrýt v prùjezdu, ale proudící obecenstvo
jí zastoupilo cestu a ubohá obì své lehkomyslnosti a vánì
k toaletám, oklamaná firmou podfukáøského Fagota, by se ze
veho nejradìji propadla na sto sáhù do zemì. K neastnici
u míøil milicionáø a vzduch zjizvil ostrý hvizd. Za
milicionáøem se pobavenì tlaèili mladíci v èepicích, pùvodci
povyku a utìpaèných poznámek.
Vousatý hubený drokáø se pøiøítil k první svleèené.
V plné jízdì zarazil vyzáblou herku a vesele se zaklebil.
Øeditel se bouchl pìstí do hlavy, odplivl si a uskoèil od
okna. Sedìl chvíli u stolu zaposlouchaný do hlasù ulice.
Hvizd v rùzných místech zesílil a pak postupnì slábl.
K pøekvapení Rimského byl skandál zaehnán neèekanì rychle.
Teï bylo tøeba jednat a vypít hoøkou èíi odpovìdnosti
do dna, tím spí, e telefony bìhem závìreèné èásti programu
opravili. Mìl by zavolat na pøísluná místa, oznámit, co se
stalo, poádat o pomoc, svést vecko na Lotrova, sám se
z toho vykroutit a tak dále. Èert mu to byl dluen!
Rozèilenì dvakrát natáhl ruku po sluchátku a zase ucukl.
Náhle v nehybném tichu pracovny zadrnèel telefon Rimskému
pøímo pod nosem, a sebou kubl a strnul.
Ty nervy! posteskl si a zvedl sluchátko. Vzápìtí se
zvrátil do køesla, bílý jako køída. Vtíravý, zvrhlý enský
hlas ve sluchátku tie naléhal:
Nikam nevolej, Rimský, nebo to s tebou patnì skonèí...
Hned nato telefon onìmìl. Øeditel cítil, jak mu naskakuje
husí kùe, zavìsil a bezdìènì se ohlédl k oknu za svými
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zády. Øídkými, slabì olistìnými vìtvemi javoru prosvítal
mìsíc v mlnatém oparu. Rimský sedìl jako zaøezaný, upøenì
pozoroval vìtve a èím déle se díval, tím vìtí dostával
strach.
Násilím odtrhl pohled od okna zalitého mìsícem a vstal.
Po tom vem ho ani ve snu nenapadlo volat a jenom si pøál,
aby byl co nejdøív venku z divadla.
Napjatì poslouchal: budova byla tichá. Vtom si uvìdomil,
e u dávno v celém prvním poschodí osamìl, a zaskoèil ho
nepøekonatelný dìtský strach. Kdy si pøedstavil, e musí
projít prázdnými chodbami a sebìhnout dolù po schodech, vyvstal
mu na èele studený pot. Horeènì shrábl ze stolu hypnotizérovy
rubly, strèil je do aktovky a odkalal si, aby si dodal
odvahy, ale z hrdla se vydral jen slabý chraplavý zvuk.
Najednou cítil, e zpod dveøí zavanulo cosi vlhkého
a hnilobného, a ho zamrazilo. K tomu hodiny zaèaly odbíjet
pùlnoc tak neèekanì, e se zimniènì roztøásl. K dovrení
veho kdosi tie otáèel v zámku klíèem - a to ho dorazilo.
Chladnýma, zpocenýma rukama tiskl na prsa aktovku a cítil,
bude-li ramot pokraèovat, e se neudrí a vykøikne.
Koneènì dveøe pod náporem povolily a do kanceláøe se
tie vplíil Varenucha. Øeditel bezvládnì klesl do køesla:
nohy mu vypovìdìly slubu. Nadechl se a vykoktal s pokryteckým
úsmìvem:
Boínku, tys mì vydìsil...
Jistì, Varenuchùv náhlý pøíchod mohl vylekat kadého,
ale Rimského zároveò potìil: klubko se pomalu zaèalo
rozmotávat.
Tak povídej, honem! No! vykøikl chraplavì a snail se
pevnì zachytit nalezenou nit. Co to má vechno znamenat?
Promiò, prosím tì, hlesl bezbarvì Varenucha a zavøel
dveøe, já myslel, e u jsi odeel, a tak jak byl, v èepici,
zamíøil ke køeslu a usadil se za stùl proti øediteli.
Musíme podotknout, e jeho odpovìï vyznìla nìjak podivnì.
To okamitì nastrailo Rimského, který v citlivosti mohl
smìle soupeøit se seizmografem kterékoli vyhláené svìtové
stanice. Kdy je to tak, proè Varenucha vpadl do jeho
kanceláøe, jestlie pøedpokládal, e tu Rimský není? Má
pøece vlastní kanceláø, to za prvé. A za druhé: a veel
Varenucha kudy chtìl, musel nutnì potkat jednoho z noèních
vrátných a tìm bylo oznámeno, e Grigorij Daniloviè se nìjakou
dobu zdrí v divadle. Ale Rimský o té záhadì dlouho nehloubal
- nebyl èas.
Proè jsi nezavolal? A co znamená celá ta komedie
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s Jaltou?
Dopadlo to tak, jak jsem øíkal, vykládal administrátor
a zamlaskal, jako by ho drádil bolavý zub. Nali ho v Pukinu
v hospodì.
Jak to, v Pukinu?! U Moskvy? A co telegramy z Jalty?!
Jakápak Jalta, ksakru. Opil telegrafistu v Pukinu
a zaèali dìlat vylomeniny, mimo jiné posílali telegramy jakoby
z Jalty.
Hm... hm... No dobrá, dobrá ..., protáhl zpìvavì øeditel
a oèi mu kodolibì zajiskøily. U si pøedstavoval slavnostní
okamik, kdy bude Sopa s ostudou zbaven funkce. Koneènì
tak dlouho oèekávané vysvobození! Koneènì se zbaví pohromy
v podobì Lotrova! A moná e pro nìj vymùe jetì pøísnìjí
trest ne odvolání ... Podrobnosti! naøídil a poklepal
tìítkem o stùl.
Varenucha zaèal. Na pøísluných místech, kam ho øeditel
poslal, ho okamitì pøijali a neobyèejnì pozornì vyslechli.
Nikoho samozøejmì ani na okamik nenapadlo, e by Sopa mohl
být v Jaltì. Vichni bez váhání souhlasili s Varenuchovým
názorem, e je urèitì v pukinské Jaltì.
A kde je teï? skoèil mu do øeèi rozèilený Rimský.
Kde by byl? opáèil administrátor a uklíbl se.
Samozøejmì na záchytce!
Coe? No pìknì dìkuju!
Varenucha pokraèoval a pøed oèima Rimského se èím dál
názornìji odvíjel nekoneèný øetìz Lotrovových pøeèinù a kadý
dalí èlánek pøedstavoval tìí a tìí provinìní. To u
bylo nìco, takový tanec v telegrafistovì objetí na plácku
pøed pukinskou potou a za doprovodu jakési potulné harmoniky!
Nebo pronásledování neznámých obèanek, které jeèely hrùzou!
Pokus vyvolat rvaèku s bufetáøem v Jaltì! Rozházená cibule
na podlaze tamté! Osm rozbitých lahví bílého pøírodního
vína nejlepí znaèky! Polámaný taxametr u vozu taxikáøe,
který odmítl Sopu naloit. Vyhroování, e dá zavøít vechny,
kdo se mu pokouejí zabránit v dalím chuligánství ... Jedním
slovem, hnus!
Sopu dobøe znali v moskevských divadelních kruzích
a vichni vìdìli, e je pìkné èíslo. Ale co vykládal
administrátor, bylo i na Sopu trochu moc. Ano, dokonce
pøespøíli...
Pichlavé oèi Rimského se zabodly do administrátorova
oblièeje, a èím déle Varenucha hovoøil, tím byly zachmuøenìjí.
A jak by ne: èím vìrnìjí a barvitìjí byly ty odporné podrobnosti, kterými administrátor zpestøoval svoje vyprávìní,
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tím ménì mu øeditel vìøil. Kdy líèil, e Sopa vyvádìl
natolik, e se dokonce vzpíral vem, kdo za ním pøijeli, aby
ho dopravili zpátky do Moskvy, Rimský nabyl jistoty, e
vecko, co mu pøedkládá k vìøení administrátor, který se
vrátil o pùlnoci, je le! Le jako vì!
Varenucha nejel do Pukina a ani Sopa tam neflámoval.
Opilý telegrafista byl pouhý výmysl, stejnì jako rozbité
sklo v restauraci. Lotrova nesvazovali provazy - nic takového!
Jakmile Rimský usoudil, e administrátor le, posedl ho
strach. Nejdøív se mu rozklepaly nohy a pak se roztøásl po
celém tìle. Dvakrát za sebou znovu ucítil, jak od zemì stoupá
hnilobný pach a jakási maláriová vlhkost. Ani na
okamik nespoutìl oèi z vypravìèe, podivnì skrèeného
v køesle, který se skrýval v modravém stínu stolní lampy
a zdánlivì si chránil pøed svìtlem oblièej novinami. Øeditel
si lámal hlavu, co to vecko má znamenat. Proè se Varenucha
tak pozdì vrátil a teï mu drze le do oèí v téhle tiché,
liduprázdné budovì? Pøepadl ho pocit neznámého hrozivého
nebezpeèí. Tváøil se, e nepozoruje Varenuchovy úhybné pohyby
ani triky s novinami, a soustøedil se na jeho oblièej. U
skoro neposlouchal, co administrátor vaní. Víc ne bùhvíproè
vymylené, pomlouvaèské vyprávìní o Pukinu zaráelo Rimského
nìco daleko nepochopitelnìjího: Varenuchovy zmìnìné rysy
i chování.
Tøebae Varenucha stahoval rozpláclý títek èepice na
oèi, aby si zastínil tváø, a usilovnì se ovíval novinami,
øeditel zahlédl na pravé tváøi u nosu obrovskou modøinu.
Navíc obvykle rùolící administrátor byl chorobnì bledý a kolem
krku mìl omotanou starou pruhovanou álu, aèkoliv byla dusná
noc. Pøipoèítáme-li k tomu novì získaný odporný
návyk pomlaskávat, výraznì zmìnìný hlas, teï obhroublý a dutý,
a prohnanì zbabìlý zákmit v oèích, mohli bychom s jistotou
tvrdit, e se Varenucha zmìnil k nepoznání.
Jetì cosi zneklidòovalo øeditele, ale nevìdìl co, a
sebevíc namáhal rozpálený mozek a hltal oèima svého
spoleèníka. Pøísahal by, e ve spojení administrátora s dùvìrnì
známým køeslem je cosi nepøirozeného.
Koneènì jsme ho zdolali a naloili do vozu, huèel Varenucha, vykukoval za novinami a pøikrýval si dlaní modøinu.
Øeditel jakoby bezdìènì napøáhl ruku, stiskl elektrické tlaèítko, pøièem bubnoval prsty na stole, a ustrnul: v prázdné
budovì by se normálnì rozlehlo prudké zazvonìní. Ale tentokrát
se nic neozvalo a knoflík bezvládnì zapadl do desky stolu.
Tlaèítko nefungovalo, zvonek byl porouchaný!
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Rimského úskok Varenuchovi neuel. Administrátor sebou
kubl, v oèích mu vzplanuly zlostné ohníèky a zeptal se:
Proè zvoní?
Ze zvyku, hájil se pøiduenì øeditel, odtáhl ruku
a zeptal se na oplátku nejistì: Co to má na tváøi?
Vùz nadskoèil na nìjakém hrbolu a já se uhodil o kliku
dveøí, objasòoval Varenucha a uhnul oèima.
Le! blesklo hlavou øediteli. Vtom vykulil oèi a divoce
zíral na opìradlo køesla.
Za køeslem na podlaze se zkøíily dva stíny, jeden tlustí,
èernìjí, druhý tenký a edý. Zøetelnì se rýsovalo opìradlo
a pièaté nohy køesla, ale chybìl stín Varenuchovy hlavy
a pod køeslem nebyly vidìt nohy.
Nevrhá stín! vykøikl v duchu zoufale Rimský a cítil,
jak mu drkotají zuby.
Varenucha se podezíravì ohlédl, sledoval pohled Rimského
a dolo mu, e je odhalen. Vstal (toté uèinil øeditel),
ustoupil o krok od stolu a sevøel v rukou aktovku.
Dovtípil ses, posero! Vdycky ti to myslelo, vpálil se
zlostným úklebkem øediteli pøímo do oblièeje, pak uskoèil
ke dveøím a bleskurychle je zaklapl. Rimský se beznadìjnì
rozhlíel a couval k oknu, které vedlo do parku. Vtom spatøil
v mìsíèní záøi tváø nahé dívky, pøitisknutou ke sklu, a dále
obnaenou ruku, která se protáhla pehýrkou a pokouela se
otevøít spodní zastrèku. Horní u byla otevøená.
Mìl pocit, e svìtlo stolní lampy slábne a psací stùl se
zaèíná naklánìt. Zalil ho ledový pot, ale natìstí se ovládl
natolik, e neupadl. Nemìl sílu vykøiknout, a tak alespoò
zaeptal:
Pomoc!
Varenucha hlídal u dveøí, poskakoval a co chvíli zùstal
trèet ve vzduchu a klátil se. Zkroucenými prsty ukazoval na
Rimského, syèel, pomlaskával a moural na dívku v oknì.
Ta nemekala: bleskurychle vstrèila hlavu do pehýrky,
natáhla ruku jak mohla nejdál, nehty se snaila uvolnit
zástrèku a viklala rámem. Ruka se jí prodlouila, jako by
byla z gumy, a pokryla se mrtvolnou plísní. Koneènì se mrtvé
s nazelenalými prsty podaøilo odsunout zástrèku a okno
povolilo. Øeditel slabì vykøikl, pøitiskl se ke zdi a chránil
se aktovkou jako títem. Bylo mu jasné, e to znamená jeho
konec.
Okno se prudce rozlétlo dokoøán, ale místo svìího noèního
vzduchu a vùnì lip pronikl dovnitø sklepní pach. Mrtvá se
vyhoupla na øímsu a Rimský rozeznal rezavé skvrny na jejích
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prsou.
Vtom se ozvalo z nízké budovy za støelnicí v parku, kde
se chovalo pro úèely Varieté cvièené ptactvo, neèekané a veselé
zakokrhání. To køiklavý kohout hlásal z plna hrdla, e k Moskvì
se ene od východu úsvit.
Dívka se divoce, zuøivì zaklíbila, pøiduenì zaklela
a Varenucha u dveøí zavøetìl a svalil se na zem. Kdy kohout
zakokrhal podruhé, mrtvá zaskøípala zuby a její zrzavé vlasy
se zjeily. Pøi tøetím kokrhání se otoèila a vylétla ven.
Administrátor se vznesl do vzduchu a jako letící amorek plul
pomalu nad Rimského psacím stolem k oknu.
Bývalý Rimský, teï staøec s vlasy bílými jako sníh, se
rozbìhl ke dveøím, odemkl a upaloval po tmavé chodbì. V ohybu
pod schoditìm s úzkostným zasténáním nahmatal vypínaè a rozsvítil. Na schodech roztøesený a vydìený staøec upadl, protoe
se mu zdálo, e se na nìj shora øítí Varenucha.
Sebìhl dolù a uvidìl vrátného, který pochrupkával na
idli vedle pokladny ve vestibulu. Proplíil se kolem nìho
po pièkách a vybìhl hlavním vchodem. Na ulici si ulehèenì
oddechl a vzpamatoval se natolik, e si sáhl na hlavu a napadlo
ho, e zapomnìl v kanceláøi klobouk.
Rozumí se, e se pro nìj nevrátil, ale pøebìhl irokou
ulicí na protìjí roh, kde u kina slabì blikalo naèervenalé
svìtlo. Za okamik u byl na místì, sotva dechu popadal. Mìl
tìstí - taxík byl volný.
K Leningradské støele, dám spropitné, vyhrkl a tìce
oddechoval, ruku na srdci.
Jedu do garáe, odsekl nenávistnì ofér a odvrátil se.
Rimský otevøel aktovku, vytáhl padesát rublù a podal je
oférovi otevøeným okénkem.
Za pár vteøin u taxík letìl jako vichr po okruhu Sadové.
Zákazník poskakoval na sedadle, jak se vùz otøásal, a ve støepu
zrcátka, pøipevnìného nad pøedním sklem, pozoroval støídavì
taxikáøovy rozzáøené a svoje nepøíèetné oèi.
Pøed nádraní budovou vybìhl z taxíku a zavolal na prvního
mue v bílé zástìøe s kovovým títkem:
Jednu první tøídu, dám tøicet, a vylovil z aktovky
hrst zmaèkaných bankovek. Kdy nebude první, vezmi druhou,
v nejhorím tøetí!
Mu s kovovým títkem pohlédl na osvìtlené nádraní hodiny
a vytrhl mu peníze z rukou.
Za pìt minut zpod sklenìné nádraní kupole vyjel
rychlík a zmizel ve tmì zároveò s Rimským.
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(15) SEN NIKANORA IVANOVIÈE
Není tìké uhodnout, e tloutík s brunátným oblièejem,
nový obyvatel stodevatenáctky, nebyl nikdo jiný ne Nikanor
Ivanoviè Bosý.
Pravda, k profesoru Stravinskému se nedostal hned, protoe
pøedtím dlel na jiném místì, odkud si zachoval jen matné
vzpomínky: utkvìl mu vehovudy psací stùl, skøíò a pohovka.
Kdy s ním na zmínìném místì zapøedli debatu, dìlaly se
mu z rozruení a návalù krve mitky pøed oèima a celý rozhovor
vyznìl podivnì a zamotanì, pøesnì øeèeno vùbec nevyznìl.
První otázka, kterou mu poloili, byla:
Jste Nikanor Ivanoviè Bosý, pøedseda domovní správy
v domì è. 302b v Sadové ulici?
Nikanor Ivanoviè se hrozivì rozesmál a odpovìdìl doslova
takto:
Nikanor? Oveme se jmenuju Nikanor, jak by ne! Ale
jakýpak já jsem pøedseda, krucinál?
Jak to? zeptali se s pøimhouøenýma oèima.
To máte tak, vysvìtloval. Jestlie jsem pøedseda, mìl
jsem hnedka uhodnout, e to je ïábel. Ale takhle? Mìl rozbité
brejle a na sobì hadry - copak mohl dìlat nìjakýmu cizinci
tlumoèníka?
O kom to mluvíte? vyptávali se.
O Korovjevovi pøece! Usadil se u nás v bytì è. 50.
Poznamenejte si - Korovjev! Mìli byste ho okamitì zatknout.
Pite schoditì èíslo est! Tam ho najdete.
Odkud máte dolary? vyzvídali dobrosrdeènì.
Jak je Bùh vemohoucí nade mnou, duoval se Nikanor
Ivanoviè, nikdy jsem nemìl v ruce cizí peníze. Ani nevím,
jak takové valuty vypadají. Pánbùh mì po zásluze trestá za
moje høíchy, pokraèoval procítìnì, støídavì si zapínal
a rozpínal koili a pøitom se køioval. Ano, bral jsem,
pøiznávám. Bral jsem, ale nae, sovìtské! Pøidìloval jsem
byty za úplatu, nezapírám. Ná tajemník Prolenìv je taky
pìknej syèák! Øíkám to na rovinu, e v naí správì sedí samí
zlodìji... Ale cizí valutu - nikdy!
Na ádost, aby ze sebe nedìlal aka a radìji vysvìtlil,
jak se dostaly dolary do svìtlíku, Bosý klesl na kolena,
sklonil se a otevøel ústa, jako by chtìl spolknout ètverec
parkety.
Jestli si pøejete, brebentil, budu jíst tøeba parkety,
abych vám dokázal, e jsem cizí valuty nebral! Ale Korovjev je
zloduch!
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Kadá trpìlivost má svùj konec, a tak mu od stolu
pøipomnìli zvýeným hlasem, e je naèase mluvit logicky.
Vtom se v kanceláøi, kde stála vzpomínaná pohovka, rozlehl
divoký øev a ná pøedseda vyskoèil, jako kdy ho píchne:
Tamhle! Za skøíní! Podívejte, jak se klebí... A ten skøipec... Chyte ho! A dejte vykropit místnost! jeèel jako
pominutý. Krve by se v nìm nedoøezal, jak byl bledý, a tøásl
se jako osika. Kreslil ve vzduchu køíe, bìhal ke dveøím
a zpátky, drmolil nìjakou modlitbu a nakonec zaèal plést
páté pøes deváté.
Ukázalo se, e není schopen rozumné øeèi. Odvedli ho do
odlehlé místnosti, tam se èásteènì utiil a jenom se modlil
a povzlykával.
Pøirozenì, hned zajeli do Sadové a prozkoumali byt è.
50. Ale ádného Korovjeva tam nenali a níkdo v domì ho
nevidìl ani neznal. Byt, døíve obývaný nebotíkem Berliozem
a Lotrovem, který odjel do Jalty, byl prázdný a v pracovnì
klidnì visely na skøíních neporuené voskové peèeti. S tímhle
zjitìním odjeli ze Sadové a zároveò s nimi nic nechápající,
zdrcený tajemník domovní správy Prolenìv.
Veèer odvezli Nikanora Ivanovièe na kliniku ke Stravinskému. Tady natolik vyvádìl, a mu museli píchnout injekci
podle Stravinského receptu, a teprve po pùlnoci ve
stodevatenáctce usnul a obèas tìce, trpitelsky vzdychal ze
spaní.
Postupnì se mu ulevilo. Pøestal se pøevracet z boku na
bok a sténat a zaèal lehce, pravidelnì oddechovat, take ho
nechali samotného.
Zdál se mu sen, k nìmu nespornì pøispìly dojmy z uplynulého dne. Zaèalo to tím, jak ho neznámí lidé se zlatými trubkami
v rukou slavnostnì pøivádìjí k velkým naletìným dveøím.
Zde mu jeho spoleèníci zahráli tu a hned nato zvuèný
bas odkudsi z nebe vesele zahlaholil:
Vítáme vás, Nikanore Ivanovièi. Odevzdejte laskavì
valuty!
Nanejvý udivený pøedseda nad sebou uvidìl èerný tlampaè.
Pak se, neznámo proè, ocitl v divadelním sále, kde pod zlaceným
stropem záøily køiálové lustry, a oèi pøecházely, a na
stìnách planuly svícny. Vecko zde pøipomínalo nevelké, ale
bohaté divadlo. Bylo tu jevitì, zakryté vínovou sametovou
oponou posetou zlatì vyitými obrovskými desetirublovkami
jako hvìzdami, dále nápovìdní budka a dokonce i obecenstvo.
Bosého pøekvapovalo, e publikum tvoøí výhradnì mui,
a navíc samí vousáèi. Rovnì bylo nápadné, e v hlediti
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scházejí køesla a vichni sedí na podlaze, hladké a lesklé
jako zrcadlo.
Rozpaèitý v tak poèetné a neznámé spoleènosti se ná hrdina
chvíli nerozhodnì oíval a pak podle veobecného zvyku usedl
se zkøíenýma nohama, po turecku, na podlahu mezi zrzavého
vousatého valibuka a bledého mue s mohutným plnovousem.
Nikdo z pøítomných si diváka neviml.
Vtom se mìkce rozeznìl zvonek, sál se ponoøil do tmy,
zvedla se opona a na osvìtlené scénì s èerným sametovým
pozadím stálo køeslo a stolek se zlatým zvonkem.
Ze zákulisí vyel mladý sympatický herec ve smokinku,
hladce vyholený, s vlasy rozèísnutými pìinkou. Diváci oili
a vechny zraky se obrátily k jeviti. Herec pøistoupil k nápovìdní budce a zamnul si ruce.
Tak co, sedíte? zeptal se pøíjemným barytonem a usmál
se do sálu.
Sedíme, sedíme, odpovìdìly mu sborovì tenory i basy.
Hm..., pokraèoval zamylenì, nechápu, e vás to jetì
neomrzelo. Vichni lidé, jak se sluí, se teï pìknì procházejí
po ulicích, radují se z jarního sluníèka a tepla, a vy tady
døepíte na zemi v dusném sále! e by vás natolik zaujal
program? Ostatnì, proti gustu ádný diputát, zakonèil
filozoficky.
Pak zmìnil tón i zabarvení hlasu a vesele, hlasitì oznámil:
Jako první vystoupí v naem poøadu Nikanor Ivanoviè Bosý,
pøedseda domovní správy a vedoucí dietní jídelny. Prosím,
Nikanore Ivanovièi!...
Odpovìdìl mu druný potlesk. Vyjevený Nikanor Ivanoviè
vytøetil bulvy. Konferenciér si zastínil rukou oèi pøed
svìtlem rampy a pátral, a nael Bosého mezi diváky,
a pøátelským posuòkem ho pozval na scénu. Ne se pøedseda
vzpamatoval, u stál na jeviti. Zdola i zpøedu ho oslòovaly
reflektory, a se mu zdálo, e sál i s obecenstvem zmizely
v èerné propasti.
Raète, Nikanore Ivanovièi. Jdìte nám pøíkladem, spustil
srdeènì mladý herec, a odevzdejte valuty.
Zavládlo ticho. Koneènì se Bosý nadechl a tie prohlásil:
Pøísahám pøi Bohu vemohoucím, e...
Ale ne doøekl, celý sál rozhoøèenì zabouøil a on rozpaèitì
ztichl.
Pokud jsem vám dobøe rozumìl, vmísil se konferenciér
a úèastnì na nìj pohlédl, hodlal jste se zapøisáhnout boím
jménem, e nemáte ádné valuty?
Taky e nemám, trval na svém Nikanor Ivanoviè.
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Hm, namítl herec, a... promiòte mi veteènou otázku:
kde se vzalo tìch ètyøi sta dolarù ve svìtlíku na klozetì ve
vaem bytì, který obýváte pouze vy a vae manelka?
Nìkdo je tam nejspí pøièaroval, se zjevnou ironií
prohodil kdosi v temném sále.
Správnì, hájil se nesmìle Bosý a obracel se neznámo ke
komu, snad k herci, snad do èerného sálu. Podvrhl je sám
ïábel - toti tlumoèník v kostkovaném obleku.
Sál znovu nespokojenì zahuèel. Kdy se vichni utiili,
ujal se slova herec:
Hleïme, jaké La Fontainovy bajky tady musíme vyslechnout! Podvrených ètyøi sta dolarù! Vy vichni, co tu sedíte,
jste valutoví podvodníci. Ptám se vás jako odborníkù: dá se
nìco takového pøedpokládat?
My nejsme valutoví podvodníci, zaprotestovaly jednotlivé
uraené hlasy, ale nic podobného se pøedpokládat nedá.
Plnì s vámi souhlasím, prohlásil energicky konferenciér,
a ptám se: co mùou lidi podvrhnout?
Dítì! vykøikl kdosi v sále.
Zcela správnì, pøikývl herec, dítì, anonymní dopis,
leták, pekelný stroj, a bùhvíco jetì, ale nikdo vám nepodvrhne
ètyøi sta dolarù. Takový idiot na svìtì neexistuje. Poté se
obrátil k naemu pøedsedovi a dodal smutnì a vyèítavì:
Zklamal jste mì, Nikanore Ivanovièi, a já na
vás tolik spoléhal. Bohuel, vae èíslo se nevydaøilo.
V sále zaèali pískat na adresu Bosého.
melináø je to, pokøikovali, a za takového podfukáøe
nevinnì trpíme!
Nenadávejte mu, mírnil je konferenciér, sám bude
litovat. Upøel na provinilce modré oèi plné slz a dodal:
Vrate se na místo, Nikanore Ivanovièi.
Pak zacinkal a hlasitì oznámil:
Pøestávka, nièemové!
Ohromený Nikanor Ivanoviè, který se stal neèekanì úèinkujícím v jakési estrádì, se zase vzpamatoval a na svém místì
na podlaze. Ve snu vidìl, jak se celý sál ponoøil do tmy a na
stìnách vyskoèily rudé svìtelné nápisy: Odevzdejte valuty!
Po chvíli se znovu otevøela opona a konferenciér vybídl
dalího:
Prosím Sergeje erardovièe Dunèila, aby pøiel na scénu.
Dunèil byl asi padesátiletý mu dùstojného, ale silnì zanedbaného zevnìjku.
Sergeji erardovièi, oslovil ho herec, sedíte tu u
dobøe pùldruhého mìsíce, a pøitom tvrdoíjnì odmítáte odevzdat
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zbylé valuty, aèkoli je nepotøebujete, zatímco ná stát je
potøebuje. Stavíte se na zadní. Jako inteligentní
èlovìk vechno chápete, a pøesto mi nechcete vyjít vstøíc.
Bohuel, nemùu pro vás nic udìlat, protoe u ádné
valuty nemám, odporoval klidnì Dunèil.
A nemáte alespoò brilianty? vyzvídal konferenciér.
Ani brilianty.
Herec sklonil hlavu, chvíli pøemýlel a pak tleskl do
dlaní. Ze zákulisí vyla dáma støedních let obleèená podle
poslední módy, to znamená v kabátu bez límce a v miniaturním
klobouèku. Vypadala vyplaenì. Dunèil se na ni díval, ani
hnul brvou.
Kdo je ta dáma? vyptával se herec.
To je moje ena, odpovìdìl dùstojnì Dunèil a s odporem
se zadíval na eninu dlouhou íji.
Promiòte, e jsme vás obtìovali, madam Dunèilová,
obrátil se k ní konferenciér, ale rádi bychom se vás na
nìco zeptali: má vá manel jetì nìjaké valuty?
Tenkrát vecko odevzdal, ujiovala vzruenì dáma.
Výbornì, navázal herec, kdy to tvrdíte, tak to bude
jistì pravda. Jestlie Sergej erardoviè vecko odevzdal,
musíme se s ním rozlouèit, co naplat! Jak je libo, mùete
odejít, Sergeji erardovièi, a blahosklonnì mu pokynul.
Dunèil s bohorovným klidem zamíøil do zákulisí.
Okamik! zastavil ho konferenciér, jestli dovolíte,
pøedvedu vám na rozlouèenou jetì jedno èíslo z naeho
programu, a znovu zatleskal.
Nato se rozhrnula zadní èerná opona a vela mladá krásná
ena v plesové toaletì. V rukou nesla zlatý podnos a na nìm
leel tlustý svazek bankovek, pøevázaný stuhou od bonbónù,
a dále briliantový náhrdelník, který metal modravé, luté
a rudé záblesky.
Dunèil ucouvl o krok a smrtelnì zbledl. Obecenstvo strnulo.
Osmnáct tisíc dolarù a náhrdelník v hodnotì ètyøiceti
tisíc ve zlatì, ohlásil slavnostnì herec. To vechno ukrýval
Sergej erardoviè v Charkovì u své milenky Idy Herkulanovny
Vorsové, kterou máme to potìení vám pøedstavit a která nám
laskavì pomohla odhalit tento drahocenný a v rukou jednotlivce
nevyuitý poklad. Tisíceré díky, Ido Herkulanovno.
Kráska se usmála, a jí bìlostné zuby zasvítily, a její
husté øasy se zachvìly.
Pod vaí dùstojnou maskou, obrátil se konferenciér
k Dunèilovi, se skrývá koøistnický dravec a neuvìøitelný
lháø a podvodník. Za pùldruhého mìsíce, co jste tady, jste
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vecky umoøil svou tvrdohlavostí. Seberte se a bìte domù,
a budi vám peklo, které vám pøipraví vae ena, spravedlivou
odplatou.
Dunèil se zapotácel a byl by upadl, kdyby ho nepodepøely
èísi soucitné ruce.
Vtom opona zahalila scénu.
Sálem zaburácel potlesk, a se Nikanoru Ivanovièi zdálo,
e v lustrech poskoèily árovky. Kdy se opona otevøela, na
scénì zbyl u jen konferenciér. Pokynem zarazil dalí salvu
potlesku, uklonil se a øekl:
V osobì Dunèila vystoupil v naem programu typický osel.
U vèera jsem mìl tu èest prohlásit, e zatajovat valuty je
hotový nesmysl. Nikdo je nemùe v ádném pøípadì pouít, za
to vám ruèím. Vezmìte si tøeba Dunèila. Bere krásný plat
a nemusí si nic odpírat. Má pøepychový byt, enu a pùvabnou
milenku. A jetì mu to nestaèí! Místo aby il klidnì a tie
bez velijakých nepøíjemností a odevzdal valuty i perky,
dosáhl ten hrabivý tupec toho, e byl pøede vemi veøejnì
odhalen a nádavkem bude mít obrovský rodinný malér. A proto,
kdo si pøeje odevzdat valuty? Nikdo? Tak tedy v pøítím
èísle naeho poøadu uvidíte populárního, mimoøádnì
talentovaného herce Savu Potapovièe Kurolesova, kterého jsme
speciálnì pozvali, aby nám pøednesl úryvky z Pukinova Skoupého
rytíøe.
Slíbený Kurolesov se brzy nato objevil na scénì. Byl to
statný, bezvadnì vyholený mu ve fraku a bílé vázance.
Bez jakéhokoliv úvodu nasadil zachmuøený výraz, svratil oboèí
a spustil teatrálnì, s pohledem upøeným na zlatý zvonek:
Jak mladý hejsek na schùzku se tøese,
kdy uvidí svou zrádnou milostenku...
Kurolesov na sebe prozradil mnoho nepìkných vìcí. Bosý
na vlastní ui slyel, jak se pøiznal, e jakási neastná
plaèící vdova pøed ním kleèela v deti, ale jeho kamenné
srdce se neobmìkèilo.
Ná pøedseda do této chvíle neznal ani jediné Pukinovo
dílo, ale Pukina samého znal dobøe, protoe nìkolikrát
dennì pronáel vìty jako: A nájemné zaplatí Pukin? èi
árovku na schodech odrouboval Pukin? nebo Topení asi
podle vás koupí Pukin?
Teï, kdy se koneènì s jedním z jeho dìl seznámil, posmutnìl, v duchu si pøedstavoval enu, jak kleèí se sirotky
v deti, a mimodìk usoudil s odporem: e je ale ten
Kurolesov pìknej roák!
Ten mezitím neustále zvyoval hlas a poøád se jen kál.
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Naeho hrdinu definitivnì zmátlo, kdy znièehonic oslovil
nìkoho, kdo nebyl na scénì, a za nepøítomného sám sobì
odpovídal a nazýval se tu vladaøem, tu baronem, tu otcem
a hned zase synem: chvílemi si tykal, chvílemi vykal.
Nikanor Ivanoviè z toho veho pochopil jedno: e herec
zael bídnou smrtí. S výkøikem: Klíèe! Moje klíèe! se
svezl na podlahu, chvíli sebou mrskal, chroptìl a opatrnì si
strhával kravatu.
Pak nebotík vstal, opráil si kalhoty, uklonil se a se
strojeným úsmìvem se vzdálil za neslaného nemastného potlesku.
Konferenciér ohlaoval:
Vyslechli jsme Skoupého rytíøe ve skvìlém podání Savy
Potapovièe. Ná rytíø doufal, e se k nìmu sebìhnou dovádivé
nymfy a e bude pít plnými douky z èíe ivota. Ale
jak vidíte, nic podobného se nestalo. ádné nymfy k nìmu
nezavítaly, múzy mu nepøinesly dary a on sám nepostavil
paláce, ale naopak bídnì skonèil - vem ho èert -zkrátka
klepla ho mrtvice, zrovna kdy sedìl na truhle s valutami
a drahokamy. Upozoròuji vás, e vy vichni skonèíte podobnì,
ne-li hùø, jestlie neodevzdáte valuty!
Není známo, zda pod dojmem Pukinovy poezie nebo konferenciérových vìcných slov najednou v sále pípl nesmìlý tenor:
Já se hlásím.
Prosím, raète na jevitì, pobízel ho zdvoøile herec
a hledal oèima ve ztemnìlém sále.
Na scénu vystoupil malièký blondýn: jeho tváø prozrazovala,
e se dobré tøi nedìle neholil.
Promiòte, vae jméno? informoval se konferenciér.
Nikolaj Kanavkin, hlesl stydlivì pøíchozí.
Tìí mì, obèane Kanavkine. Tak co nám pìkného povíte?
Odevzdám valuty, zaeptal Kanavkin. Tisíc dolarù
a dvacet zlatých desetirublovek.
Bravo! To je vecko, co máte?
Pøi tìch slovech si Kanavkina pátravì zmìøil a Bosý mìl
pocit, e z hercových oèí vyzaøují rentgenové paprsky, které
prosvìcují Kanavkina skrznaskrz.
V sále nikdo ani nedýchal.
Vìøím vám! zvolal nakonec konferenciér a uhasil svùj
pohled. Vìøím! Tyhle oèi nelou! Kolikrát jsem vám øíkal,
e vae hlavní chyba spoèívá v tom, e nedoceòujete význam
lidských oèí. Rozumìjte, jazyk mùe zatajit pravdu, ale oèi
nikdy! Nìkdo vás zaskoèí nìjakou otázkou a vy se pohotovì
ovládnete a víte, jak máte odpovìdìt, abyste zatajili pravdu.
Vypovídáte naprosto pøesvìdèivì a nedáte na sobì nic znát,
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jenome - ouvej! pravda vyplaená otázkou se na
okamik pøestìhuje z nejtajnìjích záhybù vaí due do oèí,
a je konec! Oèi vás prozradí a jste v pasti!
Po tomto proslovu, pøedneseném s velkým zápalem, se herec
vlídnì obrátil ke Kanavkinovi:
Kde je máte schované?
U mé tety Prachovnicové, na Preèistìnce.
Á! Poèkat... to myslíte Klavdiji Iljiniènu?
Ano.
Jak by ne, jak by ne! Taková malá vilka? A naproti zahrádka? A kampak jste je strèil?
Do sklepa, do bednièky od suenek...
Konferenciér spráskl ruce.
Vidìli jste nìkdy nìco podobného? vykøikl rozhoøèenì,
tam vám pøece zplesniví a zvlhnou! Copak se dají takovým
lidem svìøit valuty? Co vy na to? Jako dìti, namoudui!
Kanavkinovi dolo, e nìco pokazil, a provinile sklonil
kadeøavou hlavu.
Peníze, pokraèoval herec, mají být uloeny ve Státní
bance, ve zvlátních suchých a bedlivì støeených místnostech,
a u vùbec ne v tetièèinì sklepì, kde je mimochodem mohou
znehodnotit krysy! Vánì, styïte se, Kanavkine, jste pøece
dospìlý èlovìk!
Viník rozpaky nevìdìl, co si má poèít, a jenom bezradnì
moulal cíp svého sáèka.
No dobrá, obmìkèil se pøísný soudce, co tam, to tam...,
a náhle zaútoèil neèekanì. A vùbec... abychom to vzali pøi
jednom a nehnali zbyteènì vùz... Tetièka si pøece nechala
nìco pod palcem, ne?
Kanavkin, který neèekal takový obrat, sebou kubl
a v hlediti se rozhostilo hrobové ticho.
Ale Kanavkine, zavyèítal jemnì konferenciér, a já ho
jetì pochválil! Takhle nás vodit za nos. To je nesmysl,
Kanavkine. Pøed chvilkou jsem se zmínil o oèích. Z vaeho
pohledu ètu jasnì, e teta na sebe pamatovala.
Taky e pamatovala! pøiznal hrdinnì Kanavkin.
Bravo! zvolal konferenciér.
Bravo! zavøetìl sál.
Kdy vechno utichlo, herec Kanavkinovi poblahopøál, stiskl
mu ruku a navrhl, e ho dá odvézt domù. Souèasnì poádal
kohosi v zákulisí, aby tým vozem zajel k tetièce a poprosil
ji, aby laskavì ihned navtívila pøedstavení v dámském divadle.
Jetì poslední otázka: nesvìøila vám teta náhodou, kde
ty valuty schovává? vyzvídal neúnavný konferenciér a blaho- 135 -

sklonnì nabídl Kanavkinovi cigaretu a hoøící zápalku. Ten
si pøipálil a nìjak smutnì se usmál.
Nepochybuji o tom, pokraèoval s povzdechem herec, e
ta stará drgrele neprozradí ani ïáblovi, nato vlastnímu
synovci, kde má ulité peníze! No co se dá dìlat, my u se
pokusíme probudit v ní lidské city. Kdoví, tøeba jetì
nepopraskaly vechny nìné struny v její lichváøské dui.
Mnoho tìstí, Kanavkine!
A astný Kanavkin odjel. Herec se pak zeptal, netouíli jetì nìkdo odevzdat valuty, ale nikdo se neozval.
Jste podivíni, namoudui! utrousil nakonec, pokrèil
rameny a zmizel za oponou.
Svìtla pohasla, chvíli byla tma a vtom z dálky zaznìl
nervní tenor:
Tam hroudy zlata leí, je mi náleejí...
Dvakrát za sebou následoval tlumený potlesk.
To v dámském divadle nìkterá panièka odevzdává valuty,
vyhrkl neèekanì zrzavý vousáè, který sedìl vedle Nikanora
Ivanovièe. A povzdychl si: Jo, kdyby nebylo tìch hus! Mám,
kamaráde, v Lianozovì miliónové husy... Bojím se, e beze mì
chcípnou. Husa je bojovnej pták a pøitom køehkej, potøebuje
oetøení... Kdyby nebylo tìch hus! Pukinem mì nikdo neoblafne... A znovu zavzdychal.
Vtom se sál jasnì rozzáøil a ze vech stran se nahrnuli
dovnitø kuchaøi v bílých èepicích a se sbìraèkami v rukou.
Kuchtíci pøivlekli kotel polévky a ko s nakrájeným èerným
chlebem. Diváci oili. Veselí kuchaøi se proplétali mezi
divadelními fanouky, nalévali polévku do misek a rozdávali
chléb.
Jen si dejte, hoi, volali, a pak hezky odevzdejte
valuty! Co byste tu zbyteènì tvrdli? e se vám chce rát
tuhle lichtu! Doma byste si poøádnì pøihnuli a vùbec si
dávali do nosu!
Proè ty ses tu vlastnì usadil, tatíku? vyptával se
nenucenì Bosého tloutík kuchaø s brunátným nosem a podával
mu misku, kde v øídké tekutinì plaval oputìný kapustový
list.
Nemám a hotovo! vykøikl hrozivì Nikanor Ivanoviè. ádné
valuty nemám, chápe?
e nemá? zadunìl kuchaøùv výhrùný bas, e nemá?
opakoval pøíjemný enský hlas. Nemá, nemá, zabruèel nakonec smíølivì a promìnil se v Praskovju Fjodorovnu.
Mateøsky tøásla ramenem naeho pacienta, který hekal ze
spaní. Kuchaøi se rázem rozplynuli, divadlo s oponou se
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kamsi propadlo a Nikanor Ivanoviè v slzách rozeznal nemocnièní
pokoj a dva mue v bílých plátích. Nebyli to dotìrní kuchaøi,
kteøí vnucovali lidem svoje rady, ale lékaøi a s nimi Praskovja
Fjodorovna, která drela v ruce místo misky
talíøek s pøipravenou injekèní støíkaèkou, pokrytý gázou.
Co je to za poøádek, stìoval si trpce Bosý, zatímco mu
píchali injekci, kdy nemám, tak nemám! A jim odevzdá
valuty Pukin! Nemám a hotovo!
Dobrá, dobrá, chlácholila ho dobromyslná Praskovja Fjodorovna, kde nic není, ani smrt nebere.
Nemocnému se po injekci ulevilo a usnul tvrdým bezesným
spánkem.
Ale jeho výkøiky vyvolaly neklid ve stodvacítce, kde se
pacient probudil a zaèal hledat svou hlavu. Rovnì ve
stoosmnáctce zneklidnìl neznámý Mistr, se zaloenýma rukama
tesknì pozoroval mìsíc a vzpomínal na bolestnou podzimní
noc, poslední v jeho ivotì, na pruh svìtla pode dveømi
v jeho sklepním bytì a rozputìné enské vlasy.
Ze stoosmnáctky se vzruení pøeneslo po balkónì k Ivanovi,
který se s pláèem probudil.
Ale lékaøi brzy uklidnili vyinuté pacienty, take vichni
postupnì usínali. Nejdéle to trvalo Ivanovi. Spánek ho pøemohl,
a kdy nad øekou svítalo. Po léku, který se mu rozlil po
celém tìle, ho zaplavila uklidòující vlna. Cítil se lehký
jako pírko a hlava se mu propadala do slastné døímoty jako
pod teplými závany vìtru. Poslední, co vnímal, bylo ptaèí
tìbetání v lese pøed úsvitem. Ale i to utichlo a Ivan ve
snu vidìl, jak u se slunce sklání nad Golgotou, obklíèenou
dvojitým øetìzem vojákù...

(16) POPRAVA
Slunce u se sklánìlo nad Golgotou, obklíèenou dvojitým
øetìzem vojákù.
Jízda, která pøed polednem zkøíila prokurátorovi cestu,
docválala k hebronské mìstské bránì, kde jí proklestili cestu
davem vojáci kappadocké pìí kohorty. Rozpráili hlouèky
lidí, mezkù a velbloudù a ala ostrým cvalem dorazila na
køiovatku a zvedala sloupy prachu. Tady se sbíhaly dvì
cesty: jiní, která vedla do Betléma, a severozápadní, jaffská.
Jezdci se pustili po severozápadní cestì. Kappadoètí stáli
roztroueni po kraji silnice a odhánìli z ní karavany, které
pospíchaly na svátky do Jeruzaléma. Za vojáky kappadockého
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oddílu se kupily houfy poutníkù, kteøí opustili svùj doèasný
úkryt v pruhovaných stanech, rozloených rovnou na trávì.
Oddíl urazil asi kilometrovou vzdálenost, kdy pøedhonil
druhou kohortu Bleskové legie, a po dalím kilometru dosáhl
jako první úpatí Golgoty. Jezdci seskákali z koní. Velitel
je rozdìlil do èet, které obsadily celé úpatí nevysokého
pahorku. Zùstal jediný volný pøístup - od jaffské silnice.
Zakrátko dostihla cíle i druhá kohorta, vyplhala o nìco
vý a vìncovitì obklíèila horu. Nakonec pøipochodovala
centurie pod velením Marka Krysobijce. Vojáci li ve dvou
øadách po obou stranách silnice a uvnitø, s doprovodem tajné
stráe, jeli na voze tøi odsouzenci. Na prsou mìli bílé
desky s nápisem zloèinec a buøiè ve dvou jazycích - aramejsky
a øecky.
Za vozem s odsouzenci následovaly dalí, naloené èerstvì
otesanými kùly a pøíènými trámy, provazy, lopatami, vìdry
a sekyrami. Na tìchto vozech jelo est katù. Za nimi na koni
centurio Marek, velitel jeruzalémské chrámové stráe a mu
v kápi, se kterým se Pilát krátce radil v setmìlé palácové
komnatì.
Prùvod uzavíral øetìz vojákù a za nimi se hrnulo asi na
dva tisíce zvìdavcù, kteøí se nezalekli pekelného áru
a touili zhlédnout zajímavou podívanou. K nim se pøidali
zvìdaví poutníci, které poutìli vcelku bez obtíí na konec
prùvodu. Prùvod, provázený slabými výkøiky hlasatelù, kteøí
stále jetì oznamovali, co pøed polednem provolal Pilát, se
vklínil na Golgotu.
Ala pustila vecky do druhé øady, a druhá centurie dovolila
vystoupit nahoru pouze tìm, kdo asistovali pøi popravì.
Pak rychlým manévrováním rozpráila dav kolem pahorku tak,
e se zvìdavci octli mezi øetìzem pìchoty shora a øetìzem
jízdy zdola a smìli sledovat popravu jen mezi volnì
rozestavìnými hlídkami pìákù.
Od chvíle, kdy prùvod stanul na úpatí kopce, uplynuly víc
ne tøi hodiny. Slunce u se chýlilo nad horu, ale nesnesitelné
vedro trvalo. Vojáci v obou øadách strádali horkem a umdlévali
nudou. V duchu proklínali tøi lotry a ze srdce jim pøáli
brzkou smrt.
Malý velitel jízdy s oroseným èelem a v koili zèernalé
potem støeil jediný volný prùchod na úpatí kopce.
Obèas zamíøil k první èetì, nabíral do dlaní vodu, hltavì
pil a smáèel si turban. Kdy se mu ulevilo, znovu odcházel
a krátkými kroky sem a tam mìøil zapráenou cestu, která
vedla na pahorek. U pasu se mu houpal dlouhý meè a poklepával
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na koené nìrování sandálù. Velitel se snail ukázat vojákùm
pøíklad vytrvalosti, ale pøece jen je litoval a dovolil jim
zbudovat pyramidy z kopí zaraených do zemì a pokrýt je
bílými pláti. Pod tìmito stany se Syøané skrývali pøed
neúprosným sluncem. Mìchy se rychle vyprazdòovaly a jezdci
z rùzných èet chodili po øadì pro vodu do úvozu pod kopcem,
kde v øídkém stínu vyzáblých moruí skomíral v ïábelském
horku zkalený potùèek. Tady stáli znudìnì vodièi koní, dreli
za uzdu zkrotlá zvíøata a lovili tìkavý stín.
Únava vojákù i nadávky na adresu zloèincù byly pochopitelné. Prokurátorovy obavy, e by mohly v dobì poprav vypuknout
v nenávidìném Jeruzalémì nepokoje, se natìstí nepotvrdily.
Míjela u ètvrtá hodina popravy a mezi dvìma øetìzy vojákù,
pìchotou nahoøe a jízdou na úpatí hory, nezùstal proti vemu
oèekávání ani jediný divák. Slunce tak spalovalo dav, a jej
zahnalo zpátky do mìsta. Za øetìzem dvou øímských centurií
zbyli veho vudy dva psi. Nikdo nevìdìl, komu patøí, ani
jak se sem dostali. Také je trápilo horko, take leeli
s vyplazenými jazyky, tìce oddechovali a nevìnovali nejmení
pozornost zelenohøbetým jetìrkám, jediným bytostem, které
se nebály slunce a rejdily mezi rozpáleným kamením a neznámým
plazivým bodláèím.
Nikdo se nepokouel osvobodit odsouzence z rukou katanù
ani v Jeruzalémì, zaplaveném vojskem, ani tady, na obklíèeném
pahorku. Dav se vrátil do mìsta, protoe na téhle popravì
nebylo zhola nic zajímavého, a tam, v Jeruzalémì, u se
konaly pøípravy k nadcházejícímu sváteènímu veèeru.
Øímská pìchota ve druhé øadì trpìla jetì víc ne jízda.
Centurio Krysobijce pouze dovolil vojákùm, aby odloili pøílby
a ovázali si hlavu bílou roukou namoèenou ve vodì, ale
pøinutil je stát s kopím v rukou. Sám v podobné rouce, ale
nesvlaené, suché, pøecházel v blízkosti popravèí skupiny
a neodepjal si ani lví tlamy z lisovaného støíbra, ani jílec
s meèem a dýkou. Slunce do nìho nemilosrdnì prailo, ale
jemu to zøejmì nevadilo. Pøi pohledu na lví tlamy na jeho
prsou pøecházel zrak, protoe støíbro jako by na slunci
hoøelo, tak oslepovalo oèi.
Na Krysobijcovì zohaveném oblièeji byste marnì hledali
stín únavy nebo rozmrzelosti. Zdálo se, e tenhle obr je
s to chodit sem a tam celý den, noc a dalí den - zkrátka
tak dlouho, jak vyadují okolnosti. Chodit s rukama zaloenýma
za tìký, kovem pobitý pás, støídavì pøísnì sledovat køíe
s popravenými a øetìz vojákù a lhostejnì odhazovat pièkou
huòatého koeného sandálu lidské kosti vybìlené èasem nebo
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drobné oblázky, které se mu pøipletou pod nohy.
Mu v kápi se uvelebil opodál køíù na tøínohé stolièce
a strnul v blaené neèinnosti, jen obèas z nudy rozhrábl
proutkem písek.
Øekli jsme, e za kordónem vojákù nezùstal jediný divák,
ale tak docela to pravda není. Jeden vytrval, jene ho nebylo
odevad vidìt. Nestál na stráni, kde byl jediný volný prùchod
a odkud se dalo nejpohodlnìji sledovat popravu. Krèil se na
sráznìjím a nepøístupnìjím severním svahu zbrázdìném výmoly
a rozsedlinami, kde se v úlabinì zachytil vyprahlé, bohem
proklaté pùdy køiviènatý fíkovník a pokouel se tu vegetovat.
Právì pod tímhle keøem, který témìø neposkytoval stín,
se krèil jediný divák, který se pøímo neúèastnil popravy.
Sedìl na balvanu od zaèátku, to znamená u ètvrtou hodinu.
Aby mohl zhlédnout popravu, zvolil si místo nikoli nejlepí,
ale naopak nejménì výhodné. I tak mohl ovem za kordónem
zahlédnout køíe a dvì oslnivé skvrny na centurionových prsou.
A to mui, který zjevnì touil zùstat témìø nepozorován
a nikým neruen, docela staèilo.
Pøed ètyømi hodinami, na samém zaèátku popravy, se
vak choval zcela jinak, a pøíli nápadnì. Proto pozdìji
zmìnil taktiku a uchýlil se do ústraní.
Objevil se poprvé, sotva prùvod vystoupil za øetìz vojákù
na horu. Pùsobil dojmem opozdilce, tìce dýchal, neel, ale
bìel do kopce, strkal se, a kdy zpozoroval, jak se pøed
ním a pøed ostatními uzavøel kruh, naivnì se pokouel
proniknout mezi vojáky a k popraviti, kde u vysazovali
odsouzence z vozù. Tváøil se, e neslyí podrádìné okøikování,
a vyslouil si tìký úder tupým koncem kopí do prsou. Uskoèil
stranou a vyrazil ze sebe spí zoufalý ne bolestný výkøik.
Vojáka, který ho udeøil, obdaøil lhostejným kalným pohledem
èlovìka, který necítí fyzickou bolest.
S rukou na prsou obìhl kopec a pøitom pokalával a nemohl
popadnout dech. Pokouel se usilovnì objevit na severním
svahu skulinu v kordónu, kudy by se dalo proklouznout. Ale
bylo pozdì, kruh se uzavøel. Mu se zoufalým výrazem se
musel vzdát nadìje, e pronikne k vozùm, ze kterých u skládali
køíe. Podobné pokusy by k nièemu nevedly. Nejvý by ho
mohli chytit a zatknout, a to by zmaøilo jeho plány.
Proto se nakonec ukryl v nedaleké puklinì, kde bylo
klidnìji a nikdo ho neruil.
Teï mu s èernou bradkou a oèima zanícenýma od slunce
a nespavosti sedìl na balvanu a oèividnì trpìl. Chvílemi
vzdychl, rozhaloval kdysi jasnì modrý a teï putováním obnoený
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pinavì edý tallis a obnaoval prsa poznamenaná úderem kopí,
po nich stékal pinavý pot. Obèas vysílal trpitelský pohled
k obloze a pozoroval tøi supy, kteøí u hezkou chvíli krouili
ve výce v pøedtue brzké hostiny, nebo se zaryl oèima do
luté pùdy a sledoval polorozpadlou psí lebku, kolem ní se
honily jetìrky.
Jeho utrpení bylo tak velké, e obèas mluvil sám se sebou.
Ó, já hlupák..., drmolil, kymácel se na balvanu v návalu
hluboké bolesti a drásal si nehty osmahlou hruï, já hlupák,
poèínám si jak poetilá enská, jako zbabìlec! Bláto jsem,
a ne èlovìk!
Ztichl, pokýval hlavou, pøihnul si z døevìné láhve teplé
vody a s novou energíí se chápal støídavì noe, který mìl
ukryt pod tallisem na prsou, nebo pergamenového svitku,
leícího pøed ním na balvanu spolu s døívkem a kalamáøem,
v nìm se èernala tu.
Na pergamenu u bylo zaznamenáno:
Minuty ubíhají a já, Matou Lévi, jsem na Golgotì a smrt
stále nepøichází!
Dále: Slunce se u sklání k obzoru a smrt ne a ne pøijít
Teï Matou zapsal zaostøeným døívkem zoufale:
Boe! Proè se na nìho hnìvá? Seli mu smrt
Dopsal, bezmocnì zavzlykal a znovu si nehty drásal hruï.
Pøíèinou jeho zoufalství bylo hrozivé netìstí, které je
s Jeuou stihlo, a kromì toho hrubá chyba, které se on,
Matou, podle svého mínìní dopustil. Pøedevèírem za dne byli
oba hosty u jistého zelináøe v Betánii blízko Jeruzaléma.
Hostiteli se neobyèejnì zamlouvalo Jeuovo kázání. Celé ráno
oba pracovali na zahradì a pomáhali hospodáøi a za veèerního
chládku se chystali do Jeruzaléma. Ale Jeua mìl najednou
naspìch, prohlásil, e musí ve mìstì vyøídit jistou neodkladnou
záleitost, a odeel k polednímu sám. V tom spatøoval Matou
svou první chybu. Proè ho jen poutìl samotného!
Veèer se Matou do mìsta nevypravil. Neèekanì ho toti
sklátila zákeøná choroba. Roztøásla ho zimnice, tìlo mìl
v jednom ohni, zuby mu drkotaly a poøád by jen pil. V takovém
stavu se nemohl vydat na cestu. Svalil se na houni v zelináøovì
kùlnì a leel tak do páteèního rána, kdy nemoc zmizela stejnì
rychle, jako se objevila. Pøestoe se cítil sláb jako moucha
a kolena se mu tøásla, rozlouèil se pohánìn zlou pøedtuchou
s hospodáøem a zamíøil do Jeruzaléma. Zde se dovìdìl, e ho
zlé tuení nezklamalo. Tísnil se v davu a slyel,
jak prokurátor vyhlauje rozsudek.
Kdy odsouzence odváeli na Golgotu, Matou bìel podél
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øady vojákù spolu se zástupem zvìdavcù a snail se dát Jeuovi
nenápadnì najevo, e on, Matou, ho neopustil na jeho poslední
cestì, e je tu s ním a modlí se, aby smrt skosila Jeuu co
moná nejdøív. Ale ten upíral pohled do dálky, kam ho odváeli,
a Matoue samozøejmì nevidìl.
Asi pùl kilometru za mìstem, kdy se Lévi marnì snail
prodrat a k vojákùm, bleskl mu náhle hlavou prostý a pøitom
geniální nápad. Jak byl prchlivý, vzápìtí se v duchu èastoval
nejhorími kletbami, e ho nìco podobného nenapadlo døív.
Øetìz vojákù nebyl neprostupný, mezi jednotlivci byly mezery.
Pøi velké hbitosti a pøesném odhadu se dalo shrbenì
proklouznout mezi dvìma vojáky, proniknout a k vozu a zbavit
svého pøítele utrpení.
Staèil by mik, aby bodl Jeuu noem do zad a zvolal:
Jeuo! Zachránil jsem tì a odcházím spoleènì s tebou! Já,
Matou, tvùj jediný a vìrný uèedník!
Kdyby mu Bùh milostivì dopøál jetì dalí okamik, staèil
by si vrazit nù do prsou a vyhnout se tak ukøiování. Ostatnì,
tahle poslední mylenka bývalého výbìrèího daní pramálo znepokojovala. Bylo mu lhostejné, jak umøe. Pøál si jen jedno:
aby Jeua, který v ivotì neublíil ani kuøeti, netrpìl.
Plán nebyl patný, ale ke své velké smùle Matou nemìl
u sebe nù a v kapse ani vindru.
Prodral se davem a rozzuøen sám na sebe bìel zpátky do
mìsta. V jeho rozpálené hlavì se míhala jediná horeèná mylenka: jak neprodlenì, jakýmkoliv zpùsobem získat nù
a jak dohonit prùvod. Dobìhl tryskem k mìstské bránì,
proplétal se proudem karavan, které mìsto hodlalo vstøebat,
a vtom uvidìl po levé stranì otevøený krámek, kde prodávali
chléb. Tìce dýchal, jak pádil po rozhavené cestì, ale
ovládl se. Veel dùstojnì do krámku, pozdravil pekaøku,
která stála za pultem, a poádal, aby mu podala z police
vrchní bochník, který se mu bùhvíproè nejvíc zamlouval.
Sotva se pekaøka otoèila zády, spìnì, beze slova sebral
z pultu dlouhý nù na chleba, ostrý jako bøitva, a vybìhl
z krámku. Lepí nástroj si nemohl pøát.
Zanedlouho jste ho mohli znovu vidìt na jaffské silnici.
Ale prùvod zatím zmizel v dálce. Matou se dal do bìhu.
Obèas se svalil do prachu a leel chvíli nehnutì na cestì,
aby nabral dech, k údivu vech, kdo tudy projídìli na mezcích
nebo lapali pìky do Jeruzaléma. Slyel, jak mu srdce
poplaenì tluèe nejen v prsou, ale i v hlavì a v uích.
Sotva popadl dech, znovu vyskoèil a pádil dál stále
pomaleji. Kdy koneènì v dálce zpozoroval blýskavý dlouhý
- 142 -

prùvod, doly mezitím pøední øady k úpatí hory.
Ó Boe, zasténal, nebo vìdìl, e je pozdì. A bylo.
Po ètyøech hodinách dosáhlo Matouovo utrpení vrcholu.
V záchvatu zuøivosti vyskoèil z balvanu, mrtil na zem zbyteènì
ukradený nù, rozdupal láhev a zùstal bez vody, strhl z hlavy
kefi, rval si øídké vlasy a proklínal sám sebe.
Vykøikoval nesmyslná slova, ryèel, odplivoval si
a zostouzel svého otce i matku, která pøivedla na svìt hlupáka.
Kdy poznal, e kletby ani nadávky nepomáhají a e sluneèní
výheò neslábne, sevøel vyschlé pìsti a zamoural na oblohu,
do slunce, které slézalo ní a ní, prodluovalo stíny
a chystalo se klesnout do Støedozemního moøe. Prosil Boha
o zázrak, hned tady, na místì. ádal, aby neprodlenì seslal
Jeuovi smrt.
Otevøel oèi a vidìl, e situace na kopci zùstává nezmìnìná,
jen oslnivé skvrny na centurionových prsou pohasly. Slunce
vysílalo paprsky do zad ukøiovaným, obráceným tváøí k Jeruzalému. Tehdy Matou zvolal hlasem velikým:
Proklínám tì, Boe!
Sípavì dokazoval, e se utvrdil v boí nespravedlnosti,
a proto odmítá dál vìøit.
Jsi hluchý! syèel. Kdybys nebyl, uslyel bys mì a skolil
ho na místì!
S pøimhouøenýma oèima èekal, kdy z nebe sjede
blesk a usmrtí jeho samého. Ale to se nestalo. Se zavøenými
víèky chrlil dál k nebi jedovatá a rouhavá slova. Vykøièel
své zklamání a volal, e existují jiní bohové a náboenství.
Ano, jiný bùh by nedopustil, aby èlovìk jako Jeua byl spalován
sluncem na køíi.
Mýlil jsem se! køièel chraplavì. Ty jsi bùh zla! Nebo
tì u docela zaslepil kouø z chrámových kadidelnic a tvoje
ui u odvykly naslouchat a vnímají jen hlahol knìských
trub? Nejsi vemohoucí Bùh! Jsi èerný bùh! Proklínám tì,
boe lotrù, jejich vùdce a ochránce!
Vtom ucítil na tváøi závan vìtru a cosi mu zaelestilo
pod nohama. Znovu zadul vítr, Matou otevøel oèi a zpozoroval,
e se vecko kolem zmìnilo. Nevìdìl, má-li to pøièítat svým
kletbám nebo jiným okolnostem. Slunce zmizelo jetì døív,
ne staèilo utonout v moøi jako kadý veèer. Pohltil je
bouøkový mrak, který se nezadritelnì a výhrùnì blíil od
západu: mìl bílé zpìnìné okraje a èerné kouøové bøicho mu
lutavì záøilo. Obèas zabrblal a vyplázl ohnivý jazyk. Náhle
se zvedl vichr a hnal po jaffské silnici a vyprahlém údolí
nad stany poutníkù sloupy prachu.
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Matou ztichl a pøemítal, nakolik blíící se bouøe zasáhne
do osudu neastného Jeuy. Pøi pohledu na ohnivé jazyky,
které lízaly mrak, prosil Boha, aby blesk uhodil do Jeuova
køíe. Kajícnì vzhlíel k cípu modré oblohy, dosud nepozøené
èerní, kde si supi lehali na køídlo, aby uli bouøi. Napadlo
ho, e se se svými kletbami nerozumnì unáhlil: teï ho Bùh
nevyslyí.
Stoèil pohled k úpatí hory a soustøedil se na místo, kde
stál rozptýlený jezdecký pluk. Zpozoroval, e se tam nìco
dìje. Shora mohl dobøe sledovat, jak vojáci pobíhají sem
a tam, vytahují do zemì zaraená kopí a pøehazují si
pøes ramena plátì. Vodièi koní klusali po cestì a vedli
zvíøata za uzdu. Bylo zøejmé, e pluk se chystá odtáhnout.
Matou si chránil dlaní oblièej pøed bodavým prachem,
odplivoval si a úpornì pøemýlel, co to znamená. Pohlédl
vzhùru a rozeznal postavu v nachovém vojenském pláti,
jak plhá k popraviti. Srdce bývalého výbìrèího daní se
sevøelo radostnou pøedtuchou brzkého konce.
Mu, který vystupoval na pahorek, byl velitel kohorty
a právì pøijel na koni z Jeruzaléma, provázen kurýrem. Utrpení
provinilcù trvalo u témìø pìt hodin. Na Krysobijcùv pokyn
se øetìz vojákù rozestoupil a centurio vzdal tribunovi èest.
Pøíchozí ho odvedl stranou a nìco mu poeptal. Centurio mu
znovu vzdal èest a zamíøil k popravèí skupinì, která posedávala
na kamenech u paty køíù. Tribun vykroèil smìrem k mui,
který sedìl na tøínohé stolièce, a ten mu el zdvoøile vstøíc.
Také jemu tribun cosi polohlasnì sdìlil a oba se blíili ke
køíùm. Pøipojil se k nim velitel chrámové stráe.
Krysobijce títivì pohlédl na pinavé cáry, které nedávno
slouily zloèincùm za odìv a teï tu leely na zemi, protoe
si je kati odmítli rozebrat. Ukázal na dva z nich a poruèil:
Za mnou!
Z nejbliího køíe k nim dolétla chraplavá, nesmyslná
písnièka. Ukøiovaný Gestas po tøech hodinách zeílel z much
a sluneèního áru a teï tie prozpìvoval cosi o vinné révì.
Obèas pohnul hlavou pokrytou èalmou a mouchy línì odlétaly
z jeho oblièeje, ale hned se zas vracely.
Dismas na druhém køíi trpìl víc ne druzí dva. Neztratil
vìdomí a pravidelnì se ohánìl hlavou hned nalevo, hned napravo
a snail se setøást mouchy.
Nejlíp se daøilo Jeuovi. Hned první hodinu ho obestøely
mrákoty, upadl do bezvìdomí a hlava v rozvázané èalmì poklesla.
Mouchy a ovádi ho obsypali tak hustì, a se mu oblièej ztrácel
pod èernou pohyblivou maskou. Ve slabinách, na bøie a pod
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padím se usadili vypasení ovádi a vysávali luté, obnaené
tìlo.
Na pokyn mue v kápi kat zvedl kopí a druhý pøináel
vìdro a houbu. První poklepal vztyèeným kopím Jeuovi
nejdøív po jedné, pak po druhé ruce, vypjaté a pøivázané ke
køíi. Tìlo s vystouplými ebry se zachvìlo. Kat mu pøejel
tupým koncem kopí po bøie. Jeua zvedl hlavu, mouchy
s bzukotem odlétly a objevila se tváø opuchlá od tisícerých
muích bodnutí, s nabìhlými víèky, zmìnìná k nepoznání.
Násilím otevøel oèi a pohlédl dolù. Jeho obvykle jasné
oèi byly zakalené.
Ha-Nocri! oslovil ho kat.
Jeua pohnul odulými rty a otázal se chraplavým, lotrovským
hlasem:
Èeho si ádá? Proè jsi ke mnì pøistoupil?
Pij, naøídil kat a zvedl k jeho rtùm kopí s namoèenou
houbou. V Jeuových oèích se kmitl radostný záblesk, umírající
pøitiskl rty k houbì a laènì sál vodu. Ze sousedního køíe
se ozval Dismasùv hlas:
To je nespravedlnost! Jsem zrovna takový buøiè jako
on!
Dismas se vypjal, ale nemohl se pohnout: jeho ruce na
tøech místech svíraly provazy. Vtáhl bøicho, zaryl nehty do
døeva køíe, hlavu obrácenou k Jeuovi, a oèi mu nenávistnì
planuly.
Vtom oblak prachu zahalil popravitì a silnì se setmìlo.
Sotva se prach rozptýlil, zvolal centurio:
Mlè, ty tam na druhém køíi!
Zloèinec utichl. Jeua odtrhl rty od namoèené houby
a snail se, aby jeho hlas znìl vlídnì a pøesvìdèivì. Místo
toho vak zachroptìl:
Dej mu napít!
Valem se stmívalo. Mrak zakryl u celou polovinu oblohy
a plul k Jeruzalému. Napøed bílé kadeøavé obláèky a za nimi
se valil èerný kolos napitý vláhou a obtíený blesky. Pøímo
nad Golgotou se obloha rozsvítila a zaburácel hrom. Kat sòal
houbu z kopí.
Blahoøeè velkodunému vladaøi! zaeptal obøadnì a pomalým
pohybem bodl Jeuu do srdce. Ten sebou kubl a zaeptal:
Vladaø...
Vytrysklá krev mu stékala po bøie, spodní èelist se
køeèovitì zachvìla a hlava bezvládnì klesla.
Kdy zahømìlo podruhé, kat napájel Dismase a pak ho s tými
slovy Blahoøeè vladaøi! usmrtil.
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Pomatený Gestas polekanì vykøikl, kdy uvidìl pøed sebou
kata, ale sotva se houba dotkla jeho rtù, zaryèel a zakousl
se do ní. Zanedlouho i jeho tìlo bezvládnì skleslo, nakolik to
dovolovaly provazy.
Mu v kápi el katovi a centurionovi v patách a za ním
velitel chrámové stráe. První se zastavil u nejbliího
køíe, pozornì si prohlédl zkrvaveného Jeuu, dotkl se bílou
rukou jeho chodidla a oznámil svým spoleèníkùm:
Je mrtev.
Toté se opakovalo u ostatních dvou køíù.
Poté tribun pokynul centurionovi, otoèil se a sestupoval
z kopce spolu s velitelem chrámové stráe a s muem v kápi.
Smrklo se a blesky brázdily èernou oblohu. Náhle z ní vylehl
plamen a centurionùv pokøik: Vyklidit pozice! zanikl
v hromovém rachotu. Rozradostnìní vojáci se dali na
útìk a v bìhu si naráeli pøílby.
Tma zaplavila Jeruzalém.
Neèekaný liják zastihl centurii v polovinì kopce. Dé
se spustil tak prudce, e v patách prchajícím se øítily
vodopády. Vojáci klouzali, padali na rozmoklé hlínì
a pospíchali na rovnou silnici, kudy pádila k mìstu na kùi
promoèená jízda a témìø se ztrácela v deové clonì. Netrvalo
dlouho a v bouøkovém, deovém a bleskovém oparu zùstal na
kopci jediný èlovìk.
Pohrával si s nadarmo ukradeným noem, nohy mu ujídìly
na kluzkých útesech, snail se zachytit, kde se dalo, chvílemi
lezl po kolenou a míøil ke køíùm. Obèas zmizel v hustém
eru a hned nato byl ozáøen mihotavým svìtlem.
Prodral se a ke køíùm, brodil se po kotníky vodou,
strhal ze sebe ztìklý, promáèený tallis a jen v koili padl
Jeuovi k nohám. Pøeøezal provazy, které obepínaly kotníky,
vystoupil na spodní pøíèný trám, objal Jeuu a uvolnil mu
ruce. Nahé mokré tìlo povalilo Matoue na zem. Lévi u si je
chtìl pøehodit pøes rameno, ale v poslední chvíli se zarazil.
Nechal je leet se zvrácenou hlavou a rozhozenýma rukama na
zemi ve vodì a rozbìhl se k ostatním køíùm: nohy mu klouzaly
v mazlavé bøeèce. Pøeøezal provazy a dvì dalí tìla dopadla
na zem.
Za nìkolik minut zbyla nahoøe na kopci jen dvì mrtvá tìla
a tøi prázdné køíe. Dé bièoval mrtvoly a otáèel jimi.
Matoue a Jeuovo tìlo byste v tu dobu na vrcholku Golgoty
marnì hledali.
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(17) BLÁZNIVÝ DEN
Hned nazítøí po neblahém pøedstavení, toti v pátek ráno,
celý personál Varieté, to jest hlavní úèetní Vasilij Stìpanoviè Lastoèkin, dále dva úètaøi, tøi písaøky, obì pokladní,
posílkáøi, uvadìèi a uklízeèky - zkrátka vichni, kdo byli
ve slubì, místo obvyklé èinnosti byli vyloeni v oknech
smìøujících do Sadové ulice a sledovali, co se dìje dole
pøed branami Varieté. Postupovala tu hlemýdím tempem dvojitá,
nìkolikatisícová fronta, která se táhla a na Kudrinské
námìstí. V èele stálo asi dvacet melináøù, chvalnì známých
v moskevských divadelních kruzích.
Ve frontì to vøelo, a se kolemjdoucí zastavovali, a na
poøadu byly vzruující historky o vèerejí neobvyklé seanci
èerné magie. Tyto historky zcela vyvádìly z míry úèetního
Vasilije Stìpanovièe, který veèer nebyl v divadle. Biletáøi
vykládali neuvìøitelné vìci, napøíklad e po vèerej ím
senzaèním pøedstavení nìkteré dámy bìhaly polonahé po ulici
a podobnì. Skromný a zakøiknutý Lastoèkin jenom pøekvapenì
mrkal, kdy se dovídal o vech tìch divech, a zaboha nevìdìl,
co má podniknout. Pøitom bylo na nìm, aby zasáhl jako sluebnì
nejstarí z celého osazenstva Varieté.
Kolem desáté fronta zájemcù o lístky nabobtnala do té
míry, e se o ní doslechli na milici a s pøekvapivou rychlostí
vyslali jednak pìí, jednak jízdní hlídky, aby udrovaly
poøádek, co se jim èásteènì podaøilo. Pøesto spoøádanì se
vinoucí kilometrový had fronty u sám o sobì pøedstavoval
velké pokuení a vzbuzoval údiv obèanù v Sadové ulici.
To vecko se odehrávalo venku, ale i uvnitø v divadle
vládl nepopsatelný zmatek. Od èasného rána v Lotrovovì,
Rimského a Varenuchovì kanceláøi, jako i v úètárnì a pokladnì
nepøetritì vyzvánìly telefony. Lastoèkin se zpoèátku rùznì
vymlouval, stejnì jako pokladní, biletáøi cosi mumlali do
telefonu a pak u se vichni vzdali, protoe na dotazy, kde
je Lotrov, Varenucha a Rimský, nikdo z nich nedovedl dát
uspokojivou odpovìï. Nejdøív odbývali tazatele sdìlením, e
Lotrov je doma, ale na druhém konci linky namítali, e volali
do bytu a tam jim tvrdili, e je v divadle.
Volala i nìjaká rozèilená dáma a doadovala se Rimského.
Kdy jí navrhovali, aby zavolala jeho enì, odpovìdìla s pláèem, e ona je jeho ena a Rimský nikde. Zaèalo se dít nìco
nepochopitelného. Uklízeèka u zatím hbitì roznesla, e kdy
la do øeditelovy kanceláøe uklízet, nala dveøe dokoøán,
vechny lampy rozsvícené, rozbité okno do parku, povalené
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køeslo a jinak prázdno.
Po desáté hodinì vtrhla do Varieté madam Rimská, usedavì
plakala a lomila rukama. Vykolejený Lastoèkin nevìdìl, co
jí má poradit. V pùl jedenácté se dostavily vyetøovací
orgány. Jejich první a oprávnìná otázka znìla:
Co se to u vás dìje, soudruzi? O co jde?
Srocené osazenstvo ucouvlo a vystrèilo dopøedu bledého
a rozèileného Vasilije Stìpanovièe. Nezbývalo ne kápnout
boskou a pøiznat, e celé vedení Varieté, toti umìlecký
øeditel, administrativní øeditel a administrátor zmizeli
neznámo kam a jsou a dosud nezvìstní, dále e konferenciéra
hned vèera po pøedstavení odvezli na psychiatrickou kliniku
a e, struènì øeèeno, vèerejí pøedstavení bylo pøímo
skandální.
Vzlykající madam Rimskou jak tak uklidnili a odvezli
domù. Orgány nejvíc zaujala výpovìï uklízeèky o nepoøádku
v Rimského kanceláøi. Zamìstnanci byli vyzváni, aby se vrátili
na svá místa a dali se do práce. Zanedlouho se v budovì
Varieté objevila pátraèka provázená statným hafanem popelavé
barvy, se pièatýma uima a chytrým pohledem. Mezi zamìstnanci
Varieté se okamitì zaèalo ukat, e pes není nikdo jiný
ne slavný Trumf. A byl to opravdu on. Jeho chování vecky
pøekvapilo. Sotva vbìhl do øeditelské kanceláøe, zavrèel,
vycenil mohutné zaloutlé tesáky a pak si lehl na bøicho
a s napùl smutným, napùl zuøivým výrazem v oèích se plazil
k rozbitému oknu. Chvíli otálel, pak se odhodlanì vyhoupl na
parapet, zvedl pièatý èumák a zaèal divoce a vztekle výt.
Nechtìl slézt dolù, vrèel, trhal sebou a pokouel se skoèit
z okna.
Vyvedli ho z kanceláøe a pustili do vestibulu, odkud
vybìhl hlavním vchodem na ulici a dovedl své prùvodce a na
stanovitì taxíkù, kde ztratil stopu. Pak Trumfa odvezli.
Vyetøovací orgány se usídlily ve Varenuchovì kanceláøi,
kam si pøedvolávaly postupnì vecky zamìstnance Varieté,
kteøí byli svìdky vèerejích výtrností bìhem pøedstavení.
Dodejme, e vyetøovatelé museli na kadém kroku pøekonávat
nepøedvídané potíe: nit se kadou chvíli pøetrhla.
Byly vytitìny plakáty? Byly. Ale pøes noc je pøelepili
novými a teï si je hledejte po vech èertech! Nedochoval se
ani jediný. Odkud se vzal zmínìný mág? Kdoví. Dá se ovem
pøedpokládat, e s ním byla uzavøena smlouva.
Pravdìpodobnì ano, koktal rozèilený Lastoèkin.
V tom pøípadì musela smlouva projít úètárnou?
Nepochybnì, odpovìdìl vzruenì Vasilij Stìpanoviè Lastoè- 148 -

kin.
A kde tedy je?
Prostì není, pøiznal úèetní, nápadnì zbledl a bezradnì
rozhodil rukama.
Skuteènì, ani v úètárenských spisech, ani u øeditele,
ani u Lotrova èi Varenuchy nebylo nejmení stopy po nìjaké
smlouvì. Jake se mág jmenoval? Lastoèkin neví, nebyl vèera
na pøedstavení. Biletáøi se nepamatují.
Pokladní svratila èelo, chvíli usilovnì pøemýlela
a nakonec øekla:
Wo... Mnì se zdá, e Woland.
A co kdy ne? Moná e ne Woland, ale Faland.
Prokázalo se, e v oddìlení pro registraci cizincù o ádném
mágu Wolandovi nebo Falandovi jakivi neslyeli.
Posílkáø Karpov pøiel se zprávou, e mág se údajnì
ubytoval u Lotrova. Samozøejmì tam hned zajeli - ale po
kouzelníkovi ani památky. Lotrova rovnì nezastihli.
Posluhovaèka Gruòa zmizela neznámo kam. Dokonce pøedseda
domovní správy je fuè a tajemník Prolenìv jakbysmet!
Provalilo se cosi neslýchaného: vedoucí pracovníci divadla
jako by se do zemì propadli, vèera se odehrálo skandální
pøedstavení, ale kdo v nìm vystupoval a z èího podnìtu, to
zùstalo záhadou.
Zatím se schylovalo k poledni, kdy se mìla otevøít
pokladna. O tom pøirozenì nemohlo být ani øeèi! Na dveøích
Varieté pohotovì vyvìsili ceduli s oznámením: Dnení
pøedstavení odpadá. Frontou probìhlo vzruení, íøilo se
od èela, èasem utichlo a had se zaèal rozpadávat. Pøiblinì
za hodinu byla Sadová jako vymetená. Orgány se odebraly na
jiné místo, aby zde pokraèovaly ve vyetøování, personál
poslaly domù - zùstala jen sluba - a budovu uzamkly.
Úèetní Lastoèkin mìl splnit dva úkoly:
Za prvé zajet do Komise pro estrády a masovou zábavu
a referovat zde o vèerejích událostech, za druhé navtívit
finanèní odbor a odevzdat vèerejí výtìek, tj. 21 711 rublù.
Pøesný a svìdomitý Vasilij Stìpanoviè zabalil peníze do
novinového papíru, pøevázal balíèek motouzem, strèil do
aktovky a znalý pøedpisù neel na autobus nebo na tramvaj,
ale zamíøil ke stanoviti taxíkù.
Sotva oféøi tøí taxíkù zahlédli zákazníka, jak spìchá
s nabitou aktovkou, vichni tøi mu ujeli pøed nosem s prázdným
vozem a jetì se bùhvíproè rozdurdìnì ohlíeli.
Úèetní zùstal stát jako solný sloup a lámal si hlavu, co
by to mohlo znamenat.
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Asi za tøi minuty se pøihnal prázdný taxík a ofér se
zamraèil, sotva uvidìl pasaéra.
Jste volný? zeptal se Vasilij Stìpanoviè a nechápavì
si odkalal.
Ukate nejdøív peníze, zahuèel vztekle taxíkáø a díval
se stranou.
Uaslý Lastoèkin sevøel drahocennou aktovku pod paí,
vytáhl z náprsní taky pìtku a ukázal mu ji.
Nepojedu! prohlásil úseènì ofér.
Promiòte..., vykoktal úèetní, ale taxíkáø ho pøeruil:
Máte tøírublovky?
Naprosto zmatený Lastoèkin vylovil dvì tøírublové bankovky
a zamával jimi oférovi pøed nosem.
Sednìte si, vybafl taxíkáø a bouchl do ruèièky taxametru
tak prudce, e ji div neulomil. Jedem.
Copak nemáte nazpátek drobné? vyzvídal nesmìle úèetní.
Mám plnou kapsu drobných! oboøil se na nìj taxíkáø a v zrcátku se objevily jeho oèi podlité krví. To je dneska u tøetí
pøípad! Kamarádùm se stalo nìco podobnýho. Nìjakej hajzl mi
strèí pìtku a já mu vrátím ètyøi padesát. Vyleze, neøád. Za
chvilku koukám a místo pìtky mám v kapse nálepku od minerálky!
a jadrnì zaklel. Nebo jinej pøípad za Zubovskou. Chlap mi
vrazí pìtku a já mu dám nazpátek tøi ruble. Odejde, mrknu do
penìenky a vtom vám odtud vylítne vèela a píchne mì do
prstu. Krucinál fagot..., taxíkáø znovu zaklel. A pìtka je
v èudu. Prej vèera v tomhletom Varieté (následovala nesluná
slova) nìjakej kouzelník, syèák jeden, provádìl kouzla
s desetirublovkama (nesluná slova)...
Úèetní onìmìl, krèil se na sedadle a tváøil se, jako by
slovo Varieté slyel poprvé. Pøitom si v duchu pomyslel:
No tohle!... Kdy dojeli na místo, astnì zaplatil, veel
do budovy a zamíøil po chodbì k pøedsedovì kanceláøi, ale u
cestou poznal, e pøiel nevhod. V sídle estrádní komise
panoval zvlátní horeèný shon. Kolem úèetního se mihla
posílkáøka s vykulenýma oèima a átkem posunutým do týla.
Není tam a není! Není, lidièky zlatí! volala a obracela
se neznámo ke komu, sako a kalhoty jsou na místì, ale
v saku nikdo není!
Zmizela v nejbliích dveøích a hned nato se z nich ozval
øinkot rozbitého nádobí. Ze sekretariátu se vyøítil vedoucí
prvního odboru, Lastoèkinùv známý, ale byl natolik rozèilen,
e úèetního nepoznal a zmizel jako stín.
Udivený Vasilij Stìpanoviè doel a ke dveøím sekretariátu,
umístìného v pøedpokoji kanceláøe pøedsedy komise, a defini- 150 -

tivnì zkoprnìl.
Za zavøenými dveømi burácel hrozivý hlas, který nepochybnì
patøil Prochoru Petrovièi, pøedsedovi komise.
Meje snad nìkomu hlavu? blesklo popletenému úèetnímu.
Ohlédl se a uvidìl leet v koeném køesle s hlavou zvrácenou
na opìradlo a s nohama nataenýma témìø do poloviny místnosti
sekretáøku Prochora Petrovièe - pùvabnou Annu Richardovnu.
Pokubávala promáèeným kapesníèkem a usedavì plakala.
Celou bradu mìla zamazanou od rtìnky a po broskvových
tváøích ji stékaly z øas èerné potùèky rozteklé barvy.
Kdy zpozorovala, e nìkdo veel, vyskoèila, vrhla se
k úèetnímu, zaryla mu nehty do klop kabátu, cloumala jím
a volala: Sláva bohu! Koneènì se nael alespoò jeden hrdina!
Vichni ostatní se rozutekli, zradili! Pojïme rychle k nìmu,
já u si nevím rady! a s brekem ho táhla do pøedsedovy
kanceláøe. Sotva Lastoèkin pøekroèil práh, lekal tím upustil
aktovku a mylenky se mu v hlavì zmátly. A bylo vìru proè.
Za obrovským psacím stolem, na kterém trùnil masívní
kalamáø, sedìl pánský oblek a suchým perem jezdil po papíøe.
Mìl vázanku, z kapsièky mu vykukovalo plnicí pero, ale nad
límcem scházel krk a hlava a z manet neèouhaly ruce.
V pracovním zápalu vùbec nevnímal okolní zmatek. Jakmile
zaslechl, e kdosi veel, zvrátil se na opìradlo køesla
a pod límcem zahømìl úèetnímu dobøe známý hlas Prochora
Petrovièe:
Co je? Nevidíte na dveøích cedulku, e nikoho nepøijímám?
Pùvabná sekretáøka lomila rukama a vøískala:
Jen se podívejte! Není tady! Vrate mi ho zpátky, vrate
mi ho zpátky!
Vtom kdosi vstrèil hlavu do dveøí, ale s jeknutím ucouvl.
Úèetní cítil, jak se mu roztøásla kolena, a tìce dosedl na
okraj idle, ale nejdøív duchapøítomnì zvedl aktovku. Anna
Richardovna poskakovala kolem idle, nièila mu sako
a vykøikovala:
Vdycky jsem ho mírnila, kdy zaèal soptit. A teï to
takhle dopracoval! Rozbìhla se k psacímu stolu a zvolala
nìným melodickým hlasem, ponìkud zastøeným pláèem:
Proo! Kde jste?
Kdo je u vás Proa? zeptal se nadutì oblek a jetì
hloubìji se zaboøil do køesla.
Nepoznává mì! Mì nepoznává, chápete? zavzlykala sekretáøka.
ádám vás, abyste v úøední místnosti nedìlala scény!
zlostnì vybuchl proukovaný oblek a rukávem si pøisunul stoh
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èistých papírù se zjevným úmyslem zaplnit je pøíkazy.
Ne, nemùu se na to dívat, prostì nemùu! zvolala Anna
Richardovna, odbìhla do své kanceláøe a úèetní Lastoèkin za
ní.
Pøedstavte si, sedím tady u stolu, vykládala, drela
ho za rukáv a pøitom se tøásla rozèilením, a najednou vám
vbìhne dovnitø kocour. Èerný, mohutný jako medvìd. To se ví,
køiknu na nìj: ,Jede! a on frnk! u byl venku. Namísto nìj
vejde neznámý tlusoch s kocouøí vizáí a povídá: ,Obèanko,
proè køièíte na návtìvníky? a hrne se rovnou k Prochoru
Petrovièi. Já za ním pochopitelnì volám: ,Zbláznil jste se?
Ale on zatím, drzoun jeden, vpadne dovnitø a usadí se proti
Prochoru Petrovièi do køesla. Ná pøedseda je dobrák od
kosti, ale nervózní, a bùh brání. Nezapírám, rozèilil se.
Nemá nervy v poøádku a døe jako kùò - zkrátka vyletìl. ,Co
sem lezete bez ohláení? zaøval. A ten obejda se vám rozvalil
v køesle a povídá s úsmìvem: ,Potøebuji s vámi projednat
jistou záleitost... Prochor Petroviè znovu vybuchl: ,Mám
práci! Na to tlusoch odsekne: ,ádnou práci nemáte! To
je, co? jen si pomyslete! To u pøirozenì Prochoru Petrovièi
dola trpìlivost. ,Co je to za poøádek? vykøikl. ,Vyveïte
ho, mì mùe vzít èert! Tlusoch se jen uchechtl: ,Proè ne!
A - tumá! ne jsem staèila vykøiknout, po chlapíku s kocouøím
ksichtem ani památky a za stolem se... se... sedí oblek! Á á - á! zaúpìla Anna Richardovna a otevøela dokoøán pusu,
která u dávno ztratila srdíèkovitý tvar. Pláèem se a
zakuckala, ale pak se znovu nadechla a zaèala mlít nìco
naprosto nesmyslného. Povate, on píe a píe! Èlovìk by
z toho zeílel! Oblek, a telefonuje! Vichni se rozutekli
jako zajíci!
Vasilij Stìpanoviè stál a chvìl se jako list. Ale vtom ho
zachránil milosrdný osud. Do sekretariátu vela vyrovnaným
krokem milice v poètu dvou muù. Pøi pohledu na nì se
sekretáøka jetì zoufaleji rozetkala a ukázala rukou na
dveøe.
Víte co, nebudeme plakat, obèanko, øekl klidnì ten
první a úèetní si uvìdomil, e je tu zbyteèný. Vyklouzl tie
ze sekretariátu a za chvíli u byl na èerstvém vzduchu.
V hlavì jako by mu øádil prùvan, huèelo tam jako v komínì
a v hukotu si vybavoval útrky z vyprávìní uvadìèù o vèerejím
kocourovi, který vystupoval v pøedstavení. Heleme se! Není
to náhodou ná kocour?
Kdy nepoøídil v komisi, peèlivý Lastoèkin se rozhodl
zajít do poboèky ve Vagaòkovské ulièce. Aby se ponìkud
- 152 -

uklidnil, lapal celou cestu pìky.
Mìstská estrádní poboèka sídlila ve staré vile s oprýskanou
omítkou v hloubi dvora a byla chvalnì známá porfyrovými sloupy
dole ve vestibulu. Dnes ale nepøekvapovaly návtìvníka sloupy,
nýbr to, co se dìlo pod nimi.
Hlouèek kupujících stál a nechápavì sledoval plaèící
sleènu, která sedìla u stolku, kde se prodávala speciální
estrádní literatura. V daném okamiku sleèna nikomu nic z této
literatury nenabízela a na soucitné otázky pouze mávala rukou.
Souèasnì shora, zdola i ze vech stran z kadého oddìlení
poboèky zuøivì drnèelo nejménì dvacet telefonù.
Kdy se vyplakala, utøela si sleèna oèi, ale najednou
sebou kubla a zajeèela hystericky:
U zase! A znièehonic spustila roztøeseným sopránem:
Nejkrásnìjí moøe je Bajkal mùj...
Na schoditi se objevil posílkáø, komusi zahrozil pìstí
a pøipojil se k dívce ponurým bezvýrazným barytonem:
Nejkrásnìjí loï je na ryby beèka...
Pøidaly se vzdálené hlasy, sbor sílil, a nakonec píseò
hømìla ze vech koutù poboèky. V nejblií kanceláøi è. 6,
kde byla úètárna, vynikal nad ostatní èísi mohutný, trochu
vypitý bas. Jako doprovod slouila kulometná palba telefonních
pøístrojù.
Hej, severáku, jen do vlnek duj... burácel posílkáø na
schoditi.
Dívce tekly po tváøi proudem slzy, snaila se zatnout
zuby, ale ústa se jí samoèinnì otvírala a dívka pokraèovala
o oktávu vý ne posílkáø:
A krátkou pou plavec pøeèká.
Onìmìlé návtìvníky pøekvapovalo, e zpìváci roztrouení
po celé budovì jsou dokonale sezpívaní, jako by stáli na
jednom místì a nespoutìli oèi z neviditelného dirigenta.
Chodci ve Vagaòkovské ulièce se zastavovali u zamøíovaných vrat a divili se, jaké veselí to zavládlo v poboèce.
Sotva sbor pøezpíval první sloku, naráz utichl jako
mávnutím dirigentovy taktovky. Posílkáø tie zaklel a odbìhl.
Vtom se otevøely domovní dveøe a dovnitø veel mu v letním
kabátì, pod ním èouhaly cípy bílého plátì, a s ním
milicionáø.
Dìlejte nìco, doktore, proboha vás prosím! zaúpìla hystericky dívka.
Na schodech se objevil tajemník poboèky, celý bez sebe
hanbou a vztekem, a koktal:
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Poslyte, doktore, máme tu pøípad jakési davové hypnózy,
take je nutné..., ale nedokonèil vìtu, zaèal polykat slova
a najednou zapìl tenorem: Nejkrásnìjí moøe...
Pitomec! staèila vykøiknout dívka, ale nevysvìtlila,
koho tím míní. Místo toho vyrazila køeèovitý trylek a rovnì
spustila Bajkal.
Ovládnìte se! Nezpívejte! vyzýval lékaø tajemníka.
Bylo vidìt, e tajemník by dal nevímco za to, jen aby
pøestal zpívat, ale nelo to, a tak spoleènì se sborem dolehl
k uím chodcù v ulièce jeho hlas, oznamující, e Bajkal je
nejkrásnìjí moøe.
Sotva doznìla sloka, dívka první dostala od lékaøe dávku
valeriánských kapek. Pak se lékaø rozbìhl k tajemníkovi
a ostatním, aby jim dal uívání.
S prominutím, sleèno, oslovil úèetní dívku. Nepøiel
k vám náhodou èerný kocour?
Jakýpak kocour? odbyla ho zlostnì dívka. U nás v poboèce
sedí osel, abyste vìdìli! A dodala: A to slyí, já to
stejnì vecko vyzvoním! a vyprávìla, co se stalo.
Vylo najevo, e vedoucí mìstské poboèky, který podle
dívèiných slov definitivnì pohøbil masovou zábavu, mìl mánii
zakládat nejrùznìjí krouky.
To aby si plhnul nahoøe! rozohnila se dívka.
Za jediný rok staèil zaloit literární krouek, vìnovaný
osobnosti a dílu Lermontova, dále krouek achový, pingpongový
a jezdecký. Kdy se blíilo léto, vyhrooval, e zaloí
jetì veslaøský a horolezecký.
Najednou vám dneska vrazí dovnitø o polední pøestávce
a vede za ruku nìjakého aka, vykládala dívka. Bùhví kde
ho vyhrabal, chlap v kostkovaných kalhotách, s rozbitým skøipcem... hubu nakøivo, no jedna hrùza!
Podle dívèina podání ho vedoucí pøedstavil vem, kdo
obìdvali v závodní jídelnì, jako vìhlasného odborníka ve
vedení kroukù sborového zpìvu.
Tváøe budoucích horolezcù se zachmuøily, ale vedoucí
vechny hbitì povzbuzoval, aby se toho nebáli, a odborník byl
samá legrace a zapøísahal se, e zpìv zabere minimálnì èasu
a pøitom má fùru výhod.
Samozøejmì, jak sdìlila dívka, první vyskoèili Fanov a Kosarèuk, nejvìtí vrtichvosti v poboèce, a oznámili, e se
hlásí do krouku. Ostatní u vìdìli, e je sborový zpìv nemine,
a tak nezbylo, ne aby se pøihlásili i oni. Bylo dohodnuto,
e budou zpívat v polední pøestávce, protoe ve zbývajícím
èase byli plnì zamìstnáni Lermontovem a achy. Vedoucí ve
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snaze jít pøíkladem ostatním prohlásil, e má tenor. Vecko
následující se odehrálo jako ve zlém snu.
Kostkovaný sbormistr zameèet:
Do-mi-sol-do!
Pøinutil nejvìtí ostýchavce, aby vylezli z koutù za
skøínìmi, kde se chtìli zachránit pøed zpìvem, Kosarèukovi
namluvil, e má absolutní sluch, zaèal fòukat a skuhravì
prosil, aby respektoval starého regenschoriho a zpìváka,
poklepával si ladièkou na prsty a ádal, aby spustili Bajkal.
A dopadlo to znamenitì. Kostkovaný skuteènì rozumìl své
vìci. Kdy dozpíval první sloku, prohlásil, e si na chvilku
odskoèí, a zmizel. Vichni se domnívali, e si skuteènì jen
odskoèil. Ale uplynulo deset minut, a on nikde. Osazenstvo
poboèky zachvátila radost - dirigent upláchl!
Najednou sami od sebe zaèali zpívat druhou sloku. Vedl je
Kosarèuk, který moná nemìl zrovna absolutní sluch, ale jen
pøíjemný vysoký tenor. Dozpívali, a sbormistr nikde! Pomalu
se trousili na svá místa, ale ne dosedli, popadlo je to
znovu a dali se proti své vùli do zpìvu. Chtìli pøestat
a nelo to! Ztichli na pár minut a spustili znovu. Chvíli
byl klid a pak je to znova chytlo. To u si uvìdomili, e je
postihla katastrofa. Vedoucí se zavøel ve své kanceláøi
a div se hanbou nepropadl!
Na tomto místì dívèino vyprávìní skonèilo - kapky nepomáhaly.
Za ètvrt hodiny u zamøíovaných vrat ve Vagaòkovské ulièce
zarazily náklaïáky a naloily celý personál poboèky v èele
s vedoucím.
Sotva se první vùz zhoupl ve vratech a vyjel do ulièky,
zamìstnanci, kteøí stáli na ploinì, se dreli za ramena
a u otvírali pusu a po celé ulici se rozléhala populární
píseò. Druhý náklaïák se pøidal, za ním tøetí. To trvalo
celou cestu. Chodci, kteøí spìchali za svými záleitostmi,
se letmo ohlíeli a nezdáli se nijak zvlá pøekvapeni, protoe
mìli za to, e nìjaká parta jede za mìsto na výlet.
Parta skuteènì jela za mìsto, ale ne na výlet, nýbr na
kliniku profesora Stravinského.
Za pùl hodiny doklopýtal naprosto ztumpachovìlý úèetní
do finanèního odboru v nadìji, e u se koneènì zbaví erárních
penìz. Pouèen minulou zkueností, nakoukl nejdøív opatrnì
do podlouhlého sálu, kde za sklenìnými pøepákami se zlatými
nápisy sedìli úøedníci. Nezjistil ádné známky neklidu nebo
nepoøádku. Panovalo zde ticho, jak se sluí v solidním podniku.
Strèil hlavu do okénka oznaèeného Pøíjem, pozdravil se
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s neznámým úøedníkem a zdvoøile poádal o poukázku.
Naè ji potøebujete? zajímal se mu u okénka. Úèetní se
podivil.
Jdu odevzdat trbu. Já jsem z Varieté.
Okamik, odpovìdìl úøedník a zatáhl drátìnou møíku.
To jsem blázen! pomyslel si Lastoèkin. Jeho pøekvapení
bylo zcela oprávnìné: nìco podobného se mu stalo v ivotì
poprvé. Kadému je notoricky známo, jak tìko se odnìkud
dolují peníze, a vdycky se mohou vyskytnout nìjaké komplikace.
Ale za tøicet let sluby úèetní nepamatoval jediný pøípad,
e by se nìkdo, a u právnická èi soukromá osoba, zpìèovala
peníze pøijmout.
Koneènì se drátìná møíka odsunula a Vasilij Stìpanoviè
se znovu pøitiskl k okénku.
O jak velký obnos se jedná? vyptával se ho úøedník.
Jedenadvacet tisíc sedm set jedenáct rublù.
Oho! utrousil bùhvíproè ironicky mu a podal úèetnímu
zelený papírek.
Lastoèkin mikem vyplnil pøísluné rubriky pøesnì podle
pøedpisu a opatrnì uvolnil provázek na balíèku. Kdy svùj
náklad rozbalil, zatmìlo se mu pøed oèima a bolestnì zahýkal.
Pøed jeho vydìenými zraky se míhaly cizí bankovky: byl
tu svazek kanadských dolarù, anglických liber, holandských
guldenù, lotyských lat, estonských korun...
To je jeden z tìch kouzelníkù z Varieté! zahømìl nad
strnulým úèetním hrozivý hlas a Vasilije Stìpanovièe na místì
zatkli.

(18) NEÚSPÌNÍ NÁVTÌVNÍCI
Ve chvíli, kdy starostlivý Lastoèkin uhánìl taxíkem, aby
padl na samoèinnì píící oblek, vyel spolu s jinými
cestujícími z devátého místenkového vagónu první tøídy kyjevského vlaku, který právì pøijel do Moskvy, solidnì vypadající
mu s malým vulkánovým kuføíkem v ruce. Nebyl to nikdo jiný
ne strýc nebotíka Berlioze Maxmilián Andrejeviè Poplavský,
ekonom plánovaè, jen toho èasu bydlel v Kyjevì v bývalé
Institutské ulici. Pøíèinou jeho dneního pøíjezdu do Moskvy
byl telegram, který doel pøedevèírem pozdì veèer a znìl:
Právì mì pøejela tramvaj na Patriarchových pohøeb
pátek tøi hodiny odpoledne pøijeï Berlioz.
Maxmiliána Andrejevièe vichni právem pokládali za jednoho
z nejchytøejích lidí v Kyjevì. Ale i toho nejchytøejího
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èlovìka by podobný telegram vyvedl z míry. Jestlie vám
nìkdo telegrafuje, e ho pøejela tramvaj, plyne z toho jasnì,
e ho nepøejela úplnì. Ale proè potom mluví o pohøbu? Nebo
je to s ním natolik zlé, e poèítá, e umøe?? Pøipusme tu
monost, ale nejvíc ze veho udivuje, jak ví, e ho budou
pochovávat v pátek ve tøi hodiny odpoledne. Záhadný telegram!
Moudøí lidé jsou na svìtì proto, aby lutili zamotané
vìci. Je to náramnì jednoduché: dolo k omylu a telegram
pøedali zkomolený. Slovo mì sem nepochybnì proklouzlo
z jiného telegramu namísto slova Berlioze, které se zmìnilo
v Berlioz a dostalo se na konec telegramu. Po téhle korektuøe
se smysl telegramu vyjasnil, tøebae tragicky.
Sotva pominul první nával smutku, který pøepadl manelku
Poplavského, zaèal se Berliozùv strýc chystat do Moskvy.
Zde musíme odhalit jedno tajemství. Poplavskému bylo
líto enina synovce, který zemøel v nejlepích letech svého
ivota. Ale jako praktický èlovìk chápal, e se bez nìho na
pohøbu snadno obejdou. Pøesto pospíchal do Moskvy. Proè?
Protoe mu lo - o byt.
Byt v Moskvì - to není k zahození! Nevíme proè, ale
Kyjev se Maxmiliánu Andrejevièi nezamlouval a touha pøesídlit
do Moskvy ho v posledních letech pronásledovala natolik, e
dokonce patnì spal.
Netìil ho jarní nespoutaný Dnìpr, kdy voda splývá s obzorem a zaplavuje ostrovy s nízkým bøehem. Nedojímal ho velkolepý, pøekrásný výhled, který se vám otevøe, kdy stojíte
u paty sochy kníete Vladimíra... Nenadchly ho ani roztanèené
sluneèní skvrny na jaøe na vydládìných cestièkách Vladimírské
hùrky. Netouil zkrátka po nièem jiném, ne aby se mohl
pøestìhovat do Moskvy.
Inzeráty v novinách, které nabízely výmìnu bytu v Institutské ulici v Kyjevì za mení byt v Moskvì, nevedly k ádoucímu
výsledku. Zájemci se nehlásili, a kdy se tu a tam nìkdo
nael, vyklubal se z nìho podvodník.
Telegram Poplavského vyburcoval. Nevyuít takové pøíleitosti by byla vìèná koda. Praktiètí lidé dobøe vìdí, e
podobné okamiky se v ivotì neopakují.
Zkrátka a dobøe, pøes vechny obtíe hodlal Maxmilián
Andrejeviè dosáhnout toho, aby byt po synovci v Sadové zdìdil
on. Pravda, byl to tìký oøíek, ale musí ho stùj co stùj
rozlousknout. Jako zkuený mu vìdìl, e první, co by mìl
udìlat, je policejnì se pøihlásit alespoò pøechodnì v synovcovì
tøípokojovém bytì.
V pátek v poledne pøekroèil práh kanceláøe domovní správy
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v domì èíslo 302b v Sadové ulici.
V místnosti úzké jako nudle, kde visel na stìnì starý
plakát, znázoròující na nìkolika obrazech rùzné zpùsoby umìlého
dýchání, sedìl osamìle za nenatøeným stolem zarostlý mu
støedních let s neklidnì tìkavýma oèima.
Mohl bych mluvit s pøedsedou domovní správy? zeptal se
zdvoøile ekonom plánovaè, smekl klobouk a postavil kuføík na
volnou idli.
Tato zdánlivì nevinná otázka bùhvíproè rozruila mue za
stolem natolik, e zbledl. Vydìenì ilhal a zamruèel témìø
neslyitelnì, e pøedseda tu není.
A nael bych ho doma? naléhal Poplavský. Jde o neodkladnou záleitost
Chlapík znovu nìco zahuhlal, z èeho se dalo usoudit, e
pøedseda doma není.
A kdy se vrátí?
Tázaný neodpovìdìl a smutnì pohlédl do okna.
Aha! øekl si dùvtipný Maxmilián Andrejeviè a shánìl se
po tajemníkovi.
Podivný chlapík tentokrát pro zmìnu zrudl a znovu
nesrozumitelnì blekotal, e tajemník tu taky není... neví
se, kdy pøijde, a vùbec... je prý nemocen...
Aha! pomyslel si Poplavský a hned vìdìl, kolik uhodilo.
Ale nìkdo z vedení tu snad je?
Já, vypískl neastník.
Podívejte, zaèal dùraznì Poplavský, jsem jediný dìdic
nebotíka Berlioze, svého synovce, který, jak jistì víte,
zahynul neastnou náhodou na Patriarchových rybnících. Podle
zákona mám pøevzít dìdictví, toti ná byt èíslo 50...
O tom nic nevím, soudruhu...pøeruil ho zkormoucenì
chlapík.
Dovolte..., zvýil Maxmilián Andrejeviè hlas. Jako
èlen vedení jste povinen...
Vtom veel do kanceláøe neznámý mu. Pøi pohledu na nìj
chlapík u stolu zesinal.
Èlen vedení Skvrnìnko? zeptal se pøíchozí.
Ano, to jsem já, hlesl chlapík sotva slyitelnì.
Druhý mu nìco poeptal, Skvrnìnko rozèilenì vstal a za
nìkolik vteøin Poplavský v kanceláøi domovní správy osamìl.
Nepøedvídaná komplikace! To jetì scházelo, aby je vecky
najednou... uvaoval dotèenì Berliozùv strýc a spìnì míøil
pøes asfaltový dvùr do bytu èíslo 50.
Zazvonil a vzápìtí se otevøely dveøe. Vstoupil do tmavé
pøedsínì a ponìkud ho pøekvapilo, e neví, kdo mu vlastnì
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pøiel otevøít: v pøedsíni bylo prázdno, jen na idli sedìl
velikánský èerný kocour.
Maxmilián Andrejeviè si odkalal a zaoupal nohama, ale
vtom vyel z pracovny Korovjev. Host se mu zdvoøile, ale
dùstojnì uklonil a pøedstavil se:
Jmenuju se Poplavský a jsem strýc...
Ne doøekl, Korovjev vylovil z kapsy pinavý kapesník,
zaboøil do nìj nos a rozbreèel se.
...nebotíka Berlioze...
Jak by ne, jak by ne! pøeruil ho kostkovaný a odtáhl
od tváøe kapesník. Jen jsem vás zahlídl, a u jsem byl
doma! Znovu se rozetkal a zaèal vykøikovat: To jsou vìci,
co? Takové netìstí!
Pøejela ho tramvaj? zeptal se Poplavský.
Na místì mrtev! zavøetìl Korovjev a pod skøipcem se
mu vyhrnuly proudy slz. Nebylo mu pomoci. Já to vidìl.
Pøedstavte si - øach - a hlava pryè! Pravá noha - vejpùl,
levá taky, jen to køaplo! Tohle dokáou tramvaje!
U se zøejmì neovládl, protoe zaryl nos do stìny vedle
zrcadla a ramena se mu roztøásla pláèem.
Berliozùv strýc byl dojat jeho upøímnou lítostí. Vida,
a pak e se v dnení dobì nenajdou lidé se srdcem na dlani!
napadlo ho a cítil, e ho taky zaèínají pálit oèi. Zároveò
se mu do rozbolestnìné due vplíil stín podezøení, jestli
se náhodou tenhle útlocitný chlapík mezitím nenastìhoval do
nebotíkova bytu. Podobné pøípady se stávají.
Promiòte, vy jste kamarád mého Míi? zeptal se, utøel
si rukávem levé suché oko a pravým pozoroval alem zdrceného
Korovjeva. Ale ten usedavì vzlykal, take mu nebylo kale
rozumìt, a poøád jen opakoval: Køup a noha vejpùl! Kdy se
koneènì vyplakal, odlepil se od stìny a øekl:
Ne, já u nemùu! Pùjdu, vezmu si tøi sta valeriánských
kapek a èichnu si éteru...Otoèil k Poplavskému uplakaný
oblièej a dodal: To máte ty tramvaje!
Promiòte, to vy jste mi poslal telegram? zeptal se
Maxmilián Andrejeviè a zoufale pøemítal, kdo by mohl být
tenhle podivný fòukal.
On, vysvìtloval Korovjev a ukázal prstem na kocoura.
Poplavský vykulil oèi v domnìní, e se pøeslechl.
Ne, nemùu, nemám sílu, pokraèoval kostkovaný a potáhl
nosem, kdy si vzpomenu, jak mu kolo rozdrtilo nohu...
Takové kolo váí pùldruhého metráku, a køupl... Pùjdu, lehnu
si a pokusím se usnout, abych na to zapomnìl. A naráz se
vypaøil.
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Macek se pohnul, seskoèil ze idle, stoupl si na zadní,
otevøel tlamu a prohlásil, tlapy opøené v bok:
To já jsem poslal telegram. A co má být?
Berliozovu strýci se zatoèila hlava, ruce a nohy mu
zdøevìnìly, upustil kuføík a dosedl na idli proti kocourovi.
Ptám se vás jasnì, vyslýchal pøísnì kocour, co je na
tom divného?
Poplavský leknutím ztratil øeè.
Legitimaci! vybafl najednou kocour a napøáhl buclatou
tlapu. Dokonale popletený ekonom uvidìl pøed sebou dvì koèièí
oèi jako dva havé uhlíky a vytáhl spìnì z kapsy legitimaci,
jako by to byla dýka. Kocour sebral ze stolku pod zrcadlem
brýle s tlustou èernou obrouèkou, navlékl si je na nos,
take pùsobil jetì autoritativnìji, a vytrhl mu doklad
z rozklepané ruky.
Schválnì, omdlím nebo ne? blesklo hlavou Poplavskému.
Z dálky k nim doléhalo Korovjevovo pofòukávání, po celé pøedsíni se íøil zápach éteru, valeriánských kapek a jetì
jakéhosi odporného svinstva.
Které oddìlení vám vystavilo prùkaz? vyptával se kocour
a brejlil do stránky.
412, dodal sám, kdy se nedoèkal odpovìdi, a pøejídìl
packou po legitimaci, kterou drel vzhùru nohama. No ovem!
To známe, tam vystavujou doklady kadému, kdo se jim namane.
Já bych napøíklad nevydal legitimaci takovému, jako jste vy!
Ani za nic! Jen bych na vás mrknul a odmítl bych! a zlobnì
mrtil prùkazem o zem. Vae pøítomnost na pohøbu není ádoucí, pokraèoval úøedním tónem. Laskavì se vrate do
místa trvalého bydlitì. A zaskøehotal do dveøí: Azazelo!
Na jeho zavolání vbìhl do pøedsínì zrzavý mròous v èerném
pøiléhavém trikotu. Kulhal, za koeným pasem mìl zastrèený
nù, levé oko potaené bìlmem, a z huby mu trèel lutý tesák.
Poplavský zalapal po dechu, vstal a couval ke dveøím,
ruku poloenou na srdci.
Azazelo, vyprovoï pána! poruèil kocour a dùstojnì opustil
pøedsíò. Poplavský, zahuhòal pøíchozí, doufám, e u ti
to dolo?
Tázaný pøikývl.
Seber se a ujídìj horempádem do Kyjeva, naøizoval
Azazelo. Tam seï na zadku a ani nemukej. Hlavnì si nedìlej
laskominy na cizí byty v Moskvì. Jasný?
Mròous nahánìl Poplavskému panický strach svým tesákem,
noem a ilhavým okem, tøebae mu dosahoval sotva k rameni
a poèínal si energicky, vìcnì a rozvánì.
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Pøedevím zvedl legitimaci a podal ji Maxmiliánu Andrejevièi. Ten ji strnule uchopil. Pak dotyèný Azazelo jednou rukou
popadl kuføík, druhou otevøel dveøe dokoøán, vzal Berliozova
strýce pod padí a vyvedl ho na chodbu. Poplavský se bezvládnì
opøel o stìnu. Azazelo odemkl bez klíèe kuføík, vytáhl obrovskou peèenou slepici, zabalenou do promatìného novinového
papíru a poloil ji na zem. Pak pøily na øadu dvoje podvlékaèky, holicí náèiní, nìjaká kníka a pouzdro. Vecko, a na
slepici, odkopl do achty mezi schody. Za vìcmi putoval dolù
prázdný kufr. Bylo slyet, jak dopadl s rachotem dole na
zem, a soudì podle zvuku, uletìlo mu víko.
Pak ryavý bandita chytil slepici za nohu a ví silou jí
bacil Poplavského po hlavì, a tìlo slepice odskoèilo
a Azazelovi zùstala noha v rukou.
V domì Oblonských vypukl zmatek, vecko se smíchalo
dohromady, napsal slavný Lev Tolstoj. Toté by nejspí øekl
v daném pøípadì. Ano, Poplavskému se vechno doslova smíchalo
dohromady. Pøed oèima mu vyskoèila protáhlá jiskra, kterou
vystøídal smuteèní èerný had a na okamik promìnil veselý
májový den v noc. To u ekonom letìl dolù po schodech a køeèovitì svíral legitimaci. Na pøítím odpoèivadle, o poschodí
ní, rozkopl pøi pádu okno a zarazil se o schod. Kolem se
kutálela beznohá slepice a zmizela v achtì. Azazelo, který
zùstal nahoøe, hbitì ohlodal zbylou slepièí nohu, strèil
kost do postranní kapsièky trikotu, vhupl do bytu a zabouchl
za sebou dveøe.
Souèasnì bylo slyet, jak kdosi opatrnì stoupá do schodù.
Maxmilián Andrejeviè minul dalí poschodí a sklesl na døevìnou lavici odpoèívadla, aby nabral dech.
Tam ho zastihl neznámý starí muík ve vyslouilém
listrovém obleku a slamáku se zelenou stuhou. Tváøil se jako
o pohøbu.
Promiòte, soudruhu, zeptal se smutnì, kde je byt èíslo
50?
Vý, odsekl Poplavský.
Srdeèné díky, soudruhu, podìkoval stejnì smutnì mu
v listráèku a vykroèil.
Maxmilián Andrejeviè vstal a pádil dolù.
Ptáme se: nespìchal náhodou na milici, aby si postìoval
na bandity, kteøí se na nìm dopustili násilí za bílého dne?
Ani nápad! Pøijít na policii a vyklopit tam, e kocour
v brýlích mu prohlíel legitimaci a pak se objevil
chlápek v trikotu s noem... ne, obèané. Berliozùv strýc mìl
opravdu vech pìt pohromadì.
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Dole u vchodu zpozoroval dveøe do nìjaké komory. Sklo ve
výplni bylo vyraené. Schoval prùkaz do kapsy a rozhlíel se
v nadìji, e uvidí spadlé vìci. Ale jako by se po nich zem
slehla. A ho pøekvapilo, jak málo mu to vadí. Teï ho cele
zaujala jiná svùdná mylenka: rád by si na pøípadu neznámého
muíka provìøil podezøelé doupì. Jestlie se ho dotyèný
vyptával na cestu, el tam zøejmì poprvé. Tudí nutnì padne
do rukou bandy, která se usadila v bytì èíslo 50. Nìco
Poplavskému øíkalo, e se tam muík dlouho nezdrí. Na nìjaký
synovcùv pohøeb u pochopitelnì nemìl ani pomylení a do
odjezdu kyjevského vlaku zbývalo dost èasu. Opatrnì se rozhlédl
a up do komory.
Vtom kdesi nahoøe klaply dveøe. Aha, veel dovnitø...
usoudil Maxmilián Andrejeviè a zatajil dech. V komoøe bylo
chladno a páchlo to tu myinou a holínkami. Uvelebil se na
nìjakém palku a rozhodl se vyèkat. Pozice byla výhodná,
z komùrky vidìl pøímo ke vchodu.
Pøesto ná Kyjevan èekal déle, ne pøedpokládal. Schoditì
bylo prázdné. Vnímal kadý elest: koneènì ve ètvrtém patøe
bouchly dveøe. Napìtím ztuhl. Ano, jsou to jeho kroky. Jde
dolù... O patro ní se otevøely dveøe a kroky ztichly. Ozval
se enský hlas a nato známý muský hlas pronesl nìco jako:
Dejte mi proboha pokoj! Poplavský vystrèil ucho rozbitou
výplní dveøí a zachytil enský smích. Pak následovaly rychlé,
energické kroky a kolem se mihla enská záda. Jakási ena se
zelenou takou z voskovaného plátna vyla na dvùr. Znovu
zacupitaly známé kroky. To je divné! Vrací se do bytu! e by
sám taky patøil k té bandì? Ano, vrací se... Nahoøe u mu
otvírají... Co se dá dìlat, jetì chvilku poèkáme... Netrvalo
dlouho a dveøe zaskøípìly, zabubnovaly známé kroky, ticho.
Pak zoufalý výkøik, koèièí mòoukání a rychlé cupitavé krùèky
dolù, pryè odtud!
Koneènì se doèkal. Kolem se pøehnal smutný muík, bez klobouku, s pokrábanou lysinou a v promáèených kalhotách. Køioval se, cosi blekotal a tváøil se nepøíèetnì. Cloumal
klikou domovních dveøí a v tom strachu zapomnìl, jestli se
otvírají dovnitø nebo ven. Koneènì na kliku vyzrál a doslova
vylétl na sluncem zalitý dvùr. Po této zkouce Maxmilián
Andrejeviè u nemyslel na nebotíka synovce ani na byt
a rozklepal se pøi pomylení, jakému nebezpeèí unikl. Opakoval
tie: Vecko je jasné, vecko je jasné! a vybìhl ven. Za
nìkolik minut u ho autobus unáel ke Kyjevskému nádraí.
Zatímco ekonom plánovaè sedìl v komoøe, proíval
muík horké chvíle. Jmenoval se Andrej Fokiè ávin a byl
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bufetáøem ve Varieté. Po dobu vyetøování se drel stranou,
pouze nápadnì zesmutnìl, jetì víc ne obvykle, a vyptával
se posílkáøe Karpova, kde bydlí cizí mág.
Sotva se rozlouèil s ekonomem, vylapal do ètvrtého patra
a zazvonil u dveøí bytu èíslo 50.
Hned nato se otevøely dveøe, ávin sebou kubl, ucouvl
a chvíli trvalo, ne se odhodlal vstoupit. A nebylo divu.
Pøila mu otevøít sluebná, která mìla na sobì veho vudy
koketní krajkovou zástìrku a na hlavì krajkový èepeèek. K tomu
na nohou zlaté støevíèky. Jejímu dokonalému zjevu se nedalo
nic vytknout, a na jediný defekt - temnì fialový rám na
krku. Jen pojïte dál, kdy u jste zazvonil, pobízela ho
a upøela na nìj zelené, nestoudné oèi.
Andrej Fokiè vyjekl, zamikal a vkroèil do pøedsínì
s kloboukem v ruce. Vtom zaøinèel telefon. Panská si bezostynì
stoupla jednou nohou na idli, zvedla sluchátko a zaveholila:
Haló!
Bufetáø nevìdìl kam s oèima, rozpaèitì pøelapoval a pomyslel si: e má ale cizinec panskou, fuj tajksl, taková
nestydatost!, a aby se vyhnul pokuení, poilhával stranou.
Prostorná zeøelá pøedsíò byla doslova zavalena podivnými
pøedmìty a obleky. Tak napøíklad pøes opìradlo idle byl
pøehozený smuteèní plá s ohnivì rudou podívkou a na stolku
pod zrcadlem leel dlouhý kord s blýskavou zlatou rukojetí.
Tøi kordy se støíbrnými rukojemi stály klidnì v koutì, jako
by to byly detníky èi hùlky. Na sobích parohách visely
èapky s orlími péry.
Co si pøejete? Prosím? vitoøila panská do sluchátka.
Jak prosím? Baron Maigel? Ano. Maestro je dnes doma. Jistì,
rád vás uvidí. Ano, pøijdou hosté... Frak nebo smoking. Coe?
Kolem pùlnoci. Kdy domluvila, zavìsila a obrátila se
k ávinovi: Co si pøejete?
Potøebuju nutnì mluvit s panem umìlcem.
Jake? S ním osobnì?
Ano prosím, pøisvìdèil roztesknìle bufetáø.
Já se zeptám, slíbila nerozhodnì panská, pootevøela
dveøe do pracovny nebotíka Berlioze a oznamovala: Rytíøi,
pøiel nìjaký èlovìk, takový mròous, a øíká, e potøebuje
nutnì mluvit s maestrem.
A vejde, ozval se zevnitø Korovjevùv nakøáplý hlas.
Bìte do pøijímacího pokoje, vybídla panská hosta
suverénnì, jako by její oblek nevzbuzoval nejmeních námitek,
pootevøela dveøe dalího pokoje a vyklouzla z pøedsínì.
ávin poslechl a vstoupil. V miku docela zapomnìl, proè
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sem vlastnì pøiel - do té míry ho pøekvapilo zaøízení
pokoje. Velkými okny s barevnými tabulkami (výmysl záhadnì
zmizelé klenotnice) se linulo dovnitø pøízraèné, jakoby
chrámové svìtlo. V obrovském starodávném krbu plápolala
polena, aèkoli venku byl teplý jarní den. Ale tady v pokoji
nebylo ani trochu vedro, spí kadého, kdo veel, ovanula
podivná sklepní vlhkost. Pøed krbem se vyhøívalo na tygøí
kùi èerné mohutné kocouøisko a spokojenì mouralo do ohnì.
Pøi pohledu na stùl poboný bufetáø strnul: byl pokryt
církevním ornátem a stály na nìm baterie lahví - bøichatých,
zapráených i pokrytých plísní. Mezi nimi probleskovala mísa
a nebylo tìké uhodnout, e je celá z ryzího zlata. U krbu
malý zrzek, s noem zasunutým za pás, opékal na dlouhém
kordu kousky masa. áva skapávala do ohnì a kouø unikal
komínem. Peèené maso lákavì vonìlo, ale mimo to se v pokoji
mísila drádivá vùnì silných voòavek a kadidla. Andrej Fokiè
èetl v novinách o Berliozovì smrti a teï ho napadlo, e tu
snad slouili - nastojte - za nebotíka záduní mi. Ale
rychle tuto zøejmì nesmyslnou mylenku zahnal.
Vtom bufetáøe pøekvapil mohutný bas otázkou:
Èím mohu slouit?
A ávin rozeznal v pøítmí toho, koho hledal.
Èerný mág leel pohodlnì rozvalen v podukách na nízké
pohovce úctyhodných rozmìrù, a jak se zdálo, mìl na sobì
pouze èerné prádlo a èerné pièaté pantofle.
Prosím, já... , spustil trpce Andrej Fokiè, jsem
vedoucím bufetu ve Varieté...
Umìlec vztáhl ruku obtìkanou tøpytivými drahokamy, jako
by ho chtìl umlèet, a rozohnil se:
Ne, ne! Nechci slyet ani slovo! U nikdy, v ádném
pøípadì nevezmu ve vaem bufetu nic do úst! Vèera jsem se,
váený, zastavil u vaeho pultu a do dneka nemùu zapomenout
na vaeho jesetera nebo brynzu! Mùj milý, brynza nesmí být
nazelenalá, to vás nìkdo oidil. Brynza má být bílá jako
sníh. A èaj? Vdy to jsou splaky! Na vlastní oèi jsem
vidìl, jak nìjaká cuchta dolévala z konve do obrovského
samovaru studenou vodu, a pøitom se èaj naléval dál! Ne,
pøíteli, takhle to nejde!
S prominutím, vypravil ze sebe ávin, zaskoèen tak neèekaným výpadem, nepøiel jsem kvùli tomu, jeseter s tím nemá
co dìlat...
Jak to, e ne, kdy je zkaený!
Dodali nám jesetera druhé jakosti, vysvìtloval bufetáø.
To je nesmysl, kamaráde!
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Jak to, prosím?
Druhá jakost je nesmysl! Jakost bývá jenom jedna jediná.
Jeseter druhé jakosti znamená, e je zkaený!
Promiòte... , zaèal znovu Andrej Fokiè a nevìdìl, jak se
má dotírajícího cizince zbavit.
Neprominu, odmítl rezolutnì mág.
Nepøiel jsem kvùli tomu, opakoval u podrádìnì ávin.
e ne? podivil se kouzelník. A co vás tedy ke mnì
pøivádí? Pokud mì neklame pamì, z lidí vaeho oboru jsem
znával pouze jistou markytánku, a to je hezky dávno, vy jste
tenkrát jetì nebyl na svìtì. Ostatnì, tìí mì. Azazelo!
Taburet pro pana vedoucího!
Opékaè se otoèil, vydìsil bufetáøe svými tesáky a obratnì
mu pøistrèil jednu ze stolièek, vyrobených z tmavého dubového
døeva. Jiné idle v pokoji nebyly.
Dìkuju uctivì, pípl ávin a posadil se, ale vtom
u stolièky uletìla noha a bufetáø s kvikotem spadl na zem
a uhodil se poøádnì do zadku. Pøitom jak padal, pøekotil
stolièku pøed sebou a vylil si na kalhoty vrchovatý pohár
èerveného vína.
Ouvej! Neuhodil jste se? zvolal umìlec.
Azazelo pomohl neastníkovi vstát a nabídl mu jinou
stolièku. Ten s trpitelským výrazem odmítl hostitelùv návrh,
aby svlékl kalhoty a usuil je u ohnì. Cítil se navýsost
nepohodlnì v mokrém prádle a atech a opatrnì si sedl.
Nerad sedím moc vysoko, pøiznal se cizinec, z výky
se hùø padá. Tak tedy, kde jsme to pøestali? Aha, u jesetera.
Pamatujte si: jakost, jakost a jetì jednou jakost! To by
mìlo být heslo kadého vedoucího bufetu. A vùbec, není libo
ochutnat...
V nachové záøi se pøed ávinem zableskl kord, Azazelo
poloil na zlatý talíøek syèící kousek masa, pokapal ho
citrónovou ávou a podával ho bufetáøi dvouzubou zlatou
vidlièkou.
Uctivì dìkuju... já...
Jen si poslute!
Andrej Fokiè ze zdvoøilosti vloil kousek masa do úst
a okamitì poznal, e jí nìco opravdu èerstvého a hlavnì
neobyèejnì chutného. Zatímco výkal voòavé avnaté maso,
jednu chvíli mu div nezaskoèilo a nespadl podruhé na zem.
Z vedlejího pokoje vletìl toti dovnitø velký èerný
pták a dotkl se nehluènì køídlem jeho plee. Kdy dosedl na
øímsu krbu vedle hodin, ukázalo se, e je to sova. Paneboe!
pomyslel si ávin, nervózní, jako bývají vichni bufetáøi,
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tohle je ale kvartýr!
Pøejete si víno? Bílé, èervené? Které zemi dáváte pøednost
v tuhle denní dobu?
Mockrát dìkuju... Já nepiju...
To dìláte chybu! Není libo zahrát si v kostky? Které
jsou vae oblíbené hry? Domino, karty?
Já vùbec nehraju, namítal ochable bufetáø.
To je zlé, utrousil hostitel. Jak myslíte, ale mui,
kteøí se vyhýbají vínu, hrám, spoleènosti krásných en
a pøátelskému rozhovoru, jsou podezøelí. Takoví lidé bývají
èasto buïto tìce nemocní, nebo tajnì nenávidí ostatní.
Pravda, existují výjimky. Mezi tìmi, s kterými jsem si zasedal
k hodovnímu stolu, byli nìkdy neuvìøitelní mizerové!...
Tak tedy mluvte, prosím, poslouchám vás.
Vèera jste ráèil provádìt velijaká kouzla...
Já? zvolal pøekvapenì mág. Prosím vás! Copak na to
vypadám?
Promiòte... , hlesl zaraený ávin, ale... co
pøedstavení èerné magie...
Ach tak? Mùj milý, odhalím vám jedno tajemství. Nejsem
vùbec kouzelník, ale prostì jsem chtìl vidìt Moskvany pohromadì. Nejpohodlnìji se to dá provést v divadle, a tudí moje
svita, kývl na kocoura, uspoøádala pøedstavení. Já jsem
pouze sedìl a pozoroval diváky. Ale netvaøte se tak vydìenì
a øeknìte mi, co vás v souvislosti s vèerejím pøedstavením
ke mnì pøivedlo.
Jak jistì ráèíte vìdìt, kromì jiných atrakcí tam padaly
ze stropu bankovky... ávin ztiil hlas a rozpaèitì se
rozhlédl. Vichni je lovili. No a pak ke mnì pøijde do
bufetu mladík, dá mi pìtku a já mu vrátím osm padesát...
Pøijde druhý...
Taky mladík?
Ne, chlapík v letech. Za ním tøetí, ètvrtý... a já jim
vracím drobné. Dnes poèítám pokladnu a namísto penìz tam
najdu potitìné papírky. Pøipravili bufet o sto devìt rublù.
Ale ale! zvolal kouzelník. Copak si opravdu mysleli,
e to jsou peníze? Netroufám si pøipustit, e to udìlali
schválnì!
Bufetáø se sklesle a nejistì ohlédl, jako by ho krtil
límeèek, ale neøekl nic.
e by vás chtìli podfouknout? vyptával se znepokojenì
mág. ,,Copak se najdou mezi Moskvany podvodníci?
Host odpovìdìl trpkým úsmìvem, který rozptýlil vecky
pochybnosti.
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To je hnusné! rozhoøèil se Woland. Jste pøece chudý
èlovìk... nemám pravdu?
Vedoucí vtáhl hlavu mezi ramena, aby bylo zøejmé, e je
opravdu chudý.
Máte nìjaké úspory? Mágùv hlas znìl úèastnì, ale pøesto
podobnou otázku musíme pokládat za netaktní. ávin zrozpaèitìl.
Dvì stì ètyøicet devìt tisíc rublù v pìti spoøitelnách,
vypálil ze sousedního pokoje køaplavý hlas, a doma pod
podlahou dvì stì zlatých desetirublovek.
Bufetáø sedìl jako pøilepený k idli.
To sice nejsou velké peníze, prohodil pohrdavì Woland
k svému hostu, ale kdy zváíme, e je vlastnì nepotøebujete... Kdy hodláte umøít?
Tohle u bufetáøe doralo.
To nikdo neví a nikomu do toho nic není, vytìkl popuzenì.
Hm, e neví? zavøetìl odpornì nakøáplý hlas z pracovny.
Pøedstavte si Newtonovu binomickou øadu! Umøe za devìt
mìsícù v únoru pøítího roku na 1. fakultní klinice, pokoj
è. 4. Pøíèina smrti - rakovina jater.
ávin zezelenal.
Devìt mìsícù... , poèítal zamylenì mág. Dvì stì
ètyøicet devìt tisíc... to máme zhruba dvacet sedm tisíc
mìsíènì... slavné to není, ale pøi skromném ivobytí to
staèí... A pak zbývají jetì zlaté desetirublovky...
Ty se nepodaøí udat, skoèil mu do øeèi známý hlas a zpùsobil, e vedoucímu ztuhla krev v ilách. Po smrti Andreje
Fokièe dùm brzy zboøí a mince budou odevzdány do Státní
banky.
Neradím vám, abyste si el lehnout na kliniku, pokraèoval
cizí umìlec. Máto smysl umírat v nemocnièním pokoji za
sténání a chroptìní nevyléèitelných pacientù? Nebylo by lepí
uspoøádat za tìch sedmadvacet tisíc hostinu, spolknout jed
a pøesídlit na onen svìt za zvuku strun, obklopen rozjaøenými
kráskami a udatnými pøáteli?
ávin sedìl nehybnì a jako by náhle zestárl: pod oèima
mu vyvstaly temné kruhy, tváøe se propadly a dolní èelist
poklesla.
Ale to jsme se trochu zasnili, zvolal hostitel. Vrame
se k vìci! Ukate ty svoje papírky.
Host vzruenì vytáhl z kapsy balíèek, rozbalil ho a nevìøil
svým oèím: v novinovém papíøe leely desetirublové bankovky.
Èlovìèe, vy jste opravdu nemocný, poznamenal Woland
a pokrèil rameny.
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távin vstal a pøihlouple se usmíval.
Aaa..., vykoktal, co kdy se papírky zase... tento...
Hm, zamyslel se mág, tak pøijdete znovu. Jen raète,
jsem rád, e jsem vás poznal...
Vtom se vyøítil z pracovny Korovjev, zaèal mu pumpovat
rukou a adonit, aby vechny, ale opravdu vechny v divadle
pìknì pozdravoval.
Úplnì vyinutý Andrej Fokiè tápal po pamìti ke dveøím.
Helo, doprovoï pána! poruèil Korovjev.
Zase ta zrzavá nestyda v pøedsíni! ávin se prosmýkl
dveømi, zapitìl: Na shledanou, a vypotácel se jako opilý.
Kousek ní se zastavil, døepl si na schody, vytáhl
balíèek a ujistil se, e desetirublovky jsou na místì.
Vtom za jeho zády vyla ze dveøí ena a nesla v ruce
zelenou nákupní taku. Kdy uvidìla neznámého chlapíka,
jak sedí na schodech a tupì zírá na bankovky, usmála se
a øekla zamylenì:
Tohle je ale barák... Tenhle se hned po ránu namae...
A na chodbì zas nìkdo rozbil okno!
Zadívala se pozornìji na sedícího bufetáøe a dodala:
e ale má prachù jako lupek! Nechce se se mnou rozdìlit?
Dejte mi, proboha, pokoj! vydìsil se Andrej Fokiè
a spìnì schoval peníze.
Bì do háje, krkoune! rozesmála se. Nevidí, e si
dìlám legraci... , a peláila dolù.
Bufetáø tìce vstal a chtìl si posunout klobouk do týla,
ale vtom si uvìdomil, e je bez klobouku.
K smrti nerad by se vracel, ale klobouku mu bylo líto.
Chvíli váhal a pak se pøece jen vydal zpátky a zazvonil.
Co jetì chcete? vyzvídala zpropadená Hela.
Zapomnìl jsem si klobouk... , pitl bufetáø a ukázal
na svou lysinu. Hela se otoèila. ávin si v duchu odplivl
a zavøel oèi. Kdy je znovu otevøel, podávala mu klobouk a kord
s tmavou rukojetí.
To není moje... , zakníkal, odmítl kord a narazil si
klobouk.
Copak vy jste pøiel bez kordu? divila se panská.
Nìco zahuèel a drandil dolù. Cítil se ve slamáku nepohodlnì
a bylo mu teplo na hlavu. Sundal klobouk a vtom uskoèil
a zdìenì vyjekl: v ruce drel sametový baret s oumìlým
kohoutím pérem. Pokøioval se, vtom baret zakòoural, promìnil
se v èerné kotì, které mu huplo rovnou na hlavu a zarylo se
vemi drápy do jeho plee. Bufetáø bolestivì vykøikl a pádil
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dolù. Kotì seskoèilo a mar! nahoru po schodech.
Vybìhl ven, klusal k vratùm a navdycky opustil ïábelský
dùm èíslo 302b.
Jeho dalí osudy jsou pøesnì známy. Vyøítil se z prùjezdu
a divoce se rozhlíel, jako by cosi hledal. Za okamik u
byl na druhém chodníku a vbìhl do lékárny. Sotva spustil:
Øeknìte mi, prosím vás... , vykøikla neznámá ena za
pultem:
Obèane, máte poøezanou hlavu!
Netrvalo ani pìt minut a ná hrdina u mìl hlavu ovázanou
fáèem. Souèasnì se dozvìdìl, e za nejvìtí kapacity v oboru
jaterních chorob vichni povaují profesora Bernadského a Kuzmina. Zeptal se, kdo z nich bydlí poblí, a zaradoval se,
kdy mu øekli, e Kuzmin ordinuje doslova pøes dvùr v malé
bílé vilce.
Za malou chvíli dorazil na místo.
Veel do starobylé, ale útulnì zaøízené místnosti. Pokud
si vzpomíná, první ho uvítala stará chùva, moulající naprázdno
èelistmi, a chtìla mu vzít klobouk, ale protoe ádný nemìl,
zase odela.
Namísto ní se objevila ve výklenku u zrcadla ena støedních
let a hned prohlásila, e pøijímá záznamy a na devatenáctého,
døív to nejde. ávin se pohotovì dovtípil, co ho jedinì
mùe zachránit. Pohlédl skomíravì do výklenku, kde byla
zøejmì èekárna a v ní sedìli tøi mui, a zasykl:
Cítím, e u brzo umøu...
ena si nechápavì prohlíela jeho ovázanou hlavu, chvilku
otálela a pak øekla:
No dobrá... , a vpustila ho do èekárny.
Vtom se otevøely protìjí dveøe a zablýskl se v nich
zlatý skøipec. Oetøovatelka v bílém pláti oznámila:
Tenhle pacient je první na øadì, jedná se o akutní
pøípad.
Ne se bufetáø staèil rozkoukat, u stál v ordinaci
profesora Kuzmina. Podlouhlá místnost nepùsobila ani trochu
hrozivì, ani obøadnì, ani nemocniènì.
Co je vám? zeptal se pøíjemným hlasem profesor Kuzmin
a s obavou pohlédl na pacientovu hlavu.
Právì jsem se dozvìdìl z hodnovìrných úst, vysvìtloval
ávin a nesmìle pokukoval po vyfotografované skupince za
sklem, e v únoru pøítího roku umøu na rakovinu jater.
Zapøísahám vás, udìlejte proti tomu nìco!
Profesor Kuzmin se opøel o vysoké koené opìradlo gotického
køesla.
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Promiòte, nerozumím vám. Byl jste u lékaøe? A proè máte
zavázanou hlavu?
Pìknej doktor... Pøál bych vám ho vidìt... , drkotal
zuby acient. Hlavy si nevímejte, ta s tím nemá nic
spoleèného... Èert vem hlavu... Ale mám rakovinu jater pomozte mi!
Dovolte, kdo vám to øekl?!
Vìøte mu! ujioval ho horlivì bufetáø. On to dobøe
ví!
Nièemu nerozumím! pokrèil rameny profesor a odjel s køeslem od stolu. Jak mùe nìkdo vìdìt, kdy umøete? Tím spí,
e to není lékaø!
V pokoji èíslo 4, upøesnil ávin.
Profesor si ho pátravì zmìøil, spoèinul oèima na jeho
hlavì a mokrých kalhotách a usoudil: Nìjaký blázen, to mi
jetì scházelo...
Pijete vodku? zeptal se nahlas.
Nikdy jsem nevzal do úst ani kapku, tvrdil pacient.
Za okamik u leel svleèený na chladivém lehátku z voskovaného plátna a profesor mu ohmatával bøicho. Dodejme, e po
prohlídce ná bufetáø oil. Profesor toti kategoricky
prohlásil, e momentálnì neshledává ádné pøíznaky rakoviny,
ale jestlie má pacient obavy a nìjaký arlatán ho postrail,
je tøeba provést dùkladné vyetøení.
Nìco èmáral na lístky papíru a vysvìtloval, kam má nemocný
jít a co komu pøinést. Navíc mu sdìlil, e má nervy nadranc,
a napsal mu doporuèení k psychiatrovi Buremu.
Kolik platím, profesore?! zeptal se dojatì pacient
roztøeseným hlasem a vytáhl naditou náprsní taku.
Kolik chcete, odsekl sue profesor.
ávin vysázel na stùl tøicet rublù a navrch poloil
opatrným koèièím pohybem rolièku zabalenou .v novinovém
papíøe, která podezøele cinkala.
Co je to? zeptal se Kuzmin a kroutil si kníry.
Neodmítejte malou pozornost, soudruhu profesore, zaprosil
tie bufetáø, a pomozte, proboha vás prosím!
Okamitì si schovejte to svoje zlato, prohlásil Kuzmin
dùstojnì. A radìji si etøte nervy. Hned zítra a vám
udìlají rozbor moèi, nepijte moc èaje a nesolte.
Ani polívku? ptal se pacient.
Nic, naøídil kategoricky lékaø.
Ach jo! povzdechl si bufetáø, vyslal k nìmu vdìèný
pohled, sebral svoje desetirublovky a vycouval ze dveøí.
Toho dne mìl Kuzmin málo pacientù, poslední odeel za
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soumraku. Jak si svlékal plá, manì zabloudil oèima na
stùl, kam ávin poloil peníze, a zpozoroval namísto
bankovek tøi vinìty od ampaòského.
Èert aby se v tom vyznal! zabruèel, pøekvapenì otáèel
v prstech vinìty a vláèel za sebou cíp plátì. Vypadá to,
e je nejen schizofrenik, ale navíc podvodník! Jenom nechápu,
co ode mì vlastnì chtìl. e by jen doporuèení na rozbor
moèi? U to mám... e ukradl kabát! A s vlajícím rukávem
vtrhl do pøedsínì. Xenie Nikitièno! jeèel u ve dveøích.
Podívejte se, jestli jsou vechny kabáty na místì!
Ukázalo se, e jsou. Zato kdy se profesor vrátil ke
stolu, a koneènì ze sebe strhal plá, zùstal stát jako
pøikovaný a civìl pøed sebe. Na místì, kde jetì pøed chvílí
leely vinìty, sedìlo èerné zatoulané kotì a smutnì mòoukalo
nad miskou s mlékem.
Dovolte, co má tohle znamenat?! To u pøestává vecko!
A cítil, e mu na èele vyskakuje studený pot.
Na jeho pøiduený výkøik pøibìhla Xenie Nikitièna a pohotovì ho uklidnila sdìlením, e se profesorùm èasto stává, e
nìkterý pacient jim tajnì podstrèí kotì.
Nìkdo ije z ruky do úst, objasòovala, a my samozøejmì...
Zaèali pátrat a dohadovat se, kdo by to mohl udìlat.
Podezøení padlo na babku se aludeèním vøedem.
Urèitì to byla ona, prohlásila Xenie Nikitièna, myslí
si: stejnì brzo umøu, a koda kotìte.
Poèkat! pøeruil ji Kuzmin. A mléko taky pøinesla?
A co miska?
Pøinesla mléko v láhvi a tady je pøelila do misky,
rozvádìla Xenie Nikitièna.
V kadém pøípadì odneste kotì i misku, rozhodl profesor
a osobnì doprovodil Xenii Nikitiènu ke dveøím. Kdy se vrátil,
situace se zmìnila.
V okamiku, kdy vìel bílý plá, zaslechl na dvoøe
chichotání. Vyhlédl oknem a pøirozenì strnul. Pøes dvùr bìela
k protìjímu pøístìnku nájemnice pouze v koili. Profesor
dokonce vìdìl, e se jmenuje Marja Alexandrovna. Nìjaký
chlapec se tomu smál.
Co je zas tohle? øekl si pohorenì Kuzmin.
Vtom za stìnou v dceøinì pokoji spustil gramofon populární
foxtrot Aleluja. Zároveò se za profesorovými zády ozvalo
cvrlikání. Otoèil se a uvidìl na svém stole poskakovat velkého
vrabce.
Hm... jen klid! projelo mu hlavou. Vrabec sem vlétl, kdy
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jsem odeel od okna. Vecko je v poøádku! ujioval se,
aèkoliv tuil, e ve skuteènosti nic v poøádku není a vinen
tím je pøedevím vrabec.
Kdy si ho prohlédl zblízka, poznal, e to není jen
tak obyèejný pták. Podezøelé vrabèisko napadalo na levou
nohu, nápadnì se kroutilo a natøásalo v rytmu synkop, zkrátka
tancovalo za zvuku gramofonu foxtrot a vyvádìlo jako opilec
u výèepu. Pøitom drze pokukovalo po profesorovi.
Kuzminova ruka spoèinula na sluchátku. Profesor se rozhodl
zavolat svému spoluáku Buremu a zeptat se, co znamenají
v edesáti letech takovíhle vrabèáci, a jetì kdy se èlovìku
najednou zatoèí hlava.
Vrabèák se zatím usadil na darovaný kalamáø, vykálel se
do nìj (nedìlám si legraci) a pak vzlétl do vzduchu. Chvíli
se vznáel a pak ví silou klovl v letu tvrdým, jako ocelovým
zobanem do zasklené fotografie, kde se usmíval kompletní
univerzitní roèník z roku 1894. Sklo se vysypalo a vrabec
jako ipka vylétl oknem ven.
Kuzmin místo aby vytoèil Bureovo èíslo, telefonoval do
sbìrny pijavek, ohlásil se plným jménem a ádal, aby mu
okamitì poslali pijavice. Sotva zavìsil a otoèil se, znovu
vyjekl hrùzou. U stolu sedìla milosrdná sestra v bílém èepeèku
a v ruce drela kabelu s nápisem: Pijavky. Profesor se jí
zadíval na ústa a pronikavì vykøikl - mìla køivou muskou
hubu, roztaenou od ucha k uchu, a vpøedu jí èouhal obrovský
tesák. Pozorovala Kuzmina vyhaslýma oèima.
Peníze si vezmu, zahlaholila sestra basem, zbyteènì
by se tu válely... Dravèím paøátem shrábla ze stolu vinìty
a rozplynula se ve vzduchu.
O dvì hodiny pozdìji profesor Kuzmin sedìl v lonici na
posteli a na spáncích, za uima a na krku mu visely pijavice.
V nohách postele, na hedvábné proívané pokrývce, sedìl
profesor Bure s proedivìlými kníry, úèastnì pozoroval svého
kolegu a utìoval ho, e to celé je nesmysl.
Za oknem se èernala noc.
Nemáme ponìtí, jaké dalí záhady se odehrály té noci
v Moskvì, a nehodláme po nich pátrat tím spí, e je na èase
pøejít k druhé èásti naeho pravdivého pøíbìhu. A proto za
mnou, milý ètenáøi!
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(19) MARKÉTKA
Ètenáøi, za mnou! Kdo øíká, e na svìtì neexistuje pravá
láska, vìrná a za hrob? A tomu lháøi vyøíznou jeho proradný
jazyk! Ètenáøi, za mnou! Neváhej a následuj mì, já ti takovou
lásku ukáu.
Ne, Mistr se mýlil, kdy si v pùlnoèní chvíli stìoval
Ivanovi v nemocnici, e na nìj zapomnìla. To se nemohlo
stát. Samozøejmì e na nìj nezapomnìla.
Pøedevím vám odhalím tajemství, které Mistr nechtìl
básníkovi prozradit. Jeho milá se jmenovala Markéta. Vecko,
co o ní vyprávìl, bylo do puntíku pravda. Vylíèil ji pravdivì:
byla krásná a zároveò chytrá. Zbývá dodat - a to mùeme
tvrdit s jistotou - e spousta en by dala bùhvíco za to,
jen aby mohla být na jejím místì. Bezdìtná tøicetiletá Markétka
byla manelkou význaèného odborníka, který navíc uèinil
dùleitý objev celostátního významu. Byl to hezký, mladý,
vysoce charakterní èlovìk a zboòoval svou enu. Manelé
obývali celé první patro rozkoné vily se zahradou v ulièce
poblí Arbatu. Kouzelné zákoutí! Kadý se o tom mùe pøesvìdèit
na vlastní oèi. A se obrátí na mì, dám mu adresu a ukáu mu
cestu - vilka dodneka stojí na místì.
Markéta nikdy nemìla nouzi o peníze a mohla si koupit
vecko, co se jí líbilo. Mezi pøáteli jejího mue se nali
zajímaví lidé. V ivotì si nestoupla k plotnì ani nepoznala
strasti ivota v rozdìleném bytì. Mùeme tedy øíci, e byla
astná? Ani minutu! Od svých devatenácti let, kdy se vdala
a nastìhovala do pøepychové vily, nepoznala tìstí. Bohové!
Co si mohla víc pøát?! Po èem touila ta ena se záhadnou
jiskérkou v oèích? Co chybìlo té malounko ikmooké èarodìjce,
která se tenkrát na jaøe ozdobila mimózami? Nevím, není mi
o tom nic známo. Nejspí mluvila pravdu, kdy øíkala, e jí
chybí on, Mistr, a e nepotøebuje vilu v neogotickém slohu,
ani zahradu obehnanou plotem, ani peníze. Ano, milovala ho,
o tom nebylo sporu.
Dokonce i mnì, pravdomluvnému vypravìèi, ale pøece jen
cizímu èlovìku, se svírá srdce pomylením, co zkusila, kdy
pøila druhého dne do Mistrova domku (natìstí nestihla
pohovoøit s muem, který se nevrátil v urèenou dobu)
a zjistila, e její milý zmizel. Vemonì se snaila vypátrat
jeho dalí osudy, ale pøirozenì bez výsledku. Nakonec se
vrátila do své vily.
Sotva slezl z ulic a chodníkù poslední pinavý sníh
a pootevøenými okny pronikl do pokojù neklidný jarní vítr
- 173 -

s nahoøklým zemitým pachem, roztesknila se Markéta jetì
víc ne v zimì. Èasto potají usedavì plakala. Nevìdìla, koho
miluje, zda ivého, èi mrtvého. Èím déle plynuly bezútìné
dny, tím èastìji, zejména za soumraku, ji pøepadal pocit, e
je spojená s mrtvým.
Nezbývalo, ne aby zapomnìla, nebo zemøela. Takhle se
pøece nedá ivoøit! Musí zapomenout stùj co stùj. Jenome
zapomenout na nìho nelo, v tom byla ta tragédie.
Ano, zase ta stará chyba! mumlala, kdy sedìla pøed
krbem a upírala pohled do ohnì. Proè jsem jen tenkrát v noci
od nìho odcházela? Vdy to bylo ílenství! Vrátila jsem se
hned druhý den, jak jsem slíbila, ale u bylo pozdì. Ano,
pøila jsem pøíli pozdì, jako ten neastný Matou.
Vecky podobné výèitky byly zbyteèné: co by se zmìnilo,
kdyby té noci zùstala u Mistra? Copak by ho mohla zachránit?
Nesmysl! zvolali bychom, ale s ohledem na Markétèino zoufalství
to neuèiníme.
Toho pátku, kdy návtìva èerného mága v Moskvì vyvolala
doslova pozdviení, tého dne, co byl Berliozùv strýc zahnán
zpìt do Kyjeva, kdy zatkli úèetního a sebìhlo se mnoho jiných
nepochopitelných událostí, probudila se Markéta kolem poledního ve své lonici s arkýøem vybíhajícím do vìe vily.
Nedala se do pláèe jako obvykle, protoe tuila, e
dnes se koneènì cosi stane. Tuhle jiskøièku nadìje horlivì
ivila ve skrytu due v obavì, aby neuhasla.
Vìøím pevnì, eptala slavnostnì, e se dnes nìco stane!
Musí se nìco stát, jinak se ptám, proè mi jsou souzena
doivotní muka? Pøiznávám, e jsem podvádìla, lhala a tajnì
ila dvojím ivotem, ale snad nezaslouím tak krutý trest...
Nìco se urèitì zmìní, nic na svìtì netrvá vìènì. Vím, e se
mi splní mùj sen... Hledìla na rudé závìsy prozáøené sluncem
a pak se vzruenì oblékala a rozèesávala si pøed tøídílným
zrcadlem krátké vlnité vlasy.
Vèerejí noci mìla opravdu podivný sen. Po celou dobu
zimních trampot se jí ani jedinkrát nezdálo o Mistrovi.
V noci ji opoutìl, take se trápila pouze ve dne. A dnes se
náhle objevil.
Vidìla ve snu neznámou, beznadìjnì smutnou krajinu s pomournou oblohou, jaká bývá brzy na jaøe, naedlou a cuckovitou, která se ztrácela kdesi v dálce, a na ní hejno neslyných
havranù. Dále pokøivený mùstek a pod ním kalnou jarní øíèku.
Neradostné, ebrácky holé stromy. Osamìlou osiku a opodál
mezi stromy v zahradì roubené stavení, pøipomínající oddìlenou
kuchyò, lázeò nebo bùhvíco! Mrtvé okolí pùsobí
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natolik sklièujícím dojmem, e byste se nejradìji obìsili na
osice u mùstku. Ani lístek se nepohne, ani mráèek nepøebìhne
po obloze a iroko daleko nenajdete ivou dui. Ïábelské
místo pro ivého èlovìka!
Náhle se dveøe roubeného stavení rozletí dokoøán a objeví
se on. Pøestoe je daleko, Markéta ho poznává. Má na sobì
zbytky jakéhosi odìvu. Zjeené vlasy, neholená tváø. K tomu
vyplaený, chorobný pohled. Kývá na Markétku. Ta se zalyká
v tìkém, nehybném ovzduí, ale rozbìhne se k nìmu, klopýtá
po krtinách a - vtom se probudí.
Tenhle sen se dá vyloit jen dvojím zpùsobem, rozumovala:
jestlie je mrtvý a kynul mi, znamená to, e si pro mne
pøiel a já brzy umøu. Výbornì, alespoò bude konec trápení.
Nebo ije a chce se mi pøipomenout. Chce øíct, e se uvidíme...
Ano, urèitì se uvidíme, a to brzy! Rozèilenì se oblékala
a snaila se namluvit si, e se vecko obrací k lepímu.
Takové okamiky by mìl èlovìk zachytit a náleitì jich
vyuít... Mu odjel na sluební cestu a vrátí se a za tøi
dny. Po celou tu dobu je ponechána sama sobì a nikdo jí
nebrání, aby pøemýlela a snila, o èem se jí zlíbí.
Pìtipokojový byt v prvním patøe vily, který by jí urèitì
závidìly desetitisíce Moskvanù, má plnì k dispozici.
Pro pøítí tøi dny svobodná Markétka si nezvolila ze
svého pøepychového bytu právì nejlepí koutek. Po snídani se
uchýlila do tmavé komory bez oken, kde ve dvou velkých skøíních
leely kufry a velijaké harampádí. Usedla na bobek, otevøela
spodní zásuvku první skøínì a zpod hromady hedvábných klouckù
vylovila svùj nejvìtí poklad, staøièké album z hnìdé kùe,
kde schovávala Mistrovu fotografii, spoøitelní kníku
s desetitisícovým vkladem na jeho jméno, vylisované plátky
uschlé rùe mezi útrky cigaretového papíru, a koneènì
zbytek seitu v rozsahu jednoho autorského archu, se stránkami
psanými na stroji a s ohoøelým spodním okrajem.
S celým tím bohatstvím se vrátila do lonice, zasunula
fotografii za rám trojdílného zrcadla a prosedìla pøed ní
skoro celou hodinu se zèernalým seitem na kolenou. Listovala
v nìm a znovu a znovu proèítala ohnìm nestrávené torzo románu:
Tma, která se pøihnala od Støedozemního moøe, zahalila
prokurátorovo nenávidìné mìsto. Zmizely visuté mosty,
spojující chrám s obávanou Antoniovou vìí, z oblohy se snesla
bezedná èerò a zatopila okøídlené bohy nad hipodromem,
hasmonejský palác se støílnami, tritì, útulky pro karavany,
ulièky a rybníky... Velké mìsto zmizelo z povrchu zemského,
jako by nikdy neexistovalo...
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Ráda by èetla dál, ale nebylo nic, jen roztøepený
zuhelnatìlý okraj.
Odloila seit, setøela slzy a dlouho sedìla jako socha,
lokty opøené o toaletní stolek, a jen si utírala slzy a oèima
se vpíjela do fotografie. Její obraz se odráel v zrcadle.
Kdy vyschly poslední slzy, sloila peèlivì svùj poklad a za
pár minut u leel znovu pohøben pod hedvábnými hadøíky
v tmavé komoøe a v zámku zarachotil klíè.
Oblékla si v pøedsíni plá a chystala se na procházku.
Sluebná, krasavice Nataa, se zeptala, co má pøipravit
k obìdu, a kdy ji Markéta ujistila, e na tom nezáleí,
dala se z nedostatku jiné zábavy se svou paní do øeèi.
Pletla páté pøes deváté, kupøíkladu, e vèera ve Varieté
cizí mág provádìl taková kouzla, a z toho byli vichni paf.
Rozdával enským po dvou flakónech francouzské voòavky
a punèochy zdarma, ale sotva se obecenstvo po pøedstavení
vyhrnulo ven - tumá! vechny enské tu stály nahaté. Markétka
sklesla na idli pøed zrcadlem, jak se rozesmála na celé
kolo.
e se nestydíte, Natao, vyráela mezi výbuchy smíchu,
vy, takové vzdìlané, inteligentní dìvèe... Ve frontì semelou
velijaké nesmysly a vy to opakujete!
Nataa, zrudlá a po koøínky vlasù, vánivì dokazovala,
e to nejsou ádné nesmysly a e dnes sama osobnì vidìla
v lahùdkáøství na Arbatu jednu enskou, která pøila do
obchodu v nóbl lodièkách, a zrovna kdy platila u pokladny,
lodièky jako zázrakem zmizely a stála tu v punèochách, oèi
vykulené, a na patì díru! Ty kouzelné lodièky prý získala
taky na tom pøedstavení.
A to la v punèochách?
la! la! vykøikovala Nataa, celá rozpálená zlostí,
e jí nevìøí. A vèera v noci prý milice sebrala dobrých sto
enských. Po tom vypeèeném pøedstavení bìhaly po Tverské
jenom v kalhotkách.
To urèitì vykládala Darja, prohlásila Markéta, u
dávno jsem si vimla, e je to obrovská drbna.
Celá tahle legraèní rozmluva skonèila pro Natau pøíjemným
pøekvapením. Markéta odbìhla do lonice a za chvíli se vrátila
s párem punèoch a lahvièkou kolínské. Sdìlila Natae, e jí
chce taky pøedvést kouzlo, a darovala jí punèochy i kolínskou
pod podmínkou, e nebude bìhat v punèochách po Tverské
a poslouchat Darju. Paní a sluebná se objaly, políbily
a pak se rozlouèily.
Markétka, hlavu poloenou na pohodlné mìkké opìradlo
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køesla v trolejbuse, ujídìla po Arbatu, myslela na svoje
vìci a hned zase poslouchala, co si eptají dva mui, kteøí
sedìli na sedadle pøed ní.
Chvílemi se bázlivì ohlíeli, jestli je nìkdo neslyí,
a o nìèem si pitali, co nemìlo hlavu ani patu... První,
statný a vypasený chlapík s pronikavýma praseèíma oèkama,
který sedìl u okna, tie vykládal svému liliputánskému
sousedovi, e museli zakrýt rakev èernou roukou...
Není moná! eptal pøekvapenì lilipután. To je
neslýchané! A co podnikl eldybin?
V monotónním bzukotu trolejbusu dolétla k Markétì slova:
Pátraèka... skandál... zkrátka hotová záhada!
Z jednotlivých útrkù vyrozumìla, o èem si vlastnì ti
dva eptají. Nìjakému nebotíkovi (jméno neuvádìli) toho
dne ráno kdosi ukradl z rakve hlavu, a proto zmínìný eldybin
mìl tolik starostí. Ukázalo se, e ti dva mají k bezhlavému
nebotíkovi nìjaký vztah.
Stihneme zajet pro kytky? staral se lilipután. Øíká,
e kremace je ve dvì?
Nakonec Markétu omrzelo tajemné klábosení o nebotíkovì
ukradené hlavì a byla ráda, e vystupuje.
Za chvilku u sedìla na jedné lavièce u kremelské zdi,
odkud bylo dobøe vidìt na Mané.
Mhouøila oèi proti slunci, vybavovala si dnení sen
a vzpomínala, jak pøesnì pøed rokem ve stejný den i hodinu
sedìla na téhle lavièce spolu s ním. Jako tenkrát poloila
vedle sebe èernou kabelku. Tøebae místo po jejím boku bylo
prázdné, v duchu rozmlouvala s Mistrem. Jestli tì poslali
na Sibiø, proè o sobì nedá vìdìt? Lidé pøece píou i odtamtud.
Nebo jsi mì pøestal mít rád? Ne, tomu se mi nechce vìøit.
Zbývá tøetí monost: poslali tì na Sibiø a zahynul jsi tam.
V tom pøípadì tì snanì prosím, dej mi volnost, a mùu
svobodnì ít a dýchat!... A sama si odpovìdìla: Jsi pøece
svobodná... copak tì omezuju? Ale hned namítla: To není
ádná odpovìï. Nejdøív na tebe musím zapomenout a pak teprve
budu volná...
Kolem proudili lidé. Neznámý mu zailhal na lavièku
a zaujalo ho, e ta pùvabná dobøe obleèená ena sedí osamìlá.
Zakalal, usedl na konec lavièky, nadechl se a prohodil:
To máme dneska ale pìkné poèasí, e?
Markétka ho zpraila nevraivým pohledem, take okamitì
vstal a odeel.
Tady to vidí, zavyèítala v duchu svému milému. Proè
jsem vlastnì toho èlovìka odehnala? Nudím se a ten donchuán
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nepùsobil patným dojmem, kdy pominu neastné slovíèko
e. A vùbec - proè tady sedím na lavièce sama jako sùva?
Proè nemám ádnou radost ze ivota?
Posmutnìle sklopila hlavu, ale hned nato ji zaplavila
vlna radostného oèekávání a vzruení. Ano, nìco se musí
stát! Následovala dalí vlna a vtom si uvìdomila, e je to
vlna zvuková. Hukot mìsta pøehluilo blíící se hlasité
bubnování, provázené místy faleným troubením.
První zvolna míjel møí parku milicionáø na koni a za ním
li dalí tøi pìky. Pak krokem jedoucí náklaïák s hudebníky
a koneènì zbrusu nový otevøený pohøební vùz a v nìm rakev v záplavì kvìtin. Na ploinì stála v kadém rohu èestná strá,
celkem tøi mui a jedna ena.
Dokonce i na dálku si Markéta povimla rozpaèitého výrazu
vech, kdo provázeli nebotíka na poslední cestì. Zejména
ena, která stála v levém zadním rohu na ploinì,. se tváøila
pøinejmením podivnì. Její buclaté tváøe jako by skrývaly
jakési pikantní tajemství, které hrozilo vybuchnout,
a z uslzených oèí vylehly obèas potutelné jiskry. Zdálo
se, e staèí málo a ena se neudrí, zamourá spiklenecky na
nebotíka a zeptá se: Vidìl jste to nìkdy? To je hotová
mystika! Stejnì nejistì se tváøili vichni, kdo pomalu
kráèeli za pohøebním vozem - bylo jich na tøi sta.
Markétka sledovala pozornì prùvod, zaslechla, jak v dálce
doznívá smutné monotónní bum, bum, bum tureckého bubnu,
a myslela si: To je ale prapodivný pohøeb... a navíc z toho
bubnování èlovìku zrovna srdce usedá. Vánì, s radostí bych
upsala dui ïáblu, jen abych se dozvìdìla, jestli je iv nebo
ne... Taky by mì zajímalo, koho to pochovávají a proè se
pøitom vichni tak legraènì tváøí.
Michaila Alexandrovièe Berlioze, zaslechla vedle sebe
huhòavý muský hlas, pøedsedu MASOLITu.
Pøekvapenì se otoèila a uvidìla na lavièce neznámého
chlapíka, který si nejspí tie pøisedl, zatímco byla plnì
zaujatá prùvodem. Zøejmì z roztritosti vyøkla poslední otázku
nahlas.
Prùvod se zatím zastavil, pravdìpodobnì ho vpøedu zadrely
semafory.
Tak, tak, pokraèoval neznámý, jsou z toho vichni
doèista popletení. Vezou nebotíka, a zatím myslí jen na to,
kam se podìla jeho hlava.
Jaká hlava? zeptala se Markéta a zahledìla se pozornìji
na neèekaného souseda. Byl to mròous s ohnivì ryavými vlasy,
mìl na sobì nakrobenou koili, solidní proukovaný
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oblek a køiklavou kravatu, na nohou lakýrky a na hlavì buøinku.
Z úst mu vyèníval mohutný pièák. Zvlátní bylo, e z kapsièky,
kde obvykle mui nosívají kapesník nebo plnicí pero, vykukovala
ohlodaná slepièí kost.
Ráèíte-li vìdìt, rozvádìl zrzek, dnes ráno
v Gribojedovovì sále kdosi lohl nebotíkovi z rakve hlavu.
Jak se to mohlo stát? vyklouzlo bezdìènì Markétì a vtom
si vybavila dva mue v trolejbusu.
Èertví! odpovìdìl nenucenì zrzek. A vùbec, podle mì
by bylo nejlepí zeptat se na to Kòoura. Ïábelský kousek!
Byl z toho skandál jako hrom! Jenom nechápu, kdo tu hlavu
potøeboval a naè!
Aèkoli byla Markétka plnì zamìstnána svými mylenkami,
výlevy neznámého chlapíka ji pøekvapily.
Dovolte, zvolala, jakého Berlioze? To je ten, co o nìm
dnes píou v novinách?... 
Kdo jiný... 
A to jdou za rakví samí spisovatelé? zeptala se s náhlým
zájmem, zuby pevnì sevøené.
Pøirozenì, kdo jiný!
A znáte je osobnì?
Vecky, do jednoho, ujioval ryavec.
A poslyte, její hlas znìl hlue, není mezi nimi náhodou
kritik Latunský?
Jak by ne, vykládal ochotnì mròous. Tamhle na kraji,
ve ètvrté øadì.
Ten blondýn? zeptala se Markétka s pøimhouøenýma oèima.
Má popelavé vlasy... Vidíte, teï zvedl oèi k nebi!
Ten, co vypadá jako páter?
Ano, ten!
Markétka se u dál nevyptávala a upøenì pozorovala Latunského.
Mnì se zdá, pokraèoval s úsmìvem ryavec, e ho poøádnì
nenávidíte.
Nenávidím leckoho, procedila mezi zuby, ale nemá smysl
se o tom bavit.
Pohøební prùvod mezitím znovu vykroèil a za ním následovala
pøevánì prázdná auta.
Správnì, nemá to smysl, Markéto Nikolajevno!
Vy mì znáte? podivila se.
Ryavec místo odpovìdi vysekl hlubokou poklonu, s buøinkou
v nataené ruce. Vypadá jak loupeník, napadlo Markétì, kdy
se pozornì zadívala na svého náhodného spoleèníka.
Já vás neznám, odsekla sue.
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Odkud byste mì mohla znát? Mimochodem, poslali mì k vám
v jisté záleitosti.
Markétka zbledla a odtáhla se.
To jste mìl øíct hned, spustila, a ne pitomì vanit
o nìjaké uøíznuté hlavì. Hodláte mì zatknout?
Nic podobného! zvolal zrzek. Co je to za nesmysl,
sotva na vás promluvím, hned si myslíte, e vás chci zatknout!
Prostì bych sis vámi rád pohovoøil o jisté záleitosti.
Nechápu, o co vám jde?
Ryavec se ohlédl a zaeptal tajemnì:
Posílají mì, abych vás dnes veèer pozval na návtìvu.
Co to plácáte, na jakou návtìvu?
K jistému slavnému cizinci, prohlásil významnì a spiklenecky zamrkal jedním okem.
To Markétu dopálilo.
Vida, nový typ - poulièní pasák, øekla a pohorenì
vstala.
Dìkuju pìknì za takové poslání! urazil se
mròous a zavrèel za odcházející Markétkou: Káèo hloupá!
Sprosáku jeden, zasyèela a otoèila se k nìmu zády.
Vtom neznámý zaèal odøíkávat:
,Tma, která se pøihnala od Støedozemního moøe, zahalila
prokurátorovo nenávidìné mìsto. Zmizely visuté mosty, spojující chrám s obávanou Antoniovou vìí... Velké mìsto zmizelo
z povrchu zemského, jako by nikdy neexistovalo... Takhle
se ztratíte i vy s tím svým ohoøelým seitem a uschlou rùí!
Seïte si tady dál na lavièce a kemrejte, aby vám dal svobodu,
e takhle nemùete volnì dýchat, a proste Boha, abyste na
nìj zapomnìla!
Markétka zbledlá jako plátno se vrátila k lavièce. Zrzek si
ji prohlíel s pøivøenými víèky.
Nièemu nerozumím, vyhrkla tie. Lupínky rùe se dají
vypátrat, èlovìk mùe leckam vniknout a leccos vyslídit...
e jste podplatili Natau?... Ale jak mùete uhodnout, co si
zrovna myslím? Trpitelsky svratila oboèí a dodala: Øeknìte,
kdo jste? Která instituce vás posílá?
Tohle je otrava, zabruèel ryavec a dodal hlasitìji:
S prominutím, u jsem vám jednou øek, e mì neposílá ádná
instituce. Jen si klidnì sednìte.
Bez odmluvy poslechla, ale nedalo jí to a znovu vyjekla:
Kdo jste?
No dobrá, kdy to musí být, jmenuju se Azazelo, ale to
vám stejnì nic neøekne.
A prozradíte mi, jak jste se dozvìdìl o uschlé rùi
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a jak to, e uhodnete moje mylenky?
Neprozradím, odmítl sue.
Vy o nìm nìco víte? zaeptala úpìnlivì Markétka.
Dejme tomu, e ano.
Zapøísahám vás, øeknìte mi jen jedno - je iv? Netrapte
mì!
iv... , odpovídal neochotnì Azazelo.
Mùj boe!
Bez køiku, prosím vás! zahuèel nevrle.
Odpuste, blekotala zkrotlá Markéta, pøiznávám, e
jsem na vás mìla zlost. Ale uznejte sám, kdy vás nìkdo na
ulici zastaví a pozve vás na návtìvu... Netrpím pøedsudky,
vìøte mi, a smutnì se pousmála, ale nestýkám se s cizinci
a vùbec netouím po jejich spoleènosti... a pak, mùj mu...
víte, smùla je v tom, e iju s nìkým, koho nemám ráda...
ale pøesto mu nechci kazit ivot... Nikdy mi neublíil... 
Azazelo poslouchal tu nesouvislou øeè a viditelnì se
nudil. Prosím vás, pøestaòte, poádal nakonec pøísnì.
Markétka poslunì ztichla.
Cizinec, o kterém mluvím, pro vás není nebezpeèný. A nikdo
se o vaí návtìvì nedozví, na to mùete vzít jed.
A k èemu mì tedy potøebuje? zeptala se úlisnì Markéta.
To se dozvíte pozdìji.
Chápu... chce, abych se s ním vyspala, usoudila
zamylenì.
Azazelo cosi zahuhlal.
Kadá ena na svìtì by si to pokládala za èest, usadil
Markétu a pohrdavì se uklíbl, ale musím vás zklamat. Nic
podobného nemá v úmyslu.
Co je to vùbec zaè, ten cizinec? zvolala zmatená Markétka
tak hlasitì, a se lidé ohlíeli. A co z toho budu mít,
kdy tam pùjdu?
Azazelo se k ní naklonil a zaeptal významnì:
Leccos... Mùete vyuít pøíleitosti... 
Coe? vykøikla a otevøela iroce oèi. Jestli vám dobøe
rozumím, chcete øíct, e se tam dozvím nìco o nìm?
Azazelo mlèky pøikývl.
Jedu! zvolala a chytila ho za ruku. Pojedu kam chcete!
Azazelo si ulehèenì odfrkl, zvrátil se na opìradlo lavièky,
take zakryl velký vyøezávaný nápis Òura, a prohlásil
ironicky:
S enskými je ale potí. Strèil ruce do kapes a natáhl
nohy. Proè tohle svìøili zrovna mnì, a ne tøeba Kòourovi,
ten se umí vemluvit... 
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Markétka ho pøeruila s trpkým úsmìvem:
Pøestaòte mì mystifikovat a trápit hádankami. Jsem neastný èlovìk a vy toho vyuíváte... Cítím, e se zaplétám
do jakési podivné historie, ale pøísahám, to vecko jen
proto, e jste mì nalákal svými øeèmi. Hlava se mi toèí,
nièemu nerozumím... 
Jenom, prosím vás, bez hysterie, zaklebil se znechucenì
Azazelo. Vijte se taky trochu do mé situace. Dát
administrátorovi po hubì, vystrnadit jednoho strejdu z domu,
nìkoho postøelit nebo podobnì - to je malièkost. Ale bavit
se s enskými o srdeèních záleitostech, dìkuju pìknì! U
pùl hodiny do vás mluvím horem dolem. Tak co?
Pojedu... , odpovìdìla prostì Markéta.
V tom pøípadì laskavì pøijmìte tohle, vytáhl z kapsy
kulatou zlatou krabièku a podával ji Markétì se slovy:
Schovejte ji honem, lidi po nás pokukují. Bude se vám hodit.
Poøádnì jste zestárla za posledního pùl roku, to máte z toho
trápení (Markétka se zapálila, ale neodpovìdìla a Azazelo
pokraèoval). Dnes veèer, pøesnì v pùl desáté, se raète
svléknout donaha a potøít si touhle mastí oblièej a celé
tìlo. Pak si dìlejte co chcete, ale hlídejte telefon. V deset
vás zavolám a dám vám pøísluné pokyny. Nemusíte se o nic
starat, dopraví vás a na místo a nezpùsobí vám to nejmení
obtíe. Jasné?
Markétka chvilku mlèela a pak pøikývla:
Ta vìcièka je z èistého zlata, pozná se to podle váhy.
Co se dá dìlat, chápu, e si mì kupujete, chcete mì zatáhnout
do nìjaké podivné machinace a e na to tìce doplatím... 
Co to má znamenat? zasyèel Azazelo. U zase? Ne,
poèkejte! Dejte sem ten krém!
Markétka pevnì stiskla v ruce krabièku a pokraèovala:
Ne, poèkejte... Já vím, co mì èeká. Ale dìlám to vecko
kvùli nìmu, protoe on je má poslední nadìje. Jenom chci
øíct, jestli mì znièíte, e se budete stydìt, ano, stydìt,
protoe zahynu ve jménu lásky! A s hlavou vztyèenou se
uhodila do prsou.
Dejte to sem! zajeèel vztekle Azazelo. U toho mám
dost! A sem polou Kòoural
Ne, vypískla Markéta, a se lidé pøekvapenì otáèeli.
Souhlasím se vím a jsem ochotna zúèastnit se vaí komedie
s natíráním mastí. Pùjdu tøeba do horoucích pekel! Nic vám
nedaruju!
Jé! zavøetìl náhle Azazelo a ukazoval kamsi do dálky,
oèi vytøetìné.
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Markétka se zadívala na parkovou møí, ale nic pozoruhodného neobjevila. Otoèila se tázavì k svému sousedovi, co ho
tak vyplailo, ale bylo pozdì: záhadný chlapík zmizel. Spìnì
sáhla do kabelky, kam tìsnì pøedtím schovala krabièku,
a pøesvìdèila se, e je na místì. Na dalí úvahy u nezbyl
èas, a tak Markéta kvapnì opustila Alexandrovský park.

(20) AZAZELÙV KRÉM
Na jasné veèerní obloze visel úplnìk a probleskoval mezi
vìtvemi javoru. V jeho svìtle lípy a akáty vykrouily v parku
na zemi sloité vzory. Tøídílné okno v arkýøi bylo otevøené
a tìkým závìsem se dralo ven svìtlo. V Markétinì lonici
záøily vecky lampy a nemilosrdnì odhalovaly obrovský nepoøádek, jaký tu panoval.
Na posteli leely pohozené koile, punèochy a prádlo
a dalí zmuchlané prádlo se válelo jednodue na podlaze
spolu s krabièkou cigaret, kterou kdosi v rozèilení zmaèkal.
Na noèním stolku sousedily støevíce s nedopitým álkem kávy
a popelníkem, kde jetì èadil nedopalek cigarety.
Pøes opìradlo køesla splývala èerná veèerní toaleta a po
celém pokoji se íøila vùnì voòavek, smíená s pachem rozpálené
ehlièky.
Markétka sedìla pøed zrcadlem v koupacím pláti, navleèeném
na nahé tìlo, a v èerných semiových lodièkách. Pøed ní na
toaletním stolku záøily zlaté náramkové hodinky a darovaná
krabièka: Markéta napjatì sledovala ciferník.
Chvílemi jí pøipadalo, e se zastavily a jsou porouchané.
Ve skuteènosti se ruèièky posunovaly hlemýdím tempem, jako
by se nemohly odlepit z místa. Koneènì se ruèièka pøiblíila
k pùl desáté. Markétka cítila, jak jí srdce splaenì tluèe,
a roztøesenými prsty uchopila krabièku.
Chvilku trvalo, ne se jí podaøilo otevøít víèko, a uvnitø
objevila mastný naloutlý krém. Zdálo se jí, e páchne
abincem. Koneèkem prstu nanesla petku na dlaò, a to jetì
silnìji zavonìlo bahenními travinami a lesem, a roztírala
ho po tváøích a po èele.
lo to lehce, krém se rychle vstøebával. Kdy se po
nìkolika tazích podívala do zrcadla, upustila krabièku rovnou
na hodinky, a se po skle rozlezly praskliny. Zavøela oèi,
potom na sebe znovu zamourala do zrcadla a uliènicky se
rozesmála.
Oboèí vytrhané pinzetou do úzké èárky zhoustlo a rozloilo
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se v podobì èerných, pravidelnì vykrouených obloukù nad
oèima, které zezelenaly. Jemná kolmá rýha u koøene nosu, je
se objevila tenkrát v øíjnu, kdy Mistr zmizel, se beze stopy
vytratila, stejnì jako zaloutlé skvrny na spáncích a dvì
síky sotva znatelných vrásek u oèí. Ple na tváøích zrùovìla,
èelo zbìlelo a vyhladilo se a úèes povolil.
Na tøicetiletou Markétu vykukovala ze zrcadla asi
dvacetiletá krasavice s èernými, pøirozenì zvlnìnými vlasy,
rozpustile se chichotala a ukazovala bílé zuby.
Kdy se dost nasmála, vyklouzla z koupacího plátì, nabrala
plnou dlaò mastného, jemného krému a zaèala si ho usilovnì
vtírat do kùe. Ple po celém tìle okamitì zrùovìla
a rozzáøila se perleovým leskem. Témìø souèasnì, jako by jí
z mozku nìkdo vytáhl neviditelnou jehlu, zmizela tupá bolest
ve spánku, která Markétku trápila celý veèer po onom podivném
setkání v Alexandrovském parku, svaly na rukou a na nohou
zesílily, a pøitom se cítila lehká jako pírko.
Poskoèila a vtom vzlétla kousek nad koberec, ale hned se
zas pomalu snáela dolù.
To je vìc! To je paneèku krém! volala a zaboøila se do
køesla. Krém nezpùsobil jen vnìjí zmìny. Markétka pociovala
intenzívnì kadou èásteèkou svého já radost, která se jí
íøila po celém tìle jako svìdivé puchýøe. Pøipadala si
naprosto svobodná a nezávislá. Kromì toho si jasnì uvìdomila,
e se splnilo její jitøní podvìdomé oèekávání a e navdycky
opoutí svou vilu i svùj døívìjí ivot. Z minulosti jí
uvízla jediná mylenka na nesplnìný úkol, který jetì zbývá
vykonat, ne se vrhne vstøíc neznámému dobrodruství. Táhlo
ji to nahoru, do povìtøí. Jak byla, nahá bìela z lonice do
muovy pracovny, témìø se nedotýkala nohama zemì, tady
rozsvítila a zamíøila k psacímu stolu. Na vytrený list ze
zápisníku napsala kvapnì tukou, velkým písmem a bez krtù:
Odpus mi a co moná nejdøív zapomeò. Opoutím tì navdycky. Nepátrej po mnì, je to zbyteèné. Ze veho utrpení
a alu, co mì postihly, se ze mì stala vìdma. Musím u jít.
Sbohem. Markéta.
S lehèím srdcem se vrátila do své lonice a v patách za
ní vbìhla dovnitø Nataa s kupou atstva v náruèí. Vzápìtí
se ramínka s róbami, krajkové átky, modré hedvábné støevíèky
naraené na napínáky i ozdobný pás sesypaly na zem a Nataa
spráskla ruce.
Tak co, jsem hezká? køièela chraplavì Markéta.
To snad ani není moné, eptala Nataa a couvala ke
dveøím. Jak to dìláte, Markéto Nikolajevno?
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To vecko zavinil krém! Krém, krém, krém! povykovala
Markéta, ukazovala na tøpytivou zlatou krabièku a pøitom se
otáèela pøed zrcadlem.
Nataa v tu chvíli zapomnìla, e se na podlaze válejí
pomaèkané aty, rozbìhla se k zrcadlu a ádostivì pokukovala
na zbytek krému. Pøitom neslynì pohybovala rty. Nakonec se
obrátila k Markétì a vyhrkla témìø zbonì:
Ta ple! Jako z alabastru!
Vtom se vzpamatovala, rychle posbírala spadlé vìci
a horlivì je opraovala.
Nechte toho! porouèela Markéta, vykalete se na to!
Nìkam to zahoïte, nechci to ani vidìt! Vlastnì ne, vezmìte
si nìco na památku! Myslím to vánì... Vezmìte si vecko, co
je v tomhle pokoji!
Nataa chvíli civìla na svou paní jako omámená, pak se jí
vrhla kolem krku a mezi polibky volala:
Jakou máte ple! Jako z alabastru! A oboèí!
Seberte vecky ty hadøíky a voòavky a nacpìte si je do
kufru, volala Markéta, ale perky neberte, nebo øeknou, e
jste je ukradla!
Nataa shrábla do uzlíku, co jí pøilo pod ruku, aty,
støevíce, punèochy i prádlo - a upalovala z lonice.
Zároveò z otevøeného okna kdesi na opaèném konci ulièky
zahømìl virtuózní valèík a nesl se iroko daleko. U branky
zaskøípìly brzdy.
Teï zavolá Azazelo! vykøikla Markéta a zaposlouchala
se do pádivého rytmu valèíku, který zaplnil celou ulièku.
U chápu, proè ten cizinec není nebezpeèný!
Zahuèel motor a vùz se vzdaloval. Poté cvakla branka
a na vydládìné cestièce se ozvaly kroky.
To je Nikolaj Ivanoviè, poznám jeho kroky, pomyslela si
Markéta, mìla bych mu na rozlouèenou provést nìjakou takaøici.
Prudkým pohybem odhrnula závìs, vyvihla se bokem na okno
a objala obìma rukama koleno, take ji mìsíèní svìtlo olehlo
z pravé strany. Pohlédla na mìsíc a tváøila se zádumèivì
a romanticky. Ozvaly se jetì asi dva kroky a pak náhle
ztichly. Kdy se dost vynadívala na lunu, s náleitým
povzdechem otoèila hlavu a opravdu uvidìla v zahradì Nikolaje
Ivanovièe, který bydlel v pøízemí jejich vily. Sedìl na
lavièce v mìsíèní lázni a podle veho tam sklesl neèekanì:
skøipec se mu svezl na nos a v ruce køeèovitì svíral aktovku.
Dobrý veèer, Nikolaji Ivanovièi, pronesla smutnì. Buïte
zdráv! Ze schùze, ze schùze?
Ale soused neodpovìdìl.
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Já, jak vidíte, pokraèovala a jetì víc se vyklonila
z okna, tady sedím sama, z dlouhé chvíle se dívám na mìsíc
a poslouchám valèík...
Pøitom si pøejela levou rukou spánek, urovnala sklouzlý
pramen vlasù a dodala nakvaenì:
Tohle od vás není hezké, Nikolaji Ivanovièi! Jsem pøece
jen konec koncù ena! To je nezdvoøáctví, mlèet, kdy s vámi
nìkdo mluví!
Soused, ozáøený mìsíèním svìtlem do posledního knoflíku
na edé vestì i do posledního chloupku svìtlé kozí bradky,
najednou s plachým úsmìvem vstal a celý nesvùj rozpaky, místo
aby smekl klobouk, odhodil aktovku stranou a døepl si, jako
by se chystal tancovat kozáèka.
S vámi by se èlovìk ukousal nudou, Nikolaji Ivanovièi!
sázela jedno slovo za druhým Markéta. Vùbec jste mì vichni
natolik omrzeli, e to ani nedovedu vyjádøit. Jak jsem astná,
e se s vámi louèím! Táhnìte ke vem èertùm!
Vtom za jejími zády v lonici zaøinèel telefon. Markétka
zapomnìla na Nikolaje Ivanovièe, hupla na podlahu a zvedla
netrpìlivì sluchátko.
Tady Azazelo, ozvalo se na druhém konci aparátu.
Azazelo, drahouku! zatìbetala.
Je èas vyrazit, pøipomínal Azazelo a podle hlasu se
dalo usoudit, e ho Markétèin upøímný, radostný výlev potìil.
A poletíte nad brankou, køiknìte: ,Mha pøede mnou, mha za
mnou! Nejdøív se trochu prolétnìte nad mìstem, abyste si
zvykla, a pak to vezmìte na jih, za mìsto a rovnou k øece.
Tam u vás èekají.
Sotva Markétka zavìsila, v sousedním pokoji cosi poskoèilo
jako berly a zaremplovalo na dveøe. Otevøela a do lonice
vpadl smeták kartáèem vzhùru a zaèal tancovat. Jedním koncem
bubnoval do podlahy a støídavì si lehal a dral se k oknu.
Markéta nadenì zavýskla a vyhoupla se na nìj obkroèmo jako
na konì. Teprve teï jí blesklo hlavou, e se v tom zmatku
zapomnìla obléct. Docválala k posteli a popadla první, co
jí pøilo pod ruku - byla to bledì modrá koile. Zamávala jí
nad hlavou jako praporem a vylétla oknem ven. Valèík nad
zahradou zaburácel jetì silnìji.
Kdy se snesla trochu ní, uvidìla na lavièce Nikolaje
Ivanovièe. Sedìl jako zkamenìlý a ohromenì naslouchal výkøikùm
a rachotu, které k nìmu doléhaly z osvìtlené lonice hoøejích
nájemníkù.
Sbohem, Nikolaji Ivanovièi! zahlaholila a trdlovala
pøed ním na kotìti. Soused zaúpìl a zaèal ruèkovat po lavièce,
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a shodil na zem aktovku.
Odlétám a u se nevrátím! Sbohem! jeèela Markéta, a
pøekøièela valèík. Vtom si uvìdomila, e vlastnì koili
nepotøebuje, a se zlovìstným chechtotem ji hodila Nikolaji
Ivanovièi na hlavu. Oslepený soused sebou plácl jak iroký,
tak dlouhý na dládìnou cestièku.
Markéta se otoèila, naposled pøelétla pohledem vilu, kde
se tolik natrápila, a zahlédla v ozáøeném oknì Natain
vyjevený oblièej.
Sbohem, Natao! houkla na ni a zamíøila kolmo vzhùru.
Mha pøede mnou, mha za mnou! vykøikla, a se to kolem
rozléhalo, prosmýkla se mezi vìtvemi javoru, které ji bièovaly
do tváøe, a vylétla nad branku do ulièky. Za ní se nesl
pádivý zbìsilý valèík.

(21) LET
Mha pøede mnou, mha za mnou!... Markéta proletìla známou
ulièkou a zaboèila do jiné, která pøetínala první v pravém
úhlu. Tuhle záplatami vyspravenou, pokøivenou ulièku, dlouhou
jak jitrnice, s polozborcenými dveømi krámku, kde prodávali
do bandasek petrolej a lahvièky s nìjakým smradem proti
tìnicím, minula ve chvilce a vtom ji napadlo, e aèkoliv je
teï naprosto svobodná a neviditelná, musí krotit své choutky.
Jenom zázrakem pøibrzdila a nerozbila si hlavu o starou iatou
lucernu na rohu. V posledním okamiku se jí vyhnula, jetì
pevnìji sevøela smeták, plula dál u rozvánìji a pøitom
dávala dobrý pozor na dráty elektrického vedení i vývìsní
títy.
Tøetí ulièka ústila pøímo na Arbat. Tady u si Markétka
plnì osvojila techniku letu a bylo jí jasné, e její døevìný
oø reaguje na sebemení pohyb rukou èi nohou a e zejména ve
mìstì musí být èlovìk opatrný a dret se zpátky. Mimo jiné
se pøesvìdèila hned v první ulièce, e je skuteènì neviditelná.
Nikdo nezaklánìl hlavu s výkøikem podívejte!, neuskakoval
stranou, nevøískal, neomdlíval ani se bláznivì nesmál.
Letìla tie, pomalounku a pomìrnì nízko, pøiblinì ve
výce prvního patra. Pøesto v tìsné blízkosti Arbatu,
osvìtleného nesèetnými svìtly, a oèi pøecházely, chybila
a narazila ramenem na svítící kotouè s jakousi ipkou. To ji
rozzlobilo. Zarazila posluného oøe, odletìla kousek stranou,
peèlivì namíøila a dradlem smetáku rozbila kotouè na kousky.
Sklo se s øinkotem sypalo na zem, lidé na chodníku uskakovali
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na vechny strany a kdesi v dálce se ozval hvizd. Markéta se
tomu uliènickému kousku smála.
Na Arbatu musíme být krajnì opatrní, uvaovala, tady je
nacpáno jedno pøes druhé, e èlovìk ztrácí pøehled. Klièkovala
obratnì mezi dráty, dole pod ní pluly støechy trolejbusù,
autobusù i automobilù a po chodnících, jak se jí shora zdálo,
proudily øeky èepic. Obèas se oddìlovaly jednotlivé pramínky
a vlévaly se do osvìtlených tlam noèních obchodù.
Uf, taková motanice! pomyslela si zlostnì. Jeden se tu
nemùe ani otoèit! Míjela Arbat, zamíøila vý, do úrovnì
tøetích pater, a proletìla kolem oslnivých neónù na rohové
budovì divadla do úzké ulièky, kde stála øada èinákù. Vecka
okna byla dokoøán a odevad se linula hudba z pøijímaèù. Ze
zvìdavosti do jednoho nakoukla a uvidìla kuchyò. Na plotnì
syèely dva vaøièe a u nich stály dvì hospodynì se lícemi
v rukou a hádaly se.
Mìla byste zhasínat svìtlo na záchodì, Pelagejo Petrovno,
vedla svou první a vejrala do kastrolu, ze kterého se kouøilo,
nebo na vás podáme stínost a vystìhujeme vás.
Jen nechte na hlavì, vy jste taky náramná, nedala se
druhá.
Obì jste náramné, pronesla hlasitì Markéta a pøehoupla
se pøes øímsu do kuchynì.
Obì rozhádané enské se otoèily po hlase a strnuly se
pinavými lícemi v rukou. Markétka mezi nimi opatrnì protáhla
ruku, otoèila kohoutky a zhasla vaøièe. Obì vykvikly, pusu
dokoøán. Ale Markétu u to pøestalo v kuchyni bavit a vyrazila
do ulièky.
Její pozornost upoutal velkolepý masív sedmipatrového,
zøejmì novì postaveného èináku na konci ulièky. Pøistála
zde a uvidìla omítku vykládanou èerným mramorem, iroké sklenìné dveøe a za nimi èepici se zlatým títkem a knoflíky
vrátného. Nad vchodem vévodil zlatý nápis DOMLIT.
Markéta krátkozrace zamourala na zlatá písmena a v duchu
pátrala, co znamená zkratka DOMLIT. Nakonec vela dovnitø,
smeták pod padí, bouchla dveømi udivenému vrátnému zrovna
pøed nosem a objevila vedle výtahu obrovskou èernou desku
a na ní bíle vepsaná èísla bytù a jména nájemníkù. Seznam
byl dùstojnì korunován nápisem Domov literátù. To zpùsobilo,
e Markéta pøiduenì, pomstychtivì vykøikla. Vzlétla o nìco
vý a oèima laènì hltala jednotlivá jména: Chustov,
Dvoubratský, Kvant, Beskudnikov, Latunský...
Latunský! zajeèela, To je on... to on znièil Mistra!
Vrátný u vchodu pøekvapenì poskoèil, poulil bulvy na èernou
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desku a zoufale pøemítal, proè seznam nájemníkù najednou
z nièeho nic zavøetìl? Zázrak, hotový zázrak!
Ale Markéta u zatím energicky stoupala po schodech a opakovala jako u vytrení:
Latunský - 84... Latunský - 84... Nalevo je 82, vpravo
83, jetì vý, vlevo - tady! Vida, je tu dokonce vizitka O.
Latunský.
Seskoèila ze svého oøe a kamenné dladièky pøíjemnì zchladily její rozpálená chodidla. Zazvonila jednou, podruhé,
ale nikdo neel otevøít. Stiskla pevnì tlaèítko a slyela,
jak se v bytì rozléhá zvonìní. A do nejdelí smrti by mìl
obyvatel bytu èíslo 84 ze sedmého patra dìkovat nebotíku
Berliozovi za to, e pøedseda MASOLITu spadl pod tramvaj
a smuteèní shromádìní se konalo právì toho veèera. Jen
astná hvìzda zachránila Latunského pøed setkáním
s Markétkou, která se toho pátku promìnila v divoenku.
Kdy nikdo dlouho neotvíral, zamíøila prudce dolù a pøitom
poèítala patra. Vybìhla na ulici, pohlédla nahoru a znovu
poèítala zvenèí, aby zjistila, kde jsou okna Latunského
bytu. Vylo jí pìt tmavých rohových oken v sedmém patøe
èináku. Kdy si ovìøila, e se nemýlí, vzlétla nahoru a za
pár vteøin u vklouzla otevøeným oknem do pokoje, støíbøitì
osvìtleného jen úzkým pruhem mìsíèního svìtla. Dobìhla po
téhle mìsíèní stezce a k vypínaèi a za okamik v celém bytì
zazáøilo svìtlo. Kotì zatím odpoèívalo v koutì.
Kdy se pøesvìdèila, e nikdo není doma, otevøela dveøe
do chodby a nala na nich správnou vizitku. Ano, ocitla se
tam, kde potøebovala.
Traduje se, e kritik Latunský dodnes bledne pøi vzpomínce
na ten straný veèer a s úctou vyslovuje Berliozovo jméno.
Nikdo neví, jak zákeøným zloèinem by byl onen veèer poznamenán.
Jisté je, e Markétka se vrátila z kuchynì s kladivem v ruce.
Nahá neviditelná letkynì se nutila do klidu, ale ruce se
jí netrpìlivì tøásly. Pozornì zamíøila a bøink! do
kláves klavíru. Po bytì se rozlehl první alostný náøek: to
se zbìsile rozkøièel naprosto nevinný komorní nástroj znaèky
Bechstein. Klávesy se propadly a kostìné klapky se rozlétly
na vechny strany. Klavír sténal, chroptìl a dunìl. Prásk,
zaznìlo jako výstøel z revolveru a pod úderem kladiva lupla
horní letìná deska. Markéta tìce dýchala, kdy vytrhávala
a kroutila struny. Koneènì se vyèerpanì odpotácela a dopadla
do nejbliího køesla, aby si odpoèinula.
V koupelnì i v kuchyni hrozivì huèela voda. To u asi
teèe na podlahu... napadlo ji a nahlas dodala:
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Dost! Neseï tady jako buchta!
Z kuchynì do pøedsínì se u valil proud. Markéta se
brouzdala bosýma nohama ve vodì, nosila v kbelících vodu
z kuchynì do kritikovy pracovny a vylévala ji do
zásuvek psacího stolu. Pak vypáèila kladivem dveøe u skøínì
a nakonec pøesídlila do lonice. Tady zdemolovala velkou
skøíò se zrcadlem, vytáhla kritikùv oblek a utopila ho ve
vanì. Kalamáø s inkoustem, ukoøistìný v pracovnì, vylila do
bohatì vystlané, naèechrané manelské postele.
Celá tahle destruktivní èinnost ji naplòovala palèivým
zadostiuèinìním, ale pøitom se jí ustaviènì zdálo, e výsledky
jsou mizivé. Proto nièila vecko na potkání. Rozbíjela
kvìtináèe s fíkusy v pokoji, kde stál klavír. Brzy ji to
omrzelo, uchýlila se do lonice a kuchyòským noem rozøezala
prostìradla a roztloukla zasklené fotografie. Necítila únavu,
jenom byla zpocená jako my.
Mezitím o poschodí ní v bytì èíslo 82 sluebná dramatika
Kvanta popíjela v kuchyni èaj a nechápala, odkud se bere
nahoøe takový rachot, bìhání a øinkot. Pohlédla vzhùru a vtom
zpozorovala, e jindy køídovì bílý strop pøed jejími zraky
mrtvolnì edne. Skvrna se nebezpeènì rozlévala a najednou
z ní vytryskly kapky. Sluebná zdøevìnìle sedìla asi dvì
minuty a divila se tomu neobvyklému úkazu. Vtom se od stropu
snesl dé a zabubnoval po podlaze. Teprve teï vyskoèila
a nastavila pod nejsilnìjí proud umyvadlo, ale nic nepomáhalo.
Dé houstl a zaplavil plynový sporák i stùl s nádobím. Dobrá
ena s køikem vybìhla na chodbu a po chvilce v bytì Latunského
zadrnèel zvonek.
Nìkdo zvoní... u musím jít, usoudila Markéta, nasedla
na kotì a zaslechla, jak enský hlas volá klíèovou dírkou:
Otevøete, otevøete! Dusjo, otevøi! U vás teèe voda? Vyplavili
jste nás!
Markétka vzlétla o metr vý a bouchla do lustru. Odnesly
to dvì árovky a køiálové pøívìsky se rozletìly do vech
koutù. Køik v klíèové dírce ustal a na chodbì se ozval dupot.
Markéta vyplula z okna, mírnì se rozpøáhla kladivem a bum!
do okenní tabule. Sklo se zajíklo a po mramorové zdi se
øinuly støepy. Markéta odletìla k druhému oknu. Hluboko dole
na chodníku pobíhali nechápavì lidé a jeden ze dvou vozù,
které stály pøed vchodem, zatroubil a odjel.
Kdy Markétka skonèila s okny Latunského, vzala si na
muku sousední byt. Zrychlila tempo, a to po celé ulici
praskalo a rachotilo. Z prvního vchodu vybìhl vrátný, civìl
nahoru a chvíli bezradnì otálel, ale pak pøiloil k ústùm
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píalku a ostøe zahvízdal. Za zvukù jeho píalky Markéta
s mimoøádným zápalem rozbila poslední okno v sedmém patøe
a poèala dílo zkázy v estém poschodí.
Vysílen dlouhou neèinností za naletìnými dveømi, vrátný
vloil do hvízdání celou dui a vìrnì následoval Markétu,
jako by ji doprovázel. V pøestávkách, kdy pøeletovala od
jednoho okna ke druhému, nabíral dech a pøi kadém Markétinì
úderu nafoukl tváøe k prasknutí a provrtával noèní vzduch
a do nebe.
Spoleèné úsilí vrátného a rozzuøené Markétky pøineslo
ovoce. V domì se strhla panika. Zbývající nepokozená okna
se rozlétla dokoøán, vykoukly z nich lidské hlavy a hned se
zase schovaly. Naopak, vecka doposud otevøená okna se rázem
zavøela. V protìjích domech se pohybovaly na osvìtleném
pozadí siluety nájemníkù, kteøí si lámali hlavu, proè
znièehonic praskají okna v novì postaveném Domì literátù.
Ulièkou se hnali k neastnému domu lidé a uvnitø po
vech chodbách bìhali bezhlavì obyvatelé nahoru a dolù.
Kvantova sluebná vzbouøila vechny, co bìeli kolem, a brzy
se k ní pøidala sluebná Chustovových, kteøí bydleli pøímo
pod Kvantovými v èísle 80. Zaèalo jim téct ze stropu zároveò
v kuchyni a na záchodì. U Kvantù v kuchyni se zase odloupl
obrovský kus omítky, a jak padal, rozbil vecko pinavé nádobí.
Následoval prudký ceïák a z mokrých vancù, které se jetì
udrely na stropì, prelo jako z konve. Tu na schoditi
èíslo jedna vypukl køik.
Markéta právì míjela pøedposlední okno ve tøetím patøe
a uvidìla neznámého mue, jak si v leknutí nasadil plynovou
masku. Rozmáchla se kladivem a sklo zachøestilo. Vydìený
mu zmizel z pokoje. .
Divoký pogrom neèekanì ustal. Markéta nakoukla do rohového
okna ve druhém poschodí, zataeného prùsvitnými tmavými
záclonami. Pokoj spoøe osvìtlovala malá lampièka chránìná
stínidlem. V postýlce se síkou sedìl asi ètyøletý chlapec
a polekanì naslouchal. Z dospìlých nikdo v pokoji nebyl,
zøejmì vichni vybìhli ven.
Nìkdo nám rozbíjí okna, postìoval si chlapec. Mámo!
Kdy nikdo neodpovìdìl, pøiznal se: Mámo, já se bojím.
Markétka rozhrnula záclony a vlétla dovnitø. Mámo, já
se bojím.
Neboj se, malièký, tìila ho a snaila se, aby její
divý, vìtrem ochraptìlý hlas znìl co moná nejjemnìji, to
kluci rozbíjeli okna.
Prakem? vyptával se chlapec a pøestal se tøást.
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Ano, pøisvìdèila Markéta, ale teï spi.
To Sitnik, aloval chlapec, ten má prak.
Urèitì to byl on!
Chlapec se ibalsky zahledìl stranou a zeptal se: Kde
jsi, teto?
Já tu nejsem, vysvìtlovala Markéta, já se ti jenom
zdám.
To jsem si hned myslel, prohlásil chlapec.
Hezky si hajni, naøizovala, dej si ruku pod tváøièku
a uvidí, e se ti bude o mnì zdát 
Tak jo, souhlasil chlapec a poslunì si lehl.
Povím ti pohádku, zaèala a poloila horkou dlaò na
chlapcovu ostøíhanou hlavu, byla jednou jedna teta... Nemìla
dìti a vùbec byla neastná. Nejdøív dlouho plakala a pak byla
moc zlá..., Markétka se odmlèela a odtáhla ruku. Chlapec
spal.
Odloila tie kladivo na parapet a frnk! oknem ven. Dole
pøed domem bylo boí doputìní. Po asfaltovém chodníku,
posetém rozbitým sklem, bìhali lidé a cosi vykøikovali. Mezi
nimi u se míhali milicionáøi. Do toho vpadla poplaná houkaèka
a z Arbatu se do ulièky vøítil èervený poární vùz s ebøíkem.
Dalí prùbìh událostí Markétu nezajímal. Stiskla pevnì
smeták mezi koleny, a ne by øekl vec, vznesla se nad
zloøeèený èinák. Pøitom peèlivì dbala, aby nezavadila
o elektrické vedení. Ulièka dole se zeikmila a nakonec
zmizela. Vystøídal ji shluk støech, obtoèených òùrami svìtel.
Pak se vechno uhnulo kamsi stranou a svìtla se slila
a rozmazala.
Hop a skok a støechy jako by se propadly do zemì. Místo
nich neklidnì pulsovalo jezero svìtel, postupnì se obracelo
vzhùru nohama, a se ocitlo za Markétinou hlavou, a pod
nohama se jí zableskl mìsíc. Uvìdomila si, e se pøekulila,
a kdy se otoèila, jezero zmizelo a v dálce na obzoru zbyla
po nìm jen rùová záplava. Ale i ta brzo pohasla a Markétka
osamìla s mìsícem, který plul vlevo nad ní. Vlasy jí povlávaly
jako høíva a mìsíèní svìtlo svitivì klouzalo po jejím tìle.
Podle toho, jak dole v miku splynuly dvì øady roztrouených
svìtel ve dvì jiskøivé èáry a bleskurychle zmizely, Markéta
usoudila, e letí závratnou rychlostí, a pøekvapilo ji, e
se nezadýchává.
Po nìkolika vteøinách kdesi dole v pozemské tmì vylehl
nový kotouè elektrických svìtel a pøipletl se jezdkyni pod
nohy, ale hned se zatoèil jako na obrtlíku a propadl se do
zemì. Po nìkolika vteøinách se opakovalo toté.
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Mìsta! Mìsta! vykøikla Markétka.
Pozdìji dvakrát tøikrát zahlédla pod sebou matné lesklé
avle, které leely v otevøených èerných pouzdrech,
a pomyslela si, e to jsou øeky.
Otáèela hlavou nahoru a vlevo a se zalíbením sledovala,
jak mìsíc zbìsile uhání zpátky k Moskvì a souèasnì stojí na
místì, take na nìm zøetelnì vynikla záhadná tmavá skvrna,
podobná drakovi nebo koníèku Hrbáèkovi, se pièatou tlamou
obrácenou k opoutìnému mìstu. Markétu napadlo, e je vlastnì
zbyteèné tak ílenì hnát svého oøe, takhle si nemùe nic
poøádnì prohlédnout a náleitì vychutnat rozko letu. Nìco
jí øíkalo, e na urèeném místì na ni stejnì poèkají, a nemá
proto cenu unavovat se nesmyslnou rychlostí a výkou.
Naklonila smeták tìtinami dopøedu, a druhý konec vylétl
do výky, znatelnì zpomalila a pøiblíila se tìsnì k zemi.
Tenhle skluz na vzduných sáòkách jí zpùsobil dìtskou radost.
Zemì byla témìø na dosah ruky a postupnì tato èerná neforemná
hmota odhalila svá tajemství a krásy, zvlá patrné za mìsíèné
noci. Markétu ovanula vùnì zelených lesù. Letìla tìsnì nad
zamlenou rosnatou loukou a pak nad rybníkem. Dole napínal
hlasivky abí chór a v dálce zahoukal vlak, a ji bùhvíproè
bodlo u srdce. Brzy ho uvidìla. Plazil se zvolna jako housenka
a metal do vzduchu snopy jisker. Markéta ho pøedhonila,
míjela nové vodní zrcadlo, ve kterém plul dalí mìsíc, a letìla
nízko nad lesem, div nebrousila nohama o koruny rozloitých
borovic. Vtom za sebou zaslechla cosi jako svitìní letícího
granátu, který ostøe rozráel vzduch. Pozdìji se k nìmu
pøidal enský smích a nesl se iroko daleko. Ohlédla se
a uvidìla jakýsi tmavý podivný pøedmìt: pomalu rozeznávala
jednotlivé èásti.
Ukázalo se, e se za ní kdosi ene. Nakonec se z neznámé
postavy vyklubala Nataa, dostihla svou velitelku a zpomalila.
Byla nahá, kolem hlavy jí poletovaly rozcuchané vlasy a koleny
svírala vypaseného èuníka, který v pøedních kopýtkách tøímal aktovku a zadními brázdil vzduch. Vedle nìho vlál na
òùrce skøipec, který mu sklouzl z rypáku a chvílemi sjídìl
na oèi. Kdy se na nìj Markétka zadívala pozornìji, poznala
Nikolaje Ivanovièe. Nad lesem zaburácel její smích a smísil
se s Natainým chechotem.
Natao! zahlaholila. Ty ses natøela krémem, pøiznej
se!
Drahouku!! odpovídala Nataa a probudila svým vøískotem
døímající borový les. Ty moje královnièko, já mu natøela
ple, jemu taky, chápe?
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Princezno! zanaøíkal plaètivì èuník a pádil se svým
bøemenem dál.
Drahouku! Markéto Nikolajevno! volala Nataa a cválala
vedle své paní. Pøiznávám, vzala jsem ten krém! Èlovìk chce
taky ít a létat! Odpuste, velitelko moje, ale já se nevrátím
ani zanic! To je pohádka, Markéto Nikolajevno... Tenhle mi
dìlal milostné návrhy, a poklepávala prstem na íji
rozpaèitému, funícímu èuníkovi, povate! Jak jsi mi to øíkal,
no? hulákala mu do ucha.
Bohynì moje! skuèel èuník. Já nemùu tak rychle lítat!
Takhle poztrácím dùleité listiny. Natálie Prokofjevno,
protestuju!
Jdi do háje i s tìmi svými lejstry! pokøikovala Nataa
a rozpustile se øehtala.
Co to øíkáte, Natálie Prokofjevno, jetì nás nìkdo
uslyí! zaúpìl prosebnì èuník.
Nataa se drela vedle Markéty a se smíchem jí vyklopila,
co se událo ve vile po jejím odletu.
Pøiznala, e se nedotkla ani jediné z darovaných vìcí,
ale strhla ze sebe aty, vrhla se na krém a hbitì se natøela.
Zmìnila se stejnì jako její paní. Zatímco se kochala svým
obrazem v zrcadle, celá bez sebe radostí, otevøely se dveøe
a dovnitø vklouzl Nikolaj Ivanoviè. Byl zjevnì rozèilen
a v ruce tøímal Markétinu koili, svùj vlastní
klobouk a aktovku. Jak uvidìl Natau, zkoprnìl. Kdy se ponìkud
vzpamatoval, prohlásil, e povaoval za svou povinnost sebrat
v zahradì koilku a osobnì ji doruèit... Pøi tom zèervenal
jako rak.
Co toho navanil, mizera! jeèela Nataa mezi výbuchy
smíchu. Sliboval mi hory doly, a jak krásnì mì svádìl!
Nabízel mi fùru penìz, duoval se, e Klavdie Petrovna se
o nièem nedoví. No øekni, lu, nebo ne? poøvávala na èuníka
a ten jenom stydlivì odvracel hlavu.
Rozdovádìná Nataa namátla v lonici také Nikolaje Ivanovièe a strnula pøekvapením. Oblièej dùstojného nájemníka
z pøízemí se scvrkl v rypák a na rukou a na nohou mu vyrazila
kopýtka. Pohlédl do zrcadla a zoufale, divoce zasténal, ale
bylo pozdì. Za nìkolik vteøin u osedlán letìl z Moskvy
nìkam do horoucích pekel a bezútìnì vzlykal a hoøekoval.
ádám, aby mi byla navrácena pùvodní podoba! zabruèel
napùl zlostnì, napùl úpìnlivì a zachrochtal. Nehodlám letìt
na jakési nezákonné shromádìní. Markéto Nikolajevno, vaí
povinností je poruèit sluebné!
Tak já jsem pro tebe sluebná? Sluebná, podívejme!
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soptila Nataa a tahala ho za ucho. A pøed tím jsem byla
bohynì? Jak jsi mi to øíkal?
Venue! fòukal èuník, který právì minul bublavý
potùèek proplétající se mezi kameny a kopýtky zachytil
o olinu.
Venue! Venue! zvolala vítìzoslavnì Nataa, jednu ruku
v bok a druhou vztáhla k mìsíci.
Markéto, královno, pøimluvte se za mì, a mì ponechají
ve vaich slubách. Vám ve vem vyhoví, máte èarodìjnou
moc!
Dobrá, vynasnaím se, slíbila Markéta.
Díky! zvolala Nataa a náhle vykøikla pronikavì
a nìjak posmutnìle:
Hej, pospì si! Pøidej!
Stiskla patami èuníkovi boky vyhublé íleným tryskem,
a ten vyrazil tak prudce, a to znovu rozpáralo vzduch. Za
okamik se Nataa zmìnila v pouhou èernou teèku, která se
vytrácela, a um provázející její let ustal.
Markétka plula zvolna jako døív v oputìné a neznámé krajinì, nad kopci, øídce posetými balvany mezi mohutnými borovicemi. Neletìla nad vrcholky, ale proplétala se mezi kmeny,
postøíbøenými z jedné strany mìsíèním svitem. Pøed ní klouzal
po zemi její stín a mìsíc jí svítil do zad.
Vytuila blízkost vody, a dovtípila se, e cíl je u
nedaleko. Borovice se rozestoupily a Markéta se tie snesla
k bílému køídovému útesu. Za ním se èernala dole øeka. Na
svahu stály keøe s rozvìenými cáry mlhy. Protìjí bøeh byl
mírný a rovný jako stùl. V osamìlém stínu koatých stromù se
míhal rozkymácený plamen a kolem pobíhaly temné postavy.
Markétì pøipadalo, e odtud zaznívá jakási dotìrnì veselá
hudba. Dál, a kam oko dohlédlo, jste na postøíbøené planinì
nenali ani náznak ivota.
Markéta slétla ze srázu dolù a zamíøila kvapnì k øece,
která ji vábila po pøestálé vzduné honièce. Odhodila kotì,
rozbìhla se a skoèila po hlavì do vody. Její lehké tìlo
rozèíslo vodu jako støela a zvedlo vodní sloup a k mìsíci.
Voda byla teplá jako louh. Markéta se vynoøila z bezedné
hloubky a dosyta se vyplavala v oputìné noèní øece.
Pravda, nablízku nikdo nebyl, ale opodál, za køovím, se
ozývalo plouchání a funìní - zøejmì se tam taky nìkdo koupal.
Vybìhla na bøeh rozpálená po koupeli. Necítila sebemení
únavu a radostnì hopkala ve vlhké trávì.
Náhle se zastavila a zbystøila sluch. Funìní se blíilo
a z vrbového houtí vylezl nahý tloutík v èerném hedvábném
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cylindru, posunutém do týla. Chodidla mìl obalená jílovým
bahnem, take se zdálo, e má èerné polobotky. Podle toho,
jak tìce odfrkoval a kytal, se dalo soudit, e má poøádnou
opici. Potvrzovala to i øeka, která znièehonic zaèala páchnout
koòakem.
Sotva tloutík uvidìl Markétku, chvíli si ji prohlíel
a pak radostnì zahýkal:
Co to vidím? Je to opravdu ona? Jsi to ty, Claudino,
veselá vdovo? Ty, a tady? a uu se k ní hrnul a chtìl ji
obejmout na pøivítanou.
Markéta poodstoupila a prohlásila dùstojnì:
Bì se vycpat! Já nejsem ádná Claudina! Dávej si pozor,
s kým mluví, a po chvilce pøemýlení pøipojila dlouhou
peprnou nadávku. Na lehkomyslného tloutíka to pùsobilo jako
ledová sprcha a rázem vystøízlivìl.
Achich ouvej, zvolal tie a kubl sebou, promiòte
laskavì, dobrotivá královno Margot! Spletl jsem se. Za to
mùe ten zatracený koòak! Poklekl na jedno koleno, smekl
cylindr a vysekl hlubokou poklonu. Pak zaèal brebentit cosi
o krvavé svatbì svého pøítele Guessarda v Paøíi, o koòaku,
a jak je upøímnì zdrcen tímhle politováníhodným omylem: pøitom
pletl ruské vìty dohromady s francouzskými.
Kdyby sis alespoò navlékl kalhoty, nestydo, obmìkèila
se Markéta.
Tloutík se radostnì zazubil, kdy poznal, e se Markétka
nezlobí, a pøekotnì sdìloval, e se právì ocitl bez kalhot
pouze proto, e je z roztritosti zapomnìl u øeky Jeniseje,
kde se pøedtím koupal. Ujioval, e se tam neprodlenì vypraví,
tím spí, e to je co by kamenem dohodil. Porouèel se do
Markétiny ochrany a pøíznì a couval pozpátku k øece, a sklouzl
a spadl naznak do vody. Dokonce ani pøi pádu nezmizel z jeho
oblièeje, orámovaného malými licousy, nadenì oddaný úsmìv.
Markéta pronikavì zahvízdala, aby pøivolala svého oøe,
a pøenesla se na protìjí bøeh, zalitý mìsíèním svìtlem sem køídová hora nevrhala svùj stín.
Sotva se dotkla chodidly orosené trávy, hudba u vrbin
zaznìla bøesknìji a z ohnì vzlétl chomáè jisker. Pod vìtvemi
vrb, obalenými jehnìdami, které se jasnì rýsovaly ve svìtlé
noci, sedìly ve dvou øadách velkohubé áby, nafukovaly se
jako gumové a hrály na døevìné píaly øízný pochod.
Svìtélkující ztrouchnivìlá døívka zavìená na jívovém proutí
osvìtlovala noty. V záblesku plamenù abí papuly matnì
svìtélkovaly.
Pochod znìl na Markétinu poèest. Dostalo se jí vpravdì
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slavnostního pøijetí. Prùzraèné rusalky zastavily okamitì
svùj rej nad øekou a mávaly Markétce vodními øasami. Nad
liduprázdným nazelenalým bøehem se nesly iroko daleko jejich
pozdravy. Nahé divoenky se vyhouply z vrbin, postavily se
do øady a hluboce, dvornì se uklánìly. K Markétì pøiskoèil
jakýsi kozonoh a sápal se jí po ruce. Pak rozprostøel na
trávì hedvábnou rouku, vyptával se, jestli se královna
dobøe vykoupala, a navrhoval, aby si chvilièku lehla
a odpoèinula.
Markéta poslechla. Kozonoh jí pøinesl pohár ampaòského.
Napila se a hned mìla høejivý pocit u srdce. Vyzvídala, kde
je Nataa, a dostalo se jí odpovìdi, e ta u se vykoupala
a letìla na svém èuníkovi napøed do Moskvy, aby ohlásila, e
Markéta se brzy dostaví, a pomohla pro ni pøipravit úbor.
Bìhem Markétèina krátkého pobytu pod vrbami se udála
jetì jedna pøíhoda: náhle cosi zahvízdalo a èerné tìlo
zøejmì nechtìnì uchlo do vody. Za nìkolik vteøin u stál
pøed Markétou tloutík s licousy, který se tak neastnì
uvedl na protìjím bøehu. Podle veho staèil zaskoèit na
Jenisej, protoe mìl na sobì frak, ale jinak byl promoèený
do poslední nitky. Koòak ho u podruhé vytrestal:
jak tloutík pøistával, omylem spadl do vody. Ale ani tohle
nedopatøení mu nevyhnalo z tváøe úsmìv a rozesmátá Markéta
dovolila, aby jí políbil ruku.
Pak se vichni chystali na cestu. Rusalky dotanèily svùj
tanec v mìsíèním svitu a rozplynuly se v nìm. Kozonoh se
uctivì Markéty zeptal, èím pøijela k øece. Kdy øekla, e
pøiletìla na kotìti, prohlásil dotèenì:
Jake, to se nehodí! V okamiku vyrobil ze dvou
døívek pochybný telefon a ádal kohosi, aby neprodlenì poslal
vùz. To se taky stalo.
Na ostrov pøiharcoval svìtle lutý sportovní vùz, ale za
volantem nesedìl ofér, nýbr èerný havran s dlouhatánským
zobanem, v èepici z voskovaného plátna a v rukavicích
s irokými manetami. Ostrùvek znovu osamìl, rejdivé divoenky
se rozplynuly v mìsíèní záøi, oheò dohasínal a øeøavé uhlíky
pokryl edý popel.
Kozonoh usadil Markétu a tloutíka s licousy do vozu.
Markéta se pohodlnì zaboøila do irokého zadního sedadla.
Vùz s jekotem poskoèil a vznesl se a skoro k mìsíci.
Ostrov i øeka naráz zmizely a Markétka uhánìla k Moskvì.
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(22) V ZÁØI VOSKOVIC
Pravidelný hukot motoru Markétu zkolébával ke spánku,
vùz letìl vysoko nad zemí a mìsíèní svìtlo pøíjemnì høálo.
Zavøela oèi, nastavila tváø vìtru a bùhvíproè smutnì vzpomínala
na neznámý bøeh øeky, který právì opustila; cítila, e u se
tam nikdy nevrátí. Po vech tìch kouzlech a zázracích dneního
veèera se dovtípila, ke komu ji vlastnì vezou na návtìvu,
ale nedìsilo ji to. Doufala, e tam znovu najde své tìstí,
a to jí dodávalo sílu. Ostatnì, na delí úvahy nezbýval èas.
Buï havran rozumìl dokonale svému øemeslu, anebo díky bleskurychlému vozu brzy uvidìla pod sebou místo temné lesní houtiny rozèeøené moøe moskevských svìtel. Èerný ofér za letu
odrouboval pravé pøední kolo a pøistál na pustém osamìlém
høbitùvku kdesi blízko Dorogomilova.
Vysadil Markétu, která se na nic neptala, u jednoho
náhrobku spoleènì s kotìtem, pak nastartoval vùz a namíøil
jej pøímo do stre za høbitovem: s rachotem se tam zøítil
a rozbil. Havran uctivì zasalutoval, vyvihl se na zbylé
kolo a odletìl.
Hned nato se za jedním náhrobkem vztyèil neznámý mu
v èerném pláti. Ve svitu mìsíce blýskl zaloutlý tesák a Markétka poznala Azazela. Posuòkem vybídl Markétu, aby nasedla
na svého oøe, sám osedlal dlouhý rapír, oba se vznesli do
vzduchu a nepozorováni pøistáli pøed domem èíslo 302b v Sadové
ulici.
Kdy procházeli prùjezdem se smetákem a rapírem pod padí, zpozorovala unudìného chlapíka v èepici a vysokých holínkách, který zøejmì na nìkoho èekal. Pøestoe nai cestovatelé
li po pièkách, mu zaslechl jejich kroky a neklidnì sebou
trhl - nechápal, odkud kroky pøicházejí.
Dalího mue, který se podobal prvnímu jako vejce vejci,
potkali u vchodu èíslo 6. Znovu se opakovala tá historie.
Sotva zaslechl kroky, ostraitì se ohlédl a zamraèil se.
Dveøe se samy od sebe otevøely a zase zavøely. Chlapík se
rozbìhl za dvìma neviditelnými chodci, nakoukl do prùjezdu,
ale nikoho nespatøil.
Tøetí, který jako by z oka vypadl obìma pøedchozím, hlídkoval na odpoèívadle ve druhém patøe. Kouøil silné cigarety,
a se Markéta rozkalala, kdy procházela kolem. Kuøák vyskoèil
ze sedátka, jako kdy ho píchne vosa, nejistì zamejdil
oèima, pak pøistoupil k zábradlí a nahlédl dolù. Markétka
a její prùvodce zatím u stanuli u dveøí è.50. Nezvonili.
Azazelo tie otevøel svým klíèem.
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Markétu obklopila èernoèerná tma, která ji pøekvapovala.
V pøedsíni bylo tma jako v ranci, take se bezdìènì zachytila
Azazela za plá, aby neklopýtla. Vtom kdesi v dálce nahoøe
zakmitalo svìtlo a blíilo se. Azazelo v chùzi vytáhl Markétì
zpod padí kotì, které nehluènì zmizelo v temnotì.
Stoupali po irokých pohodlných schodech, které se Markétì
zdály nekoneèné. Nechápala, kde se vzalo v pøedsíni obyèejného
moskevského bytu takové neviditelné, ale pøesto jasnì hmatatelné schoditì. Koneènì výstup skonèil a Markéta poznala,
e stojí na odpoèívadle. Svìtlo smìøovalo k nim a Markétka
zahlédla oblièej neznámého èerného dlouhána, který tøímal
v ruce svítilnu. Ti, kdo mìli tu smùlu a zkøíili mu
v posledních dnech cestu, by ho poznali dokonce i v mihotavé
záøi lutého jazýèku. Byl to Korovjev alias Fagot.
Pravda, jeho zevnìjek se radikálnì zmìnil. Rozeklaný
plamínek svítilny se u neodráel v rozbitém skøipci, který
dávno patøil na smetitì, ale v monoklu, tøebae rovnì
nakøáplém. Kníry na drzém oblièeji mìl vihácky nakroucené
a napomádované, èerný frak splýval s okolím, jenom prsa
probìlávala ve tmì.
Mág, regenschori, kouzelník, tlumoèník a kdoví, èím vlastnì
ve skuteènosti byl, zkrátka Korovjev, se uklánìl, iroce
mával svítilnou a pobízel Markétku, aby ho následovala. Azazelo
se zatím vytratil.
Fantastický veèer, pomyslela si, vecko jsem èekala, ale
tohle ne. e by jim praskly pojistky? Ale nejvíc ze veho mì
zaráí tahle místnost... Jak se mùe vejít do normálního
moskevského bytu? Ne, to je vylouèeno! I ve skomíravém svìtle
Korovjevovy svítilny poznala, e se ocitla v nedohledném
sále, s temným, a jak se zdálo, nekoneèným sloupovím.
Korovjev se pozastavil u kanapíèka, postavil svítilnu na
nejblií stojan, pokynul Markétì, aby se posadila, a sám
zaujal malebnou pózu vedle, lokty opøené o stojan.
Dovolte, abych se pøedstavil, zaskøípal, jmenuji se
Korovjev. Pøekvapuje vás, e tu je tma? Myslíte si snad, e
etøíme?
Ani nápad! A mi první kat, který se tu namane, tøeba
jeden z tìch, kteøí dnes o nìco pozdìji budou mít tu èest
líbat vae koleno, na tomhle stojanu usekne hlavu, jestli
lu! Prostì maestro nemá rád elektrické svìtlo, a proto
zapínáme proud na poslední chvíli. Pak ho je ovem dostatek,
vìøte, moná a pøíli.
Korovjev se Markétì zalíbil na první pohled a jeho køaplavé
tlachání ji uklidòovalo.
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Ne, odpovìdìla, nejvíc ze veho mì pøekvapuje, jak se
tohle vecko vtìsná do obyèejného èináku, a ukázala do
sálu.
Korovjev se sladce usmál, a se mu roztanèily na nose
stíny.
To je detail, prosím! vysvìtloval. Pro ty, kdo vìdí
o existenci ètvrté dimenze, není nic lehèího ne rozíøit
kteroukoliv místnost do ádoucích rozmìrù. Ba co víc, madam,
do libovolných rozmìrù! Mimochodem, vanil, a se hory
zelenaly, znával jsem lidi, kteøí nejene nemìli sebemení
pojem o ètvrté dimenzi, ale kteøí nemìli pojem vùbec o nièem,
a pøesto dovedli dìlat zázraky. Kupøíkladu jistý obèan, jak mi
vyprávìli, dostal tøípokojový byt na Hlinìném kopci a obratem
ruky, bez ètvrtého rozmìru a jiných vìcí, nad nimi èlovìku
zùstává rozum stát, ho promìnil ve ètyøpokojový tak, e
jeden pokoj rozdìlil pøíèkou. Naèe tenhle byt vymìnil za
dva v rùzných moskevských ètvrtích: jeden tøípokojový a druhý
dvoupokojový. To máme dohromady pìt místností, e ano.
Tøípokojový byt smìnil za dva samostatné dvoupokojové
a tak získal, jak ráèíte vidìt, est pokojù, pravda,
roztrouených porùznu po celé Moskvì. Právì kdy se chystal
provést poslední husarský kousek - dal do novin inzerát, e
vymìní est pokojù v rùzných moskevských ètvrtích za jeden
byt na Hlinìném kopci - zabránily mu v dalí èinnosti jisté
okolnosti. Není vylouèeno, e i dnes vlastní nìjaké separé,
jenome - o tom vás mohu ujistit - nikoliv v Moskvì. Vidíte,
takový vykuk to byl a vy tady mluvíte o ètvrtém rozmìru!
Pøestoe Markétka vùbec o ètvrtém rozmìru nemluvila a zaèal
s tím sám Korovjev, vesele se zasmála jeho povedené historce
o dobrodrustvích bytového podvodníka. Korovjev pokraèoval:
Ale teï k vìci, Markéto Nikolajevno. Vy jakoto neobyèejnì
inteligentní ena jste se u jistì dovtípila, kdo je ná
pán.
Pøikývla a srdce se jí rozbuilo.
Tak tedy, prosím, pokraèoval Korovjev, my jsme nepøátelé
dohadù a nápovìdí. Kadoroènì ná pán poøádá ples. Jmenuje
se jarní na poèest novoluní, neboli ples sta králù. Tìch
hostí!...
Korovjev se chytil za tváø, jako by ho rozbolel zub.
Ostatnì doufám, e se o tom sama na vlastní oèi pøesvìdèíte.
No a maestro, jak jistì chápete, je starý mládenec. Potøebuje
hostitelku..., a rozhodil rukama. Uznejte, e
bez hostitelky...
Markétka napjatì poslouchala, aby jí neuniklo ani jediné
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slovíèko, pøestoe ji lehce mrazilo a hlavou jí víøila blahá
nadìje, e bude koneènì astná.
Podle zavedené tradice, sypal Korovjev, se hostitelka
má jmenovat Markéta, to za prvé, a za druhé, musí pocházet
z mìsta, ve kterém se právì nacházíme. V daném pøípadì to je
Moskva. Objevili jsme tu sto jedenadvacet Markét a vìøte,
a pøitom se zoufale poplácal po stehnì, ani jedna nepøipadala
v úvahu! Koneènì astný osud..., usmál se významnì a naklonil
se k ní, a ji zamrazilo...
Struènìji øeèeno, zavøetìl, zkrátka a dobøe neodmítnete
a pøijmete tuto úlohu?
Neodmítnu! odpovìdìla pevnì.
To je vecko, uzavøel, pak zvedl svítilnu a dodal:
Raète, prosím, za mnou.
Kráèeli mezi sloupovím, a nakonec pøili do druhého
sálu, kde to silnì vonìlo po citrónech. Cosi zaustilo
a zavadilo Markétce o hlavu, a sebou polekanì kubla.
Nebojte se, chlácholil ji medovì Korovjev a vzal ji
pod padí, to jsou jen Kòourovy plesové rafinády. A vùbec,
jestli vám smím radit, nikdy se nièeho nebojte. Vdy je to
hloupé. Nezapírám, bude to pompézní ples. Uvidíme zde
osobnosti, které mìly svého èasu obrovskou moc. Ale kdy
uváím, jak mikroskopicky nepatrné jsou jejich monosti ve
srovnání s tím, co si mùe dovolit mùj pán, je mi do smíchu
a zároveò do pláèe... A pak, vy sama pocházíte z královské
krve.
Jak to? zaeptala zdìenì a pøitiskla se k nìmu.
Ach, královno, brebentil elmovsky Korovjev, otázky
pùvodu jsou ty nejsloitìjí na svìtì! Kdybych se zeptal
nìkolika prababièek, proslulých svou beránèí povahou, odhalila
by se fantastická tajemství, váená Markéto Nikolajevno!
Nebudu daleko od pravdy, kdy tvrdím, e nikdo neví, jaká
karta mu padne. V nìkterých vìcech neplatí ani stavovské
pøehrady, ba dokonce ani státní hranice. Na vysvìtlenou:
jistá francouzská královna, která ila v estnáctém století,
by se asi tuze podivila, kdyby jí nìkdo øekl, e po mnoha
letech uvedu její pùvabnou pra-pra-pra-pravnuèku do
moskevských plesù. Ale jsme na místì.
Sfoukl svítilnu, která mu zmizela z rukou, a Markétka
zahlédla pøed sebou na podlaze pruh svìtla, který se plazil
zpod temných dubových dveøí. Korovjev tie zaklepal. Markétì
vzruením drkotaly zuby a zimniènì se chvìla.
Dveøe se otevøely a za nimi se objevil malý pokojík.
Rozeznala irokou postel z dubového døeva a na ní zmuchlaná,
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zválená, pinavá prostìradla a poltáøe. Pøed postelí stál
masívní stùl s vyøezávanými nohami, na nìm svícen se sedmi
miskami v podobì velkých zlatých dravèích spárù a v nich
plály silné voskovice. Na stole byla dále rozloena velká
achovnice s umnì vykrouenými figurkami. Na malém ooupaném
kobereèku stála nízká stolièka. Byl tu jetì jeden stùl a na
nìm zlatá èíe a svícen s rameny v podobì hadù. Po celé
místnosti to páchlo sírou a smolou. Na podlaze se køíily
stíny od svícnù.
Mezi tìmi, kdo se shromádili v pokojíku, Markétka okamitì
poznala Azazela, navleèeného do fraku. Vyòoøený stál v hlavách
postele, teï u nepøipomínal loupeníka, jak se jevil Markétì v Alexandrovském parku, a neobyèejnì galantnì se uklánìl.
Známá Hela, která tolik pohorovala poèestného bufetáøe
Varieté a kterou - hú! - natìstí vyplail kohout v noci po
památném pøedstavení, sedìla nahá na kobereèku u postele
a míchala cosi v hrnci, z nìho se valila sirná pára.
Koneènì sedìlo v pokoji na vysoké stolièce u achového
stolku obrovské èerné kocouøisko a v pravé tlapì tøímalo
figurku konì.
Hela vstala a uklonila se Markétce. Kocour hupl ze idlièky
na zem a uèinil toté. Pøitom, jak oupal pravou zadní prackou,
konì upustil a hned zalezl pod postel a pátral po nìm.
To vecko strachem ztuhlá Markéta stìí rozeznávala v alebném svìtle voskovic. Její zrak upoutala postel, kde sedìl
ten, koho jetì nedávno ubohý Ivan na Patriarchových rybnících
pøesvìdèoval, e ïábel neexistuje. Teï tento neexistující
ïábel sedìl na posteli.
Do Markétina oblièeje se zabodly dvì oèi. Pravé,
s nazlátlou jiskrou kdesi hluboko na dnì, proniklo a do
due, a levé, èerné a zrádné, podobné ouku jehly,
pøedstavovalo bránu do bezedné, temné propasti plné stínù.
Mág se klebil, pravý koutek úst mìl pokleslý a vysoké olysalé
èelo brázdily hluboké vrásky rovnobìnì s oboèím. Ple na
oblièeji mìl trvale osmahlou. Leel nenucenì rozvalen na
posteli pouze v usmolené dlouhé noèní koili, na levém rameni
záplatované. Jednu nahou nohu skrèil pod sebe, druhou mìl
nataenou na stolièce a Hela mu natírala opálené koleno
jakousi kouøící kaí.
Markéta zpozorovala na Wolandových rozhalených prsou,
kde se neèernal jediný chloupek, tmavý kámen v podobì brouka
na zlatém øetízku, s neznámými iniciálkami na krovkách. Byla
to na první pohled mistrovská práce. Hned vedle mága trùnil
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na tìkém podstavci podivný, jakoby ivý glóbus, osvìtlený
ikmými sluneèními paprsky.
Nìkolik vteøin panovalo ticho. Zkoumá mì, napadlo Markétu,
a násilím se pøinutila, aby se jí neroztøásla kolena.
Koneènì se mág usmál, blýskl jiskrným okem a pronesl:
Vítám vás, královno, a prosím, omluvte laskavì mùj domácí
úbor.
Mluvil nezvykle hlubokým hlasem, který místy pøecházel
do chrapotu.
Uchopil dlouhý kord, jen leel na posteli, shýbl se
a zaátral jím pod postelí.
Vylez! poruèil. Partie se odkládá. Máme tu hosta.
V ádném pøípadì, zasykl výstranì nad Markétiným uchem
nápovìda Korovjev.
V ádném pøípadì..., opakovala Markétka.
Pane..., eptl jí Korovjev do ucha.
V ádném pøípadì, pane, namítla u pevným, ale hlubokým
hlasem a s úsmìvem dodala: Snanì vás prosím, dohrajte tu
partii. Domnívám se, e odborné èasopisy by zaplatily velké
peníze za to, kdyby ji mohly otisknout.
Azazelo tie, pochvalnì zamruèel. Woland upøel na Markétu
zkoumavý pohled a utrousil jakoby pro sebe:
Ano, Korovjev má pravdu. Nikdo neví, jakou kartu si
vytáhne. Krev je krev! Vztáhl ruku a pokynul Markétì, aby
pøistoupila blí. Poslechla a pøitom necítila pùdu pod bosýma
nohama. Woland jí poloil ruku tìkou jako kámen a zároveò
havou jako oheò na rameno, pøitáhl ji k sobì a posadil
vedle sebe na postel.
Kdy u jste tak neskonale laskavá, zaèal, a nic jiného
jsem ostatnì ani neèekal, budeme mluvit pøímo. Znovu se
sklonil pod postel a zvolal:
Jak dlouho jetì hodlá pokraèovat v téhle komedii? Vylez,
zlopovìstný Hansi!
Nemùu nabít konì, hájil se pokrytecky, pøiduenì kocour,
odcválal bùhvíkam a místo nìho se mi plete pod ruku nìjaká
ába.
Myslí, e jsi nìkde na jarmarku? vyptával se Woland
a zatváøil se sveøepì. ádná ába pod postelí nebyla! Nech
si ty svoje laciné triky pro Varieté! Jestli okamitì
nevyleze, budu mít za to, e se vzdává, odporný dezertére!
Za nic na svìtì, mùj pane, zavøískl kocour, vylezl
hbitì zpod postele a svíral konì v tlapì.
Dovolte, abych vás pøedstavil ..., uu spustil Woland,
ale hned se zarazil. Ne, nemùu toho aka vidìt. Jen se
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podívejte, co ze sebe udìlal!
Kocour celý zapráený u zatím stál na zadních a uklánìl
se Markétce. Na krku se mu bìlal motýlek, jaký se nosí
u fraku, a na prsou se pohupovalo dámské perleové kukátko
na òùrce. K dovrení veho mìl pozlacené vousy.
Co to má znamenat? hartusil Woland. Proè sis pozlatil
vousy? A k èemu, zatracenì, potøebuje motýlka, kdy nemá
kalhoty?
Nehodí se, aby kocour nosil kalhoty, pane, vysvìtloval
dùstojnì kocour. Nakonec mi jetì poruèíte, abych si natáhl
boty, ne? Kocour v botách se vyskytuje jenom v pohádkách.
Ale vidìl jste nìkdy nìkoho na plese bez motýlka? Nehodlám
se zesmìnit a riskovat, e se mnou vyrazí dveøe! Kadý se
vylepuje jak mùe. Vezmìte laskavì na vìdomí, e to, co
jsem øekl, se týká i kukátka!
A co vousy?
Nechápu, namítl sue kocour, proè se Azazelo
a Korovjev dnes po holení posypali bílým pudrem. Je snad
lepí ne zlatý? Prostì jsem si napudroval vousy, to je
vecko! Nìco jiného by bylo, kdybych se oholil! Kocour
bez vousù, to u je opravdu nechutné, tisíckrát to tvrdím.
Ostatnì, a kocourovi se dotèenì zachvìl hlas, vidím, e
jsem pøedmìtem invektiv. Z toho pro mì vyplývá jeden váný
problém: mám vùbec jít na bál? Co vy na to, pane? A uraenì
se nafoukl, a se zdálo, e kadou chvíli praskne.
Neuvìøitelný podvodník, pokyvoval hlavou Woland, pokadé, kdy prohrává, zaène to zamlouvat jako ten poslední
arlatán na mostì. Okamitì si sedni. Kdo má poslouchat tu
tvou slátaninu?
Prosím, poslechl kocour a posadil se, ale nemohu pøi
nejlepí vùli souhlasit s tím, co jste øekl. To není ádná
slátanina, jak se ráèíte vyjadøovat v pøítomnosti dámy, ale
øetìz souvislých sylogismù, které by ocenili i takoví znalci,
jako byl Sextus Empiricus, Martianus Capella a dokonce i sám
Aristoteles.
ach, oznámil mág.
Prosím, raète, zapitìl kocour a sledoval kukátkem
achovnicové pole.
Kdy dovolíte, madam, obrátil se Woland k Markétce,
pøedstavím vám svoji svitu. Tenhle, co se tak rád pitvoøí,
je kocour Kòour. Azazela a Korovjeva u znáte. Doporuèuji
vaí ctìné pozornosti komornou Helu: je chápavá, èiperná
a neodøekne vám ádnou slubu.
Krasavice Hela se usmála, pohlédla na Markétu nazelenalýma
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oèima a pøitom pilnì nabírala do dlanì mast a roztírala ji
Wolandovi na koleno.
To je vecko, uzavøel mág a zamraèil se, kdy mu komorná
zvlá silnì stiskla koleno, jak vidíte, je jich hrstka,
kadý jiný, ale nikomu neublíí.
Odmlèel se a zaèal otáèet glóbusem, sestrojeným tak dùmyslnì, e modré oceány se vlnily a na severním pólu leela
ledová snìná èepice jako pravá.
Zatím na achovnici zavládl zmatek. Nejvý rozèilený
král v bílém pláti pøelapoval v jednom poli a zoufale lomil
rukama. Tøi bílí pìáci - oldnéøi s halapartnami - nechápavì
civìli na dùstojníka, který se ohánìl kordem a ukazoval
dopøedu, kde v sousedních políèkách, bílém a èerném, sedìli
Wolandovi èerní jezdci na dvou horkokrevných koních. Zvíøata
u netrpìlivì hrabala kopyty.
Markétku nejvíc ze veho udivilo i zaujalo; e achové
figurky byly ivé. Kocour odloil kukátko a nenápadnì dloubl
svého krále do zad. Ten si zoufale zakryl rukama tváø.
Je to patné, drahý Kòoure, poznamenal tie, jedovatì
Korovjev.
Situace je váná, ale nikoli beznadìjná, odporoval
kocour, ba dokonce si troufám tvrdit, e koneèné vítìzství
bude moje. Staèí, kdy si rozeberem situaci.
Zaèal provádìt rozbor dosti originálním zpùsobem velijak se klebil a pomrkával na svého krále.
Není to nic platné, konstatoval Korovjev.
Jejda, vykøikl náhle Kòour, papouci uletìli, já to
øíkal! A opravdu, z dálky sem dolehl elest mnoha køídel.
Korovjev a Azazelo vybìhli z pokoje.
Aby vás èert vzal s tìmi vaimi krkolomnými plesovými
nápady! zabruèel Woland a zabýval se dál svým glóbusem.
Sotva oba pomocníci zmizeli, Kòour mrkal jetì horlivìji.
Bílý král se koneènì dovtípil, co od nìho chtìjí. Strhl ze
sebe plá, odhodil ho a utekl ze achovnice. Pohozený
královský at si navlékl dùstojník a zaujal královo místo.
Korovjev a Azazelo se zatím vrátili.
Blaf jako vdycky, mruèel Azazelo a poilhával
nepøátelsky po kocourovi.
Jasnì jsem to slyel, hájil se napadený.
Jak dlouho to chce jetì táhnout? zeptal se Woland.
ach!
Nejspí jsem se pøeslechl, maestro, odporoval kocour,
ach není a nemùe být.
Opakuju, ach.
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Pane, zamòoukal s falenou starostlivostí kocour, to
není ach, jste pøíli vyèerpán.
Král stojí na G2, vybafl Woland, ani pohlédl na
achovnici.
Maestro, jsem zdrcen, zaúpìl kocour a zatváøil se
vydìenì, ale mýlíte se!
Jak to? zeptal se nechápavì mág a upøel pohled na achovnici, kde dùstojník stál odvrácen na královì místì a stínil
si rukou tváø. Ty sketo, prohodil zamylenì Woland.
Pane, znovu se dovolávám logiky! ospravedlòoval se
kocour a tiskl si praèky na prsa. Jestlie jeden z hráèù
vyhlauje ach a po králi není v poli ani vidu, povauje se
ach za neplatný!
Vzdává se, nebo ne? zaøval hrozivì mág.
Rozmyslím si to, jestli dovolíte, mírnì odpovìdìl Kòour
a pøemýlel, hlavu v tlapách. Chvíli trvalo, ne prohlásil:
Vzdávám se.
Utlouct takové tvrdohlavé hovado je málo, vyprskl
Azazelo.
Ano, vzdávám se, pokraèoval kocour, ale dìlám to výhradnì proto, e nemùu déle hrát ve tváèské atmosféøe, kterou
rozdmychávají tihle závistivci! Vstal a achové figurky
samý naskákaly do zásuvky.
Helo, je èas, pøipomnìl Woland a Hela se vytratila
z pokoje. Rozbolela mì noha, a jetì ten dnení ples...
Dovolte, já sama..., poádala tie Markétka.
Znovu si ji pozornì prohlédl a nastavil koleno. Horká
kae pálila do rukou jako rozhavená láva, ale Markéta se
pøesto ani trochu nemraèila bolestí, peèlivì natírala koleno
a snaila se, aby to nebolelo.
Moji dùvìrníci tvrdí, e to je revmatismus, svìøoval
se Woland a pøitom nespoutìl oèi z Markéty, ale já sám mám
váné podezøení, e tuhle bolest v kolenì mi odkázala jistá
okouzlující vìdma, se kterou jsem se blíe seznámil v roce
1571 na Èertovì stolci v Brockenských horách.
Je to moné? zapochybovala Markéta.
Hlouposti! Za tøi sta let to pøejde. Radili mi spoustu
lékù, ale já se drím babièèiných starodávných receptù. Moje
bába, babice, odporná èarodìjnice mi odkázala fantastické
byliny! A vùbec, poslyte, netrpíte taky nìjakým neduhem?
Tøeba máte nìjaký smutek nebo trápení, které vás potají uírá.
Nikoliv, pane, zavrtìla hlavou chytrá Markéta, teï,
kdy jsem u vás, se cítím výbornì.
Krev je veliká vìc, prohodil vesele Woland a Markéta
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nechápala, kam míøí. Pak dodal:
Jak vidím, zajímá vás mùj glóbus?
Ó ano, nikdy jsem podobnou vìcièku nevidìla.
Pìkná vìc. Pøiznávám se, e nemám rád rozhlasové zprávy.
Hlasatelky neuvìøitelnì komolí místní jména a pak kadá tøetí
ilá, jako by schválnì vybírali ilavé. Mùj glóbus je
daleko pohodlnìjí, tím spí, e chci znát vecky události
pøesnì. Tøeba tuhle, vidíte ten cípek zemì omývaný z jedné
strany moøem? Podívejte, jak se rozzáøil. Právì tam zaèala
válka. Kdy se podíváte zblízka, rozeznáte podrobnosti.
Markétka se sklonila ke glóbusu a sledovala, jak se
ètvereèek zemì rozíøil, zaèal hrát vemi barvami a promìnil
se v jakousi plastickou mapu. Rozeznala stuhu øeky a vedle
osadu. Domek o velikosti hrachu nabobtnal a pøipomínal
krabièku zápalek. Náhle støecha v chuchvalci naèernalého
dýmu nehluènì vyletìla do vzduchu. Zdi se zøítily
a z jednopatrové krabièky zbyla jen hromádka tøísek, ze které
se èernì kouøilo. Markéta se naklonila jetì blí a uvidìla
na zemi malou enskou postavièku a vedle ní v kalui krve
dítì s rozhozenýma rukama.
Konec, øekl s úsmìvem Woland, ten malý nestaèil spáchat
jediný høích. Abadonna pracuje èistì.
Nechtìla bych být na stranì jeho nepøátel, vyhrkla
Markéta, koho vlastnì podporuje?
Èím déle s vámi mluvím, pouèoval ji vlídnì mág, tím
více se pøesvìdèuj i o tom, e jste velice chytrá. Uklidním
vás. Abadonna je naprosto nestranný a pomáhá stejnou mìrou
obìma bojujícím táborùm. Proto i výsledky na obou stranách
bývají nachlup stejné. Abadonno! zvolal pøiduenì a vtom
ze zdi vystoupil hubený chlapík v tmavých brýlích, které
zapùsobily na Markétu natolik silnì, e tlumenì vykøikla
a skryla oblièej na Wolandovì kolenì. Pøestaòte! zvolal
mág. Lidé moderního vìku jsou ale nervózní! Napøáhl ruku
a utìdøil Markétì pøátelskou herdu do zad, a jí zabrnìlo
po celém tìle. Vidíte pøece, e má brýle. Ostatnì, nikdy se
nestalo a ani nestane, aby se Abadonna nìkomu ukázal pøedèasnì.
A pak jsem tu jetì já a vy jste u mne na návtìvì! Prostì
jsem vám ho chtìl pouze ukázat.
Abadonna stál a nehýbal se.
Nemohl by si na chvilièku sundat brýle? zaprosila
Markéta, pøitiskla se k svému ochránci a tøásla se tentokrát
zvìdavostí.
Bohuel to nejde, namítl s vánou tváøí Woland, mávl
rukou a Abadonna zmizel. Co mi chce, Azazelo?
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Maestro, oznamoval pomocník, mám tu èest hlásit, e
se dostavili dva nezvaní hosté: jedna krasavice, která fòuká
a mermomocí kemrá, abychom ji ponechali ve slubách velitelky,
a s ní, s prominutím, její èuník.
Podivnì si vedou krasavice, poznamenal tie Woland.
To je Nataa! zvolala Markéta.
Dobrá, a zùstane. A èuníka odevzdejte kuchaøùm.
Aby ho zapíchli? vykøikla zdìenì Markéta. Mìjte
strpení, maestro. To je Nikolaj Ivanoviè, nájemník z naí
vily. Tohle vechno je velké nedorozumìní, víte, ona ho
trochu pøimázla krémem...
Dovolte, uklidòoval ji mág, kdo by ho zapíchl a k èemu
by to bylo dobré? A posedí spoleènì s kuchaøi, to je ve.
Uznejte, nemùu ho pøece pustit do sálu.
To se ví..., pøidal se Azazelo a ohlásil: Blíí se
pùlnoc, maestro.
Výbornì, øekl Woland a obrátil se k Markétì.
Prosím, raète... a pøedem vám dìkuji. Jen ádné rozpaky
a nièeho se nebojte. Nic nepijte, kromì vody, nebo zmalátníte
a bude vám tìko. Je èas!
Markéta vstala z kobereèku a vtom u se ve dveøích objevil
Korovjev.

(23) GALA PLES U SATANA
Kvapem se blíila pùlnoc, a proto si museli pospíit.
Markétka jako ve snách sledovala, co se kolem dìje. Zapamatovala si svíce a bazén vykládaný drahokamy. Ocitla se na
dnì a Hela s novou pomocnicí Nataou ji polévaly jakousi
vøelou, hustou a rudou tekutinou. Ucítila na rtech slanou
chu a domyslela si, e ji omývají krví. Krvavou záplavu
vystøídala jiná, stejnì hustá, prùzraèná a narùovìlá - Markétì
se zatoèila hlava od rùového oleje. Pak ji poloili na
køiálové loe a tøely ji velikánskými zelenými lupeny, a
se celá leskla.
Vtom vtrhl dovnitø kocour a zaèal vydatnì pomáhat. Usedl
na bobek u Markétiných nohou, masíroval jí chodidla a tváøil
se jako èistiè bot na ulici.
U se nepamatuje, kdo jí uil z bledì rùových plátkù
støevíèky a jak se samy od sebe zapnuly na zlaté pøezky.
Jakási neznámá síla ji vymrtila a postavila pøed zrcadlo.
Ve vlasech se jí tøpytila královská diamantová èelenka.
Odkudsi se vynoøil Korovjev a zavìsil jí na krk tìký
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øetìz s èerným pudlem v oválném rámu. perk tíil královnu
jako závaí, øetìz jí rozdíral íji a pod tíhou se celá
shrbila. Ale nìco jí vynahradilo vecko to nepohodlí zpùsobené
øetìzem - úcta, kterou jí zaèali projevovat Korovjev a Kòour.
Nevadí, nevadí! bruèel Korovjev u dveøí místnosti, kde
byl bazén. Nedá se nic dìlat, je to nutné... Královno,
jestli dovolíte, dám vám jetì jednu dobrou radu. Mezi hosty
budou rùzné, ano nejrùznìjí velièiny. Ale nikomu z nich
nedávejte pøednost, královno Margot! Kdyby se vám nìkdo
nelíbil... vím, e to pøirozenì nedáte najevo, ne, ne - ani
nápad! Kadý by si toho okamitì viml! Je zapotøebí, abyste
si je vecky oblíbila, ano, královno! Èeká vás hojná odmìna.
A pak - hlavnì nikoho nevynechat! Alespoò mu vìnujte úsmìv,
kdy nebude èas prohodit slùvko, nebo staèí kývnout hlavou!
Vecko, co chcete, jenom ne lhostejnost, jinak nám hosté
budou chøadnout...
Markétka provázená Korovjevem a Kòourem vkroèila do úplné tmy.
Já... já..., pital kocour, dám znamení!
Zaèni! naøídil ve tmì Korovjev.
Ples zaèíná!!! zajeèel pronikavì Kòour a Markéta vyjekla
a zavøela oèi. Ples ji neèekanì uchvátil záplavou svìtel,
zvukù a vùní. Podpírána Korovjevem se ocitla v tropech.
Papouci s èervenými náprsenkami a zelenými ocasy se houpali
na liánách, zarývali se do nich drápy a vøetìli, a ui
zaléhaly: Nesmírnì mì tìí! Les konèil a paølivý vzduch,
jaký bývá v lázních, vystøídal vzápìtí osvìující chlad
plesového sálu se sloupy z naloutlého jiskøivého mramoru.
Sál, stejnì jako pøedtím les, zel prázdnotou, nepoèítáme-li
nahé mouøeníny se støíbrnými turbany, kteøí stáli u sloupù.
Tváøe jim vzruením zpopelavìly, kdy do sálu vplula Markéta
se svým doprovodem, k nìmu se nepozorovanì pøipojil Azazelo.
Korovjev pustil Markétinu pai a zaeptal:
Pøímo na tulipány!
Pøed Markétou se vztyèila hradba z bílých tulipánù a za
ní záøily nesèetné lampièky. V jejich svìtle se oslnivì
odráely bílé náprsenky a èerná ramena kavalírù. Poznala,
odkud se pøedtím nesl plesový halas. Ohluil ji bøeskný
hlahol trubek a z ryku náhle vytryskl døíve potlaèovaný
houslový trylek a zaplavil ji jako horká vlna. Orchestr v poètu
asi sto padesáti hudebníkù hrál polonézu.
Pøed ním stál dirigent ve fraku. Jak uvidìl Markétu,
zbledl, pousmál se a pokynem ruky pøimìl hudebníky, aby
vstali. Vyhrávali vstoje neúnavnì dál, ani na
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okamik neodloili nástroje a zahrnuli Markétu smìsicí zvukù.
Dirigent se odvrátil od svých svìøencù a hluboce se jí uklánìl,
ruce iroko rozpøaené. Markéta mu s úsmìvem pokynula.
To nestaèí, zasykl Korovjev, takhle celou noc nezamhouøí
oka. Zavolejte na nìj: ,Gratuluji, králi valèíkù!
Poslechla a pøekvapilo ji, e její jasný, zvonivý
hlas pøehluil povyk orchestru. Dirigent radostí poskoèil,
levou ruku poloenou na prsa a pravou dirigoval vesele dál
a mával bílou taktovkou.
To nestaèí, pital znovu Korovjev, mrknìte vlevo, na
první housle, a kývnìte, aby si kadý z nich myslel, e
zdravíte právì jeho. Jsou tu samá esa. Tamhleten... za prvním
pultem, to je Vieuxtemps! Tak, výbornì... A teï honem dál!
Kdo je ten dirigent? vyptávala se zvìdavì Markétka,
kdy odlétali.
Johann Strauss! køíkl kocour. A mì obìsí v tropech
na první liánì, jestli kdy na nìjakém plese hrál takovýhle
orchestr! To já jsem vecky sezval! A vimnìte si, ani jediný
neonemocnìl ani neodmítl!
V dalím sále namísto sloupù se vypínaly po jedné stranì
stìny ze havì rudých, mléènì bílých a rùových rùí, po
druhé stranì z japonských plnokvìtých kamélií. Mezi nimi
tryskaly fontány a ve tøech bazénech umìlo ampaòské. První
bazén byl ametystový, druhý rubínový a tøetí køiálový.
Kolem pobíhali mouøeníni v rudých turbanech a støíbrnými
natìraèkami plnili vínem z bazénu ploché poháry. Otvorem
v rùové stìnì jste mohli zahlédnout pódium, kde øádil jakýsi
chlapík v èerveném fraku s vlatovèími køídly. Pøed ním
burácel dez, div nepraskaly bubínky. Sotva dirigent spatøil
Markétu, hluboce se pøedklonil, a se rukama dotýkal podlahy,
pak se vymrtíl a zajeèel:
Aleluja!
Pleskl se do jednoho, pak do druhého kolena, vytrhl
nejbliímu hudebníkovi z rukou èinel a bouchl jím do stropu.
Markéta u na odletu vidìla, jak virtuózní dezbendista
zápasí s polonézou, která se jí vtírala do uí, a mlátí
èinelem po hlavách svoje hudebníky, kteøí se krèí v komické
hrùze.
Koneènì pøistáli na odpoèívadle, kde ji pøedtím ve tmì
vítal Korovjev se svítilnou. Teï tu plály køiálové hrozny,
a oèi pøecházely. Markéta stanula na urèeném místì, pod
levou rukou se jí octl nízký ametystový sloupek.
Mùete si na nìj poloit ruku, a vám dojdou síly,
radil Korovjev.
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Jeden mouøenín jí vsunul pod nohy poltáøek se zlatì
vyitým pudlem, a ona, posluna nìèích rukou, na nìj stoupla
pokrèenou pravou nohou.
Pokouela se rozhlédnout. Korovjev stál po jejím boku
jako svíce. Vedle Azazela zahlédla jetì tøi mladíky, kteøí
jí vzdálenì pøipomnìli Abadonnu. Zamrazilo ji v zádech. Ohlédla
se a zjistila, e ze zadní mramorové stìny tryská umivé
víno a proudí do ledového bazénu. U levé nohy ucítila cosi
teplého a chlupatého. Byl to Kòour.
Pozorovala, jak pøímo od jejích nohou vybíhá dolù
grandiózní schoditì pokryté kobercem. V dálce, jako by se
dívala obrácenì dalekohledem, zahlédla dole prostorný vestibul
s velikánským krbem, do jeho rozklebené vychladlé tlamy
by se klidnì vela pìtitunka. Vestibul i schoditì, zalité
oslnivým svìtlem, byly oputìné. Z dálky doléhal vøískot
trubek. Tam stáli nepohnutì asi minutu.
Kde jsou hosté? vyptávala se Korovjeva.
Pøijdou co nevidìt, královno, a bude jich dost. Vánì,
radi bych típal døíví, ne je tady vítal.
típat døíví, to nic není! chytil se toho vanivý
kocour. Já bych radi dìlal prùvodèího tramvaje, pøestoe
horí zamìstnání neznám!
Vecko musí klapat, královno, pouèoval Korovjev Markétku,
oèi za nakøáplým monoklem mu blýskaly. Není nic trapnìjího,
ne kdy první host pobíhá sem tam a neví, co dìlat, a jeho
zákonná fúrie ho pronásleduje výèitkami za to, e pøijeli
døív ne ostatní. Takové bály by se mìly vyhodit na smetitì
jako zmetky, královno.
Správnì, na smetitì, pøikývl kocour.
Do pùlnoci zbývá veho vudy deset vteøin, oznámil
Korovjev, co nevidìt to zaène.
Tìch deset vteøin pøipadalo Markétì jako vìènost. Nejspí
u uplynuly, a poøád nic. Vtom dole u obrovského krbu cosi
zarachotilo a objevila se ibenice s kymácivým, napùl
zpráchnivìlým obìencem, který vyklouzl ze smyèky, uchl
sebou na podlahu a naráz se promìnil v èernovlasého krasavce
ve fraku a lakýrkách. Za ním se vyvalila z krbu polorozpadlá
mení rakev, víko s rachotem odskoèilo a vymrtil se dalí
kostlivec. Krasavec k nìmu galantnì pøiskoèil a nabídl mu
rámì. Kostlivec se promìnil v koketní dámu v èerných
støevíèkách a s èernými rajèími péry ve vlasech a u se
dvojice hrnula po schodech nahoru.
První hosté! zvolal Korovjev. Pan Jacques se enou.
Pøedstavuji vám, královno, jednoho z nejzajímavìjích muù.
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Kovaný penìzokaz, velezrádce, ale pøitom sluný alchymista.
Proslavil se tím, zaeptal Markétì do ucha, e otrávil
královu milenku. A to se hned tak kadému nestane! Pohleïte,
jak je krásný!
Zbledlá Markétka s otevøenou pusou sledovala, jak mizí
v postranních dveøích vestibulu ibenice i rakev.
Jsem poctìn! zavøetìl kocour pøímo do oblièeje panu
Jacquesovi, který stoupal do schodù.
Souèasnì vyskoèil dole z krbu bezhlavý kostlivec s utrenou
rukou, dopadl na zem a promìnil se v kavalíra ve fraku.
Manelka pana Jacquese zatím poklekla pøed Markétou na jedno
koleno a pobledlá vzruením jí políbila nohu. Královno...,
brebentila.
Královna je poctìna! vykøikoval Korovjev.
Královno..., øekl tie krásný pan Jacques.
Jsme poctìni, jeèel kocour.
Azazelovi mladíci se strnule zdvoøilým úsmìvem na rtech
postrkovali dvojici stranou, kde stáli mouøenínové a dreli
v rukou poháry s ampaòským. Po schoditi bìel poklusem
osamìlý mu ve fraku.
Kníe Robert, zaeptal Korovjev Markétì, pøitalivý
jako vdycky. Povate, jaká smìná historka! Jde o opaèný
pøípad: tenhle byl královniným milencem a otrávil svoji enu.
Tìí nás, hrabì, vykøikl Kòour.
Z krbu se postupnì vyvalily s rámusem a praskotem tøi
rakve, pak kdosi v èerném pláti a za ním se vynoøil z èerné
tlamy dalí a zasadil prvnímu ránu noem do zad. Dole se
rozlehl pøiduený výkøik. Vzápìtí z krbu vybìhla napùl rozpadlá
mrtvola. Markétka pøivøela oèi a èísi, snad Nataina ruka jí
podstrèila pod nos flakón s voòavou solí.
Schoditì se zahemilo hosty. Na kadém schodu se tlaèili
pánové ve fracích, z dálky vypadali vichni stejnì, a s nimi
dekoltované dámy, které se liily pouze barevnými péry na
hlavì a rùznými støevíèky.
K Markétì se pøibelhala kulhavá dáma s podivnou botou na
levé noze, nenápadná, drobná, s oèima sklopenýma jako jeptika.
Kolem krku mìla bùhvíproè uvázanou irokou zelenou stuhu.
Kdo je ta... zelená? zeptala se mechanicky Markéta.
Neobyèejnì rozkoná a solidní dáma, pital Korovjev,
doporuèuji ji vaí pozornosti: signora Toffanová. Byla svého
èasu velmi populární mezi mladými pùvabnými Neapolitánkami
a obyvatelkami Palerma, zejména tìmi, které jejich muové
omrzeli. To se pøece stává, e nìkoho omrzí vlastní mu,
nemyslíte, královno?
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Ano, hlesla dutì Markéta a zároveò vyslala záøivý
úsmìv dvìma kavalírùm, kteøí jí v pokleku líbali koleno a ruku.
Víte, sdìloval Korovjev Markétì a souèasnì na kohosi
pokøikoval: Hrabì! Je libo pohár ampaòského? Jsem poctìn!
Tak tedy signora Toffanová chápala tyhle uboaèky a prodávala
jim jakousi záhadnou vodièku. ena ji nalila manelovi do
polévky, ten zbatil polévku, podìkoval za péèi a cítil se
v sedmém nebi. Pravda, za pár hodin ho popadla hrozná ízeò,
ulehl do postele a za dva dny pùvabná Neapolitánka, která
podala mui takovou polévku, byla volná jako ptáèe.
Co to má na noze? vyptávala se Markéta a pøitom podávala
ruce hostùm, kteøí pøedbìhli pajdavou signoru Toffanovou.
A proè má kolem krku uvázanou stuhu? Snad aby zakryla
povadlou íji?
Jsem poctìn, kníe! hulákal Korovjev a zároveò jedním
dechem pouèoval Markétu: íji má jako hedvábí, jenome ji
stihla malá nepøíjemnost ve vìzení. Na noze má panìlskou
botu, a stuha? Kdy se dozorci dozvìdìli, e asi pìt set
neastnì vybraných muù opustilo Neapol a Palermo navdy,
v návalu zlosti ukrtili signoru Toffanovou v její cele.
Jsem tak astná, pøedobrá královno, e se mi dostalo
té cti..., eptala pokornì Toffanová a pokouela se kleknout
na jedno koleno, ale panìlská bota jí bránila.
Korovjev a Kòour jí pomohli vstát.
Tìí mì, odpovídala Markétka a podávala ruce dalím.
Po schoditi proudili noví a noví hosté. Markéta u
nevidìla, co se dìje ve vrátnici. Mechanicky napøahovala
ruku a zas pøipaovala a pøitom se monotónnì usmívala. Na
odpoèívadle to huèelo jako v úle a z plesových sálù, které
opustila, sem doráela hudba jako moøský pøíboj.
Tohle je nudná enská, u neeptal, ale
nahlas prohlaoval Korovjev; byl si jist, e ho v tom hluku
nikdo neuslyí. Zboòuje plesy a kadému si stìuje na svùj
kapesník.
Markétka vyhledala pohledem v davu hostí tu, kterou jí
Korovjev oznaèil. Byla to mladá, asi dvacetiletá ena dokonalé
postavy, ale s tìkavýma vtíravýma oèima.
Jaký kapesník? vyzvídala Markéta.
Má komornou, vysvìtloval Korovjev, a ta jí tøicet let
klade pøed spaním na stolek kapesník. U se ho pokouela
spálit v kamnech nebo utopit v øece, ale marnì.
A èím se ten kapesník vyznaèuje? eptala Markéta
a støídavì zvedala a spoutìla ruku.
Vtip je v tom, e kdy zmínìná slouila v jisté kavárnì,
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pozval ji jednou majitel do spíe. Za devìt mìsícù porodila
syna, odnesla ho do lesa, zacpala mu pusinku kapesníkem
a pak ho zahrabala do zemì. U soudu tvrdila, e ho nemohla
uivit.
A co se stalo s kavárníkem? zajímala se Markéta.
Královno, zaskuhral jí náhle u nohou kocour, smím se
vás zeptat, co s tím má co spoleèného kavárník? Ten pøece
neudusil kojence v lese!
Markétì nezmizel z tváøe úsmìv, dál pilnì podávala pravou
ruku, zatímco pièaté nehty levé se zaryly do Kòourova ucha:
Ty se opovauje skákat druhému do øeèi..., zasyèela.
Kòour zcela neobøadnì vypískl a zachroptìl:
Královno... ucho mi nabìhne... Proè bych mìl kazit
ples napuchlým uchem? Dívám se na to èistì z právního
hlediska... U mlèím, myslete si, e nejsem kocour, ale
ryba, jenom puste moje ucho!
Markéta mu vyhovìla a vtom u se pøed ní objevily smutné
vtíravé oèi.
Je mi ctí, královno, e jsem byla pozvána na slavnostní
ples na poèest novoluní!
Tìí mì, e vás poznávám, odpovìdìla Markétka. Pijete
ampaòské?
Co to ráèíte dìlat, královno? eptal jí do ucha zoufale
a témìø neslynì Korovjev, bude tlaèenice.
ampaòské piju, øekla ena prosebným hlasem a náhle
mechanicky opakovala: Frída, Frída, Frída! Jmenuju se Frída,
vzneená hostitelko!
Pijte, a se vám zatoèí hlava, Frído, a na nic nemyslete,
radila Markéta.
Frída vztáhla k Markétì ruce, ale Korovjev a Kòour ji
zachytili pod padí a odvádìli, a zmizela v davu.
Proti Markétì se valila hradba èerných, bílých, snìdých
a kávových lidských tìl, jako by hosté chtìli vzít útokem
odpoèívadlo, kde stála. Nahé eny se proplétaly mezi
ofrakovanými mui. V zrzavých, èerných, katanových a jako
len svìtlých vlasech hrály a mihotaly se drahokamy v oslnivé
záøi lustrù. Jako by nìkdo zalil útoèící zástup kavalírù
sprkami svìtla - tak jim na hrudi oslnivì jiskøily briliantové
spony. Markéta snad kadou vteøinu cítila dotek rtù na kolenì,
napøahovala ruku k políbení a její oblièej ztuhl v nehybnou
pøívìtivou masku.
Jsem poctìn, zpíval monotónnì Korovjev, jsme poctìni...
Královna je poctìna...
Královna je poctìna..., huhòal za jejími zády Azazelo.
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Jsem poctìn! vykøikoval kocour.
Tahle markýza, mlel Korovjev, otrávila vlastního otce
a dvì sestry kvùli dìdictví... Královnu velice tìí!... Paní
Minkinová... Ach, jak je pùvabná! Snad jen trochu nervózní.
Proè vlastnì popálila komorné oblièej kulmami na vlasy?
Ovem, za tìchto okolností ji znièí. Královnu velice tìí!...
Královno, prosím o chvilku pozornosti! Císaø Rudolf kouzelník a alchymista... Dalí alchymista... kterého
obìsili... Á, tady ji máme! Mívala ve trasburku fantastický
bordel! Jsme poctìni!... Majitelka moskevského módního
salónu... Vichni jsme ji zboòovali pro její nevyèerpatelnou
fantazii... Vymyslela si ve svém podniku legraèní vìc:
provrtala ve stìnì dvì kulaté dírky...
A zákaznice to nevìdìly? vyptávala se Markéta.
Vecky do jedné to vìdìly, královno, odpovídá Korovjev.
Jsem poctìn!... Tenhle dvacetiletý mladík míval u od dìtství
prapodivné sklony: je to snílek a podivín. Zamilovala se do
nìho jistá dívka a on ji znièehonic prodal do veøejného
domu.
Po schoditi se vinula nekoneèná øeka. Velikánský krb ji
zásoboval novými pramínky. Uplynula hodina a ubíhala druhá.
Markéta cítila, e ji zaèíná øetìz nesnesitelnì tíit. S rukou
se nìco stalo. Kdykoliv ji napøahovala k pozdravu, bolestnì
se zamraèila. Korovjevovy zajímavé poznámky ji pøestaly bavit.
ikmooké mongolské, bílé i èerné oblièeje splývaly vjedno
a vzduch mezi nimi se kdovíproè rozechvìl a víøil. Pocítila
ostrou bodavou bolest v pravé ruce a opøela se o sloupek,
zuby sevøené. Zezadu z plesového sálu sem doléhal um,
pøipomínající tlukot køídel o stìnu. Zøejmì tam podupávaly
nesèetné pluky hostí, a se Markétì zdálo, e se otøásají ve
zdivoèelém sále tìké mozaikové, mramorové i køiálové
podlahy.
Ani Gaius Caesar Caligula, ani Messalina ji u nezajímali,
stejnì jako nikdo z králù, hrabat, kavalírù, sebevrahù,
travièek, obìencù, svùdnic, aláøníkù a falených hráèù,
katù, donaeèù, zrádcù, ílencù, piclù èi prznitelù. Vecka
jména se jí smíchala v hlavì, oblièeje se slily v jednu
velikánskou placku a v pamìti bolestivì uvízl jediný oblièej
rámovaný ohnivì ryavými vousy, oblièej Maljuty Skuratova.
Nohy jí podklesávaly a bála se, e se kadou chvíli rozpláèe.
Nejvìtí utrpení jí zpùsobovalo pravé koleno, vystavené
polibkùm hostí. Nabìhlo a zmodralo pøesto, e je Nataina
ruka u nìkolikrát pøejídìla voòavou houbou. Po tøech hodinách
Markéta vrhla dolù zoufalý pohled a radostnì se zachvìla - 215 -

proud hostí slábl.
Plesové zákony se nemìní, královno, eptal Korovjev,
brzy zaène vlna opadávat. Pøísahám, e nám zbývá u jen
nìkolik minut útrap. Tady je hlouèek brockenských flamendrù,
ti obvykle pøijídìjí poslední. No ovem, jsou to oni. Dva
namazaní... upíøi... to je vecko? Ach ne, jetì jeden...
ne, dva!
Po schodití stoupali dva poslední hosté.
Tohle je nìkdo nový, prohlásil Korovjev a mhouøil oèi
za skøipcem. U vím. Tady toho Azazelo jednou navtívil
a pøi koòaku mu naeptal, jak se zbavit jistého mue, který
toho na nìho moc vìdìl. Poruèil svému známému, který byl na
nìm závislý, postøíkat stìny pracovny jedem...
Jak se jmenuje? vyptávala se Markéta.
Vlastnì ani sám nevím, odpovìdìl Korovjev, na to se
musím zeptat Azazela.
A kdo je ten druhý?
Jeho svìdomitý podøízený. Tìí mì! zavøetìl.
Schoditì se vyprázdnilo. Z opatrnosti jetì chvíli èekali,
ale z krbu se nikdo nevyhoupl.
Netrvalo dlouho a Markétka se neznámo jak ocitla v místnosti s bazénem. Sklesla rovnou na podlahu a vzlykala bolestí,
která se zahnízdila v ruce i v noze. Hela s Nataou ji
utìovaly, dovlekly pod krvavou sprchu a masírovaly jí celé
tìlo, a Markéta znovu oila.
Jetì jsme neskonèili, královno Margot, eptal Korovjev,
který se náhle objevil. Musíte obletìt vecky sály, aby se
hosté necítili oputìní.
Znovu vylétla z pokoje s bazénem. Na pódiu za tulipány,
kde pøedtím vyhrával orchestr krále valèíkù, teï øádil opièí
dez. Statná gorila s mohutnými licousy drela v ruce trubku
a tìce poskakovala pøi dirigování. V jedné øadì sedìli
orangutani a foukali z plných plic do nablýskaných nástrojù.
Na ramenou jim sedìli veselí impanzové s harmonikami. Dva
paviáni s bujnými lvími høívami buili do klavírù, ale
zvuk zanikal v pitìní a rámusu, ve lkaní saxofonù, houslí
a rachotu bubnù pod palièkami mandrilù a koèkodanù. Na
zrcadlové podlaze víøilo graciéznì, s pøekvapivou lehkostí
nespoèetné mnoství párù a splývaly v jednolitou masu, která
se pohybovala jedním smìrem a hrozila smést vecko, co se jí
pøiplete do cesty. Nad vlnivým, tancechtivým davem se tøepotali
iví atlasoví motýli a ze stropu se sypaly kvìty. Sotva
pohasla svìtla, v hlavicích sloupù se rozzáøily myriády
svìtluek a ve vzduchu zakrouily bludièky.
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Markéta se ocitla v obrovském bazénu, vroubeném kolonádou. Gigantický èerný Neptun chrlil z tlamy mohutný rùový
proud. Z bazénu stoupala omamná vùnì ampaòského. Panovalo
tu nenucené veselí. Dámy se smíchem podávaly své kabelky
kavalírùm nebo mouøenínùm, kteøí tu poletovali s osukami
v rukou, a s výskotem se vrhaly ipkou do bazénu, a se
zvedaly sloupy pìny. Køiálové dno bazénu bylo prosvìtleno
a v prùsvitné vrstvì ampaòského jste zahlédli jejich støíbrná
plovoucí tìla. Vyskakovaly z bazénu zcela opilé. Pod kolonádou
se rozléhal smích a burácel jako dez.
Ve vem tom shonu jí utkvìl v pamìti jeden úplnì opilý
oblièej s nepøíèetnýma, ale pøesto prosebnýma oèima, a jedno
slovo: Frída.
Hlava se jí toèila od vinného pachu a u chtìla odejít,
ale vtom kocour provedl v bazénu trik, který ji upoutal.
Pøièaroval cosi do Neptunovy tlamy a vzápìtí z bazénu syèivì
s hukotem odumìla perlivá masa ampaòského a Neptun chrlil
matnou, nepìnivou, temnì lutou tekutinu. Dámy zaèaly pronikavì
jeèet.
Koòak! a vrhly se za sloupoví. V nìkolika vteøinách
byl bazén plný a Kòour trojitým saltem skoèil do koòaku.
Pak vylezl, odfrkoval, motýlka mìl zplihlého, pozlátko z vousù
bylo to tam a skøipec taky. Jeho pøíkladu se rozhodla
následovat pouze jediná dáma, nápaditá majitelka módního
salónu, a její kavalír, neznámý mladý mulat. Oba se vrhli po
hlavì do koòakové záplavy, ale vtom Korovjev drapl Markétku
pod padí a opustili odváné plavce.
Zdálo se jí, e proletìla nad obrovskými rybníky
s vydládìným dnem, kde se kupily hromady ústøic. Pak se
mihla nad sklenìnou podlahou, pod ní hoøela pekelná ohnitì
a kolem kuchtili ïáblové v bílém. Pak pøestala vnímat okolí
a jako ve snách zahlédla sklepení, kde hoøely jakési svícny.
Mladé dívky tam podávaly maso, které se syèivì kvíøilo na
rozpálených uhlících, a z vysokých korbelù se tu pilo na
její zdraví. Vidìla lední medvìdy, kteøí hráli na harmoniky
a tancovali na pódiu kamarinskou, kouzelníka salamandra,
který kupodivu neshoøel v krbu... Cítila, jak ji znovu
opoutìjí síly.
Zbývá poslední výstup, zaeptal jí starostlivì Korovjev,
a jsme volní!
V jeho doprovodu se znovu ocitla v taneèním sále, ale
teï u se tam netanèilo. Hosté se tísnili v obrovském chumlu
mezi sloupy a støed sálu zùstal volný. Markéta u si
nevzpomíná, kdo jí pomohl vystoupit na pódium, které se
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náhle objevilo uprostøed parketu. Sotva stanula na pódiu,
k svému údivu zaslechla, jak kdesi v dálce hodiny odbíjejí
pùlnoc, která podle jejího odhadu u dávno uplynula. Zároveò
s posledním úderem vzdálených hodin v hlouècích hostù zavládlo
mlèení.
Znovu uvidìla Wolanda. el provázen Azazelem, Abadonnou
a nìkolika dalími èernými mladíky. Teprve teï si vimla, e
naproti ní se zvedá dalí pódium - pro Wolanda. Ale mág tam
nevystoupil. Pøekvapovalo ji, e se objevil v tomto posledním
slavnostním prùvodu ve stejném obleku, jaký mìl v lonici.
Na tìle mu plandala umolousaná, záplatovaná koile a nohy
trèely v selapaných pantoflích. V ruce drel obnaený kord,
ale opíral se o nìj jako o hùl.
Dokulhal a k svému pódiu a vtom se pøed ním vynoøil
Azazelo s mísou, na ní leela lidská hlava s vyraenými
pøedními zuby. V sále panovalo hrobové ticho, jen jednou
pøeruené pronikavým zvonìním, ve zdejích prostorách
nepochopitelným, pøipomínajícím domovní zvonek.
Michaile Alexandrovièi, oslovil Woland polohlasnì hlavu.
Víèka zavradìného zamikala a Markétka sebou kubla pøi
pohledu na ivé, myslící, zmuèené oèi ve strnulé tváøi.
Vecko se splnilo, není-li pravda? pokraèoval Woland
a hledìl mrtvému upøenì do oèí. Hlavu vám uøízla ena,
zasedání odpadlo a já bydlím ve vaem bytì. To je fakt
neboli nezvratná skuteènost. A víc ne tenhle fakt nás teï
zajímá budoucnost. Vdycky jste horlivì hlásal teorii, podle
ní v okamiku, kdy se hlava oddìlí od tìla, uhasne ivot,
dotyèný se promìní v hromádku popela a zmizí v nenávratnu.
Tìí mì, e vám mohu oznámit v pøítomnosti svých hostí,
kteøí sami jsou dùkazem zcela odliné teorie, e vae teorie
je skuteènì solidní a prozíravá. Ostatnì, vecky teorie platí
stejnì a jedna z nich dokonce hlásá, e kadému se dostane
podle jeho víry. A to se taky vyplní! Zmizte v nebytí a já
s radostí pøipiju z èíe vaí lebky na krásné bytí!
Mávl kordem a nato pokoka mrtvého zèernala a zkrabatìla,
kusy odpadly, oèi zmizely a Markéta zpozorovala na míse
zaloutlou lebku se smaragdovýma oèima a perlami namísto
zubù, upevnìnou na zlaté noce. Lebeèní kost odskoèila jako
vymrtìná pérem.
V nejblií chvíli tu stane pøed vámi maestro, poznamenal
Korovjev, kdy zachytil Wolandùv tázavý pohled. U slyím
ve veobecném tichu, jak mu vrzají lakýrky a jak zazvonila
èíe ampaòského, kterou právì postavil na stùl, poslední
v jeho ivotì. Tady je.
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Do sálu vstoupil nový osamìlý host a zamíøil k Wolandovi.
Na první pohled se nièím neliil od mnoha dalích èlenù
téhle spoleènosti, ale jedno bylo na nìm nápadné: u z dálky
jste mohli sledovat, jak rozèilením vrávorá. Na tváøích mu
vyskoèily skvrny a poplaenì bloudil oèima po sále. Byl
pøirozenì ohromen. Kadá podrobnost ho udivovala a nejvíc
samozøejmì Wolandùv úbor.
Pøesto byl pøivítán nanejvý vlídnì.
Á, ná drahý baron Maigel, obrátil se k nìmu Woland
s pøívìtivým úsmìvem, zatímco baronovi lezly oèi z dùlkù.
Jsem asten, pøátelé, e vám mohu pøedstavit váeného
barona Maigela, otoèil se k hostùm. Pracuje v estrádní
komisi a seznamuje cizince s pamìtihodnostmi hlavního mìsta.
Markétka ztuhla, protoe návtìvníka poznala. Nìkolikrát
ho zahlédla v divadle a v restauracích. Poèkat, napadlo jí,
copak on taky umøel? Ale brzy se záhada vyjasnila.
Milý baron, pokraèoval sladce Woland a iroce se usmíval,
byl tak nesmírnì laskav, e hned jak se dozvìdìl o mém
pøíjezdu, okamitì volal a nabízel mi své sluby jako prùvodce
po památkách. Pochopitelnì jsem rád vyuil této pøíleitosti
a pozval barona k sobì.
Markéta vidìla, jak Azazelo podal mísu s lebkou
Korovjevovi.
Ostatnì, barone, ztlumil Woland hlas do dùvìrného epotu,
proslýchá se, e prý jste neobyèejnì zvìdavý. Vae veteènost
spolu se stejnì enormní uvanìností zaèala budit pozornost.
Ba co víc, zlé jazyky vám pøiøkly nelichotivou pøezdívku
donaeè a picl. Povídá se, e patnì skonèíte, a to nejdéle
za mìsíc. Tak tedy, abychom vás zbavili únavného èekání,
rozhodli jsme se vám pomoci a vyuít k tomu dnení pøíleitost.
Vetøel jste se mezi mé hosty, abyste picloval.
Baron zbìlel víc ne Abadonna, který byl od pøírody
mrtvolnì bledý. Pak se stalo nìco nepochopitelného. Abadonna
se pøiblíil k baronovi a na okamik sòal brýle. Souèasnì
v Azazelových rukou cosi zablesklo, ozvalo se tlesknutí,
baron se pomalu skácel na podlahu, z prsou mu vystøíkla
jasnì èervená krev a zalila nakrobenou náprsenku i vestu.
Korovjev nastavil pohár pod tryskající proud a podal ho plný
Wolandovi. Baronovo bezvládné tìlo zatím dopadlo na zem.
Na vae zdraví, pánové, øekl pøiduenì Woland, pozvedl
èíi a pøiloil ji ke rtùm.
Markétka byla svìdkyní neèekané promìny. Záplatovaná koile a selapané pantofle zmizely, mág tu stál v jakémsi
èerném hávu a po boku se mu houpal kord. Pøistoupil spìnì
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k Markétì, podal jí èíi a pronesl velitelským hlasem:
Pij!
Markétì se zatoèila hlava, a se zapotácela, dotkla se
rty chladivého okraje poháru a èísi hlasy jí eptaly z obou
stran do ucha:
ádný strach, královno... Nebojte se, krev u dávno
vsákla do zemì. Na místì, kde byla prolita, se u dnes nalévají
vinné hrozny.
Zavøela oèi a napila se. Cítila, jak se jí v ilách po
sladkém moku rozproudila krev, a znìlo jí v uích. Zaslechla
pronikavé kokrhání a pak bøeskný pochod. Hosté v hlouècích
postupnì ztráceli svou podobu. Ofrakovaní pánové i jejich
dámy se promìnili v hromádky prachu. Pøed Markétinýma oèima
zachvátilo práchnivìní celý sál a kolem se íøil hnilobný
pach. Sloupy se rozpadaly, pohasla svìtla, prostor se smrskl,
zmizely tulipány i fontány. Znovu se vynoøil salón zlatnice
a z pootevøených dveøí vedlejího pokoje se linul pruh svìtla.
Markétka tam zamíøila.

(24) ÚNOS MISTRA
Ve Wolandovì lonici bylo vecko tak jako pøed plesem.
Mág sedìl v koili na posteli, jenome Hela, místo aby mu
natírala nohu, prostírala k veèeøi na stole, kde hrál Woland
s kocourem achy. Korovjev a Azazelo odloili frak a sedìli
u stolu spoleènì s kocourem, který se nechtìl rozlouèit se
svým motýlkem, tøebae se teï promìnil ve pinavý cár. Markéta
dola vrávoravì ke stolu a opøela se o desku. Woland na ni
zakýval jako prve a vybídl ji posuòkem, aby usedla vedle
nìho.
Tak co, hodnì vás potrápili moji hosté? zeptal se.
Nikoliv, pane, odpovìdìla sotva slyitelnì.
Noblesse oblige, poznamenal kocour a nalil jí záhadnou
prùzraènou tekutinu do poháru od ampaòského.
To je vodka? zeptala se slabì.
Kòour uraenì poskoèil na idli.
Uznejte, královno, zaskøehotal, copak bych si dovolil
nalít dámì vodku? To je èistý piritus!
Usmála se a odstrkovala pohár.
Jen se klidnì napijte, domlouval jí Woland a Markétka
poslunì uchopila obìma rukama èíi.
Helo, posaï se, porouèel mág a vysvìtloval Markétì:
Ve sváteèní noci pøi novoluní veèeøívám v úzkém kruhu
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svých pøátel a sluebnictva. Jak se cítíte? Jak probìhl ten
úmorný ples?
Bájeènì! zavøetìl Korovjev. Vichni byli okouzleni,
ohromeni a zamilováni! Tolik taktu, grácie, pùvabu a armu!
Mág mlèky pozvedl sklenku a pøipil si s Markétou. Poslunì
se napila a èekala, e ji líh definitivnì znièí. Ale místo
oèekávaného nepøíjemného pocitu se jí v útrobách rozlilo
teplo, cítila jemné buení v zátylku a vrátily se jí síly,
jako by vstala po dlouhém posilujícím spánku. Pocítila
neúprosný hlad. Kdy si vzpomnìla, e od vèerejího rána
nejedla, sevøel se jí aludek... Pustila se dychtivì do
kaviáru.
Kòour ukrojil plátek ananasu, posolil a popepøil ho
a pak do sebe bravurnì obrátil druhý kalíek vodky, a vichni
zatleskali.
Markétka po druhém kalíku zpozorovala, e voskovice
v tìkých svícnech se jasnìji rozhoøely a v krbu vzplál silnìji
oheò. Necítila se opilá. Trhala bílými zuby maso, zalykala
se voòavou ávou a pøitom sledovala, jak Kòour potírá ústøice
hoøèicí.
Pøidej navrch jetì bobuli vína, radila mu tie Hela
a pøátelsky ho pouchovala.
Laskavì mì nepouèujte, bránil se, u jsem sedìl pøi
onaèejích hostinách, paneèku!
To je rozko, veèeøet takhle u krbu, v úzkém krouku,
zakøapal Korovjev...
Nech být, Fagote, namítl kocour, ples má svùj pùvab
a vih...
ádný pùvab a vih v tom nevidím. Ti pitomí medvìdi
a tygøi v baru mi pøivodili málem migrénu, prohlásil Woland.
Rozkaz, maestro, zaskuhral Kòour, kdy myslíte, e to
nemá vih, ochotnì s vámi souhlasím.
Dej si pozor, pohrozil Woland.
ertoval jsem, øekl zkrouenì kocour, a pokud jde
o tygry, poruèím, aby je upekli na roni.
Tygøi se nedají jíst, odporovala Hela.
Kdy myslíte, tak hezky poslouchejte, ozval se Kòour,
spokojenì zamoural a zaèal vykládat, jak se kdysi potuloval
devatenáct dní v pouti a ivil se výhradnì masem tygra,
kterého vlastnoruènì skolil.
Vichni se zájmem vyslechli jeho poutavé vyprávìní, a sotva
skonèil, zvolali vichni sborovì:
To je le!
Nejzajímavìjí na tom je, utrousil Woland, e vecko,
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od prvního do posledního slova, je vymylené.
Ták? Le, povídáte? vykøikl kocour a vichni èekali,
e se ohradí, ale zatím tie prohlásil: Historie
nás rozsoudí.
Poslyte, obrátila se k Azazelovi Margot oivlá po
lihu, vy jste toho bývalého barona zastøelil?
Pøirozenì, pøikývl Azazelo, jak by ne? Takoví nic
jiného nezasluhujou.
Pøiznávám se, e mì to troku okovalo, zvolala, bylo
to tak neèekané!
Na tom není nic, co by mohlo èlovìka okovat, namítl
Azazelo, ale Korovjev plaètivì lamentoval:
Bodej! Mnì samotnému se roztøásla kolena! Najednou
prásk! a baron se kácí k zemi!
Já z toho málem dostal hysterický záchvat! dodal Kòour
a olizoval líci s kaviárem.
Zajímalo by mì jedno, pokraèovala Markétka a v oèích
se jí mihotaly zlaté odlesky køiálového poháru. Copak venku
nebylo slyet hudbu a vùbec plesový ruch?
Oveme ne, královno, pouèoval ji Korovjev. Takové
vìci se musí umìt dìlat tak ikovnì, aby ven nepronikl ani
hlásek.
Dobrá, dobrá... Víte, ten chlapík na schodech... zahlédla
jsem ho, kdy jsme spoleènì vcházeli s Azazelem... a pak dalí
u dveøí... mám dojem, e sledují, co se dìje ve zdejím
bytì... 
Správnì, zavøetìl Korovjev, velmi správnì, drahá Markéto Nikolajevno! Potvrzujete moje podezøení! Ano, ten
chlapík bezpochyby pehoval. Já jsem ho zpoèátku mìl za
roztritého soukromého docenta nebo zamilovaného mladíka,
který èeká a vyhlíí svou vyvolenou. Ale omyl! Pak mi zaèal
hlodat v srdci èerv pochybnosti: e sleduje ná byt! A druhý
u domovních dveøí jakbysmet! A tøetí v prùjezdu taky.
Ráda bych vìdìla, jestli vás pøijdou zatknout? zeptala
se Markétka.
Urèitì pøijdou, rozkoná královnièko, o tom není pochyby,
odpovìdìl Korovjev, cítím to v zádech. Samozøejmì ne hned,
a nastane vhodná chvíle. Na tom ale nebude vùbec nic zajímavého.
Srdce se mi zastavilo, kdy baron klesl k zemi! svìøovala
se Markéta, stále jetì otøesená nedávnou pøíhodou: nìco
podobného zaila poprvé. Vy musíte umìt bájeènì støílet,
e? obrátila se k Azazelovi.
Ujde to, zahuhlal Azazelo.
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Na jakou vzdálenost? vylétlo jí nechtìnì z úst.
Pøijde na to, odpovìdìl uválivì Azazelo. Nìco jinýho
je trefit se kladívkem do oken jistýho kritika Latunskýho
a nìco jinýho je picnout ho rovnou do srdce.
Do srdce! zvolala a poloila si bezdìènì ruku na srdce.
Rovnou do srdce, øíkáte?... opakovala pøikrceným hlasem.
Co je to zaè, ten kritik Latunský? zeptal se Woland
a zamoural na ni.
Azazelo, Korovjev a Kòour sklopili upejpavì oèi a Markéta,
èervená jako rùe, odpovìdìla:
Jeden takový kritik... Dnes veèer jsem mu pìknì zpustoila
byt.
Podívejme! A proèpak?
Víte, maestro, vysvìtlovala, on . . znièil jednoho
Mistra.
A proè jste se namáhala... vy sama... , zeptal se
Woland.
Jestli dovolíte, pane, vykvikl radostnì kocour
a vyskoèil.
Jen seï, zabruèel Azazelo a vstal, zajedu tam osobnì...

Ne! zvolala Markétka. Proboha vás prosím, maestro,
nedìlejte to!
Jak si pøejete, uklidòoval ji Woland a Azazelo usedl
na svoje místo.
Kdepak jsme to pøestali, milá královno Margot? vyptával
se Korovjev. Ach ano, u srdce... Co o to, ná Azazelo míøí
rovnou do srdce, a zakýval na nìj kostnatým ukazovákem,
kam si pøejete - do pøedsínì, do levé èi pravé komory... 
Markétì chvíli trvalo, ne pochopila, a pak pøekvapenì
vyjekla:
Ale vdy pøece do srdce není vidìt!
Má drahá, brebentil nakøáplým hlasem Korovjev, v tom
je právì ten vtip! Do viditelného terèe se strefí kadý!
Vytáhl ze zásuvky u stolu károvou sedmièku, poloil ji
pøed Markétu a poádal, aby nehtem oznaèila jeden kosoètverec.
Vybrala si pravý krajní nahoøe. Hela schovala kartu pod
poltáø a vykøikla:
Hotovo! Azazelo, který sedìl zády k poltáøi, vylovil
z kapsy proukovaných frakových kalhot èernou pistoli, opøel
si ji o rameno, a ani se otoèil, vystøelil. Markétu vesele,
lehce zamrazilo. Zpod prostøeleného poltáøe vytáhli sedmièku
s oznaèeným prodìravìlým kosoètvercem.
Nechtìla bych vás potkat, kdy máte zrovna v rukou revol- 223 -

ver, prohodila Markéta a koketnì pokukovala po Azazelovi.
Vdycky upøímnì obdivovala kadého, kdo v nìèem vynikal.
Drahá královno, pitìt Korovjev, já bych to nikomu
neradil, ani kdyby tenhle nemìl v ruce vùbec nic! Èestné
slovo bývalého regenschoriho a pøedzpìváka, nikomu bych to
nepøál!
Kocour po celou støeleckou zkouku sedìl jako nabob
a pak neèekanì prohlásil:
Sázím se, e pøetrumfnu rekord se sedmièkou.
Azazelo v odpovìï cosi zaryèel, ale Kòour se nedal odbýt
a poádal rovnou o dvì pistole. Azazelo vytáhl druhou ze
zadní kapsy kalhot a podal je obì s povýeným úklebkem
kocouøímu vejtahovi. Oznaèil dvì kára na kartì. Kocour dlouze
míøil, zády k poltáøi. Markétka sedìla, zacpávala si ui
a pozorovala døímající sovu na øímse krbu. Kòour vypálil
naráz z obou revolverù. Hela zavøískla, zastøelená sova se
skutálela z øímsy a rozbité hodiny se zastavily. Hele tekla
z rukou krev. S vøískotem se zaryla kocourovi do srsti a on
ji na oplátku chytil za vlasy. Spletení v klubko se kutáleli
po podlaze. Jeden pohár spadl ze stolu a roztøítil se.
Vysvoboïte mì z drápù té zbìsilé èertice! vøetìl kocour
a snail se vyklouznout Hele, která na nìm sedìla obkroèmo
jako na koni. Odtrhli je od sebe, Korovjev pofoukal Hele
poranìný prst, a ten se okamitì zacelil.
Nemùu støílet, kdy mi nìkdo vejrá do ruky, hulákal
Kòour a pokouel se uhladit obrovský vytrený chomáè chlupù
na zádech.
Sázím se, øekl Woland a usmál se na Markétu, e to
udìlal naschvál. Støílí docela slunì.
Hela se na usmíøenou s kocourem políbila. Kdy vytáhli
zpod poltáøe kartu, zjistili, e je nedotèená: zela tam
pouze jediná dírka po Azazelovì ránì.
To není moné, tvrdil kocour a prohlíel si kartu proti
svìtlu.
Veselé hodování pokraèovalo. Voskovice ve svícnech se
roztékaly a po celém pokoji se íøily vlny suchého, voòavého
tepla z krbu. Nasycená Markéta se cítila bájeènì. Sledovala
krouky kouøe od Azazelova doutníku, které pluly ke krbu
a kocour je chytal na hrot kordu. Nikam se jí nechtìlo,
aèkoliv bylo, jak odhadovala, u hodnì pozdì. Mohlo být
tak kolem esté ráno. Vyuila pøestávky, obrátila se
k Wolandovi a nesmìle prohodila: Myslím, e je èas... Musím
jít... je pozdì... 
Kam byste spìchala? zeptal se mág zdvoøile, ale sue.
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Ostatní mlèeli a pøedstírali, e jsou plnì zamìstnáni chytáním
kroukù.
Je èas, opakovala zrozpaèitìlá Markéta a otoèila se,
jako by hledala plá nebo pøehoz; nahota ji náhle zaèala
tísnit. Vstala od stolu. Woland beze slova sebral z postele
svùj odøený a promatìný upan a Korovjev ho pøehodil Markétì
pøes ramena.
Díky, maestro, zaeptala sotva slyitelnì a tázavì na
nìj pohlédla. Mág se na ni zdvoøile, ale lhostejnì usmál.
Srdce se jí sevøelo: cítila se oklamána. Nikdo jí nehodlal
nabídnout za to, e se tak namáhala, sebemení odmìnu, ani
ji nezdroval. A zatím bylo zcela jasné, e vlastnì nemá kam
jít. Bezdìènì jí kmitlo hlavou, e by se mohla vrátit do své
vily, ale zoufale se téhle mylence vzepøela. e by se
odváila sama poádat, jak ji navádìl a lákal Azazelo
v Alexandrovském parku? Ne, ani za ivý svìt! zavrhla tenhle
nápad.
Mìjte se dobøe, maestro, pronesla nahlas a napadlo ji:
Jenom abych u byla pryè a pak hned pobìím k øece a utopím
se.
Sednìte si, poruèil velitelsky Woland.
Zmìnila výraz a usedla.
Nemáte mi co øíci na rozlouèenou?
Ne, nic, pane, odpovìdìla hrdì, kdybyste mì jetì
nìkdy potøeboval, jsem vám plnì k slubám. Vùbec nejsem
unavená a výbornì jsem se na plese bavila. Kdyby jetì
pokraèoval, ochotnì bych znovu vystavila svoje koleno, aby
je stovky ibenièníkù a vrahù mohly líbat. Vidìla Wolanda
jako v mlhách a oèi jí zvlhly.
Správnì! Máte naprostou pravdu! zaøval náhle hrozivì
mág. Tak to má být!
Ano, tak to má být! opakovala svita jako ozvìna.
Zkoueli jsme vás, pokraèoval. Nikdy o nic neproste!
Nikdy, slyíte, a zvlá ne ty, kdo jsou mocnìjí ne vy.
Sami se nabídnou a vyhoví vám. Sednìte si, vy hrdá eno.
Pøi tìch slovech strhl z Markétky tìký háv, a ne se nadála,
sedìla znovu vedle nìho na posteli. Tak tedy, Margot,
pokraèoval u mírnìji, co ádáte za to, e jste u mì
dnes dìlala hostitelku? Co ádáte za to, e jste absolvovala
tenhle ples nahá? Jak si ceníte svoje koleno? Jaké kody vám
zpùsobili moji hosté, které jste právì nazvala ibenièníky?
Jen mluvte! Teï u se nemusíte ostýchat, sám jsem vás vyzval.
Markétì se rozbuilo srdce, hluboce si povzdechla
a pokouela se posbírat rozházené mylenky.
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Jen do toho, nebojte se! povzbuzoval ji. Zburcujte
svoji fantazii, osedlejte ji! U jenom to, e jste pøihlíela
vradì toho nenapravitelného padoucha barona, si ádá odmìnu,
zejména je-li divákem ena. Prosím, raète!
Nabrala dech a uu chtìla vyklopit svoje dávné nejtajnìjí
pøání, ale vtom zbledla, otevøela ústa a vytøetila oèi:
Frída!... Frída, Frída! zakøièel v ní èísi vtíravý, prosebný
hlas. Jmenuju se Frída! A Markéta vykoktala:
To znamená, e mohu o nìco poprosit?
Neproste, ale ádejte, paní, ubezpeèil ji Woland
s chápavým úsmìvem, chci od vás slyet: Mám to a to pøání...

Jak obratnì zdùraznil, e jde pouze o jediné pøání! Znovu
se nadechla a pak øekla:
Pøeji si, aby Frídì nedávali na stolek kapesník, kterým
udusila svoje dítì.
Kocour zvedl oèi ke stropu, hlasitì zavzdychal, ale neøekl
nic: zøejmì si vzpomnìl na opuchlé ucho.
V daném pøípadì se dá vylouèit, e byste pøijala od té
husy jakýkoliv úplatek - nesrovnávalo by se to s vaí
královskou ctí. Nevím, co dìlat. Nezbývá mi, ne abych si
poøídil hromadu klùckù a ucpal jimi vecky kvíry ve své
lonici.
O èem to mluvíte, maestro? podivila se Markéta, kdy
zaslechla ta záhadná slova.
Naprosto s vámi souhlasím, pane, vmísil se do hovoru
kocour, jedinì klùcky! A bouchl dodateènì tlapou do stolu.
Mluvím o milosrdenství, vysvìtloval mág a nespoutìl
z Markéty planoucí pohled. Nìkdy se vetøe zcela neèekanì
a záludnì sebemení skulinou. Proto ty klùcky...
Taky si to myslím! zvolal Kòour, odsunul se obezøetnì
od Markéty a pøikryl si tlapami, natøenými rùovým krémem,
pièaté ui.
Táhni, rozzlobil se Woland.
Jetì jsem nemìl kávu, namítal neastník, jakpak mám
teï odejít? Copak se o sváteèní noci na poèest novoluní
rozdìlují hosté u stolu na dva druhy? První jakost a druhá
jakost, jak se vyjádøil ten smutný kra bufetáø?
Mlè, zarazil ho mág a obrátil se k Markétì:
Vy máte podle veho dobré srdce? Jste èlovìk, abych
tak øekl, vysokých morálních kvalit?
Ne, vypravila ze sebe tìce Markétka, vím, e s vámi
mùu mluvit pouze otevøenì, a proto pøiznávám: jsem
lehkomyslná. Prosila jsem za Frídu jen proto, e jsem jí
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neopatrnì vnukla nadìji. Èeká a vìøí, e mám velkou moc.
Jestli ji zklamu, dostanu se do nezávidìníhodné situace.
Celý ivot nenajdu klid. Co dìlat, kdy u to takhle dopadlo...

Hm, zabruèel Woland, to je pochopitelné.
Splníte tedy moje pøání? zeptala se tie.
Ani nápad, protestoval, tady dolo k malému omylu,
drahá královno. Kadý resort má na starosti urèité záleitosti.
Nepopírám, e máme pomìrnì znaèné monosti, dokonce vìtí,
ne pøedpokládají nìkteøí krátkozrací lidé...
Nesrovnatelnì vìtí, neudrel se kocour, zøejmì náleitì
pyný na svoje monosti.
Mlè, ksakru! okøikl ho mág a pokraèoval, obrácen k Markétì: Jaký smysl by mìlo zasahovat do kompetence jiného,
abych tak øekl, resortu? Zkrátka a dobøe, s tímhle nechci
nic mít, to je vae záleitost.
Copak já v tom mùu nìco udìlat?
Azazelo na ni ironicky zamoural, nenápadnì zakroutil
zrzavou hlavou a odfrkl.
Dìlejte nìco, tohle je hotové utrpení, zabruèel mág,
zatoèil glóbusem a studoval jakousi podrobnost - bìhem
rozhovoru s Markétou se zøejmì zamìstnával jetì nìèím jiným.
No tak, Frído... napovídal Korovjev.
Frído! vykøikla pronikavì Markéta.
Dveøe se rozlétly a do pokoje vbìhla rozcuchaná, nahá,
ale u vystøízlivìlá ena s nepøíèetnýma oèima a vztahovala
k Markétì ruce. Ta jí velkomyslnì oznámila:
Odpoutí se ti. Víckrát u ti nikdo nepodstrèí kapesník.
Frída se rozvzlykala, padla oblièejem k zemi a rozprostøela
ruce jako ukøiovaná. Woland mávl rukou a uboaèka zmizela.
Díky a buïte sbohem, øekla Markéta a vstala.
Co myslí, Kòoure, prohodil mág, nebudeme tìit z lidské
nepraktiènosti - je pøece sváteèní noc! Pak se otoèil
k Markétce: To neplatí, já sám jsem pøitom ani nehnul prstem.
Co ádáte pro sebe?
Zavládlo ticho, Korovjev zaeptal Markétì do ucha:
Poklade, radím vám, abyste byla tentokrát moudøejí! Nebo
vám tìstí vyklouzne z rukou.
ádám, aby se okamitì ke mnì vrátil mùj milenec Mistr,
vyhrkla a tváø jí køeèovitì zakubala.
V pokoji se zvedl vítr, plamínky svící se shrbily, tìký
závìs na oknì se rozhrnul a otevøeným oknem bylo vidìt pùlnoèní
úplnìk. Z parapetu na podlahu sklouzl zelenavý pruh svìtla
a ozáøil Ivanova noèního hosta, který si øíkal Mistr. Mìl na
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sobì nemocnièní úbor - upan, trepky a èernou èepièku, se
kterou se nedokázal rozlouèit. Na neholeném oblièeji se
objevil úzkostný kleb. Mistr pomatenýma oèima bázlivì
poilhával na jazýèky voskovic a koupal se v mìsíèním svitu.
Markéta ho okamitì poznala, zaúpìla, spráskla ruce
a rozbìhla se k nìmu. Líbala ho na èelo, na rty, tiskla se
k pichlavému strnisku na jeho tváøi a po oblièeji se jí
øinuly pramínky dlouho zadrovaných slz. Jako beze smyslù
neustále opakovala: Ty...ty...ty...
Odstrèil ji od sebe a øekl pøiduenì:
Neplaè, Margot, netrap mì, jsem tìce nemocen. Opøel
se o parapet, jako by chtìl vyskoèit na okno a uprchnout,
ale pak se zadíval na pøítomné a vykøikl: Já se bojím,
Margot! Zase mì pøepadly halucinace... 
Markéta se dusila pláèem a eptala:
Ne, ne... nièeho se neboj... jsem u tebe... 
Korovjev nepozorovanì a hbitì pøistrèil Mistrovi idli
a ten na ni tìce dosedl.
Markéta poklekla, pøitiskla se k nemocnému a ztichla.
V rozèilení ani nepozorovala, e u není nahá, ale e má na
sobì èerný hedvábný plá. Nemocný sklopil hlavu a upíral do
zemì divoký, zachmuøený pohled.
Hm, poznamenal po chvíli Woland, pìknì ho zøídili.
Pak poruèil Korovjevovi: Rytíøi, dejte mu napít.
Markétka domlouvala nemocnému rozechvìlým hlasem: Napij
se! Má strach? Vìø, e ti pomùou!
Mistr uchopil pohár a jedním doukem ho vyprázdnil, ale
ruka se mu roztøásla tak, e pohár upustil a ten se u jeho
nohou rozlétl na tisíc kouskù.
Støepy znamenají tìstí, zaeptal Korovjev Markétì.
Podívejte, u pøichází k sobì.
A opravdu, pohled nemocného se zklidnil. Jsi to ty,
Margot?
Ano, ano, jsem to já, ujiovala ho.
Dejte mu jetì napít! naøídil Woland.
Po druhém poháru noènímu hostu zajiskøily oèi a vyjasnily
se.
To u je lepí, øekl mág a pøivøel víèka. Teï si
mùeme klidnì pohovoøit... kdo jste?
Momentálnì nikdo, odpovìdìl Mistr a trpce se pousmál.
Odkud pøicházíte?
Z kliniky. Jsem blázen, pøiznal se host.
Markéta se neudrela a znovu se rozplakala. Pak otøela
slzy a vykøikla:
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To je hrozné! On je Mistr, pane, upozoròuji vás! Vyléète
ho, zasluhuje si to!
Víte, s kým mluvíte? vyptával se ho Woland. A kde
jste?
Vím, pøisvìdèil Mistr. Mùj soused v blázinci byl Ivan
Bezprizorný. Vyprávìl mi o vás.
Bodej, jak by ne, pokyvoval Woland, mìl jsem to
potìení setkat se s ním na Patriarchových rybnících. Div mì
samého nepøipravil o rozum, kdy mi poøád dokazoval, e
neexistuju. Ale vy vìøíte, e jsem to skuteènì já?
Nezbývá mi ne vìøit, odpovìdìl pøíchozí. To se ví,
daleko jednoduí by bylo pokládat vás za pouhý výplod
halucinace...  Zarazil se a spìnì dodal: Promiòte... 
Jestli je to pro vás jednoduí, poslute si, odpovìdìl
zdvoøile mág.
Ne, ne! protestovala polekanì Markétka a tahala Mistra
za rukáv. Vzpamatuj se! To není ádná halucinace! On stojí
opravdu pøed tebou!
Kocour se znovu vmísil do hovoru:
Já vánì pøipomínám spí výplod halucinace... Jen sí
povimnìte mého profilu v mìsíèním svìtle... Vhupl do svìtelného pruhu a chtìl jetì cosi dodat, ale okøikli ho, a tak jen
zaskøehotal:
Dobrá, dobrá, u mlèím, coby tichá halucinace... 
A ztichl.
Povìzte mi, proè vám Markétka øíká ,Mistøe? vyptával
se mág.
Tázaný s úsmìvem vysvìtloval:
To je omluvitelná slabost. Pøíli pøecenila mùj román.
Román? O èem?
O Pilátovi Pontském.
Plamínky svíèek se znovu rozkomíhaly, roztøásly a nádobí
na stole zaøinèelo. Woland se bouølivì rozchechtal, ale
nikoho to nepøekvapilo. Kòour neznámo proè zatleskal.
O èem? O kom? ujioval se znovu, kdy se dost nasmál,
jako by nevìøil svým uím. To je fantastické! V dnení
dobì? A to jste si nemohl zvolit lepí námìt? Ukate mi to
svoje dílo, a napøáhl ruku.
Bohuel, nemohu vám poslouit, pøiznal se Mistr, já
je toti spálil.
Nezlobte se, ale nevìøím vám, namítl mág, kadý ví, e
rukopisy obvykle dobøe nehoøí. A otoèil se ke Kòourovi.
Dej sem román.
Kocour seskoèil na zem a tu vichni zpozorovali, e sedìl
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na objemném rukopisu. Popadl jeden exempláø a s úklonem ho
podal Wolandovi. Markéta se roztøásla a znovu plaètivì
vykøikla: To je on! To je ten rukopis!
Pak se vrhla k Wolandovi a u vytrení volala: Mocný,
vemohoucí pane!
Mág uchopil rukopis, obracel ho v rukou, pak ho odloil
stranou a mlèky, bez úsmìvu zkoumal noèního hosta. Ten náhle
zneklidnìl a rozesmutnil se. Vstal, lomil rukama, nervóznì
sebou pokubával a zmatenì blekotal tváøí v tváø vzdálenému
mìsíci:
Ani v noci pøi mìsíèku nemám klid... Proè jste mì vyruili?
Ó bohové... 
Markéta zaryla nehty do nemocnièního upanu, pøitiskla
se k Mistrovi a úzkostlivì hoøekovala:
Boe, jak to, e ti lék nepomáhá?
Nevadí, nevadí, eptal Korovjev a otáèel se kolem
nemocného, jetì jeden pohár a já sis vámi pøiuknu... 
Pohár se zableskl v mìsíèním svìtle, jako by mikal,
a úèinek se brzy dostavil. Mistra vtlaèili znovu na idli:
tváøil se klidnìji.
Vecko je jasné, prohodil Woland a poklepal ukazovákem
na rukopis.
Naprosto, potvrdil kocour, který u zapomnìl na své
pøedsevzetí stát se tichou halucinací. Osnova románu mi je
teï úplnì jasná. Co øíká, Azazelo? obrátil se k nemluvnému
zrzkovi.
Øíkám, zahuhòal zrzek, e by tì mìli utopit.
Smilování, adonil kocour, nevnukej mému veliteli podobnou mylenku. Vìø, e bych se ti kadou noc zjevoval v mìsíèním
pøísvitu jako tenhle ubohý Mistr a kýval bych na tebe, abys mì
následoval. Jak by ti asi bylo, hm?
Markétko, zaèal mág, èeho si dále ádáte?
Markétì zajiskøilo v oèích a zaprosila: Smìla bych mu
nìco poeptat?
Kdy Woland pøikývl, sklonila se k Mistrovu uchu. Bylo
slyet, jak jí odpovídá:
Ne, je pozdì. Nic u od ivota neèekám, jenom abych tì
mohl vídat. Ale znovu tì varuju, odejdi vèas, nebo zahyne
spoleènì se mnou.
Ne, já tì neopustím, trvala na svém Markéta a obrátila
se k Wolandovi: Prosím, uèiò, abychom se mohli vrátit do
ulièky na Arbatu k rozzáøené lampì a aby vecko bylo jako
døív.
Nemocný se rozesmál, poloil Markétì dlaò na rozcuchanou
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hlavu a øekl:
Neposlouchejte ji, uboaèku! V tom sklepním bytì u
dávno bydlí nìkdo jiný a vùbec - v ivotì se nikdy nic
pøesnì neopakuje...  Pøitiskl tváø k hlavì své eny, objal
ji a zamumlal: Ty moje chudinko... ty moje chudinko... 
e ne? poznamenal mág. Máte pravdu, ale pøesto to
mùeme zkusit. A zavolal: Azazelo!
V tom okamiku se zøítil ze stropu vyjevený obèan v koili
a podvlékaèkách, blízký ílenství. Na hlavì mìl èepici a v ruce
tøímal kufr. Zdìením se tøásl na celém tìle a krèil se do
døepu.
Mogaryè? zeptal se Azazelo spadlého z nebe.
Alois Mogaryè, pøisvìdèil rozklepaný host.
To vy jste si pøeèetl Latunského èlánek o Mistrovì románu
a napsal jste na autora udání, kde sdìlujete, e u sebe
pøechovává zakázanou literaturu? tázal se Azazelo.
Obèan zesinal a vyhrkly mu kajícné slzy.
Pøiznejte se, chtìl jste získat jeho byt? zahuhòal co
moná nejsrdeènìji Azazelo.
V pokoji se ozval sykot rozzuøené koèky a Markéta
zavøískala:
Já ti ukáu, co umí èarodìjnice! a zaèala drásat
Mogaryèùv oblièej.
Vypuklo veobecné pozdviení.
Co to má znamenat? vykøikl trpitelsky Mistr. Nedìlej
ostudu, Margot!
Protestuju! To není ádná ostuda! zajeèel kocour. Markétu
odtáhl Korovjev.
Zaøídil jsem koupelnu, køièel zkrvavený Mogaryè, drkotal
zuby a celý bez sebe strachem zaèal mlít páté pøes deváté:
...Malování... skalice... 
To je správný, e jste zaøídil koupelnu, pochválil ho
Azazelo, Mistr potøebuje brát koupele...  A pak køikl:
Ven!
Mogaryè se pøevrátil nohama vzhùru a tak vyletìl otevøeným
oknem.
Mistr vykulil oèi a eptal:
Tohle je jetì lepí, ne co vykládal Ivan! Chvíli se
vyjevenì rozhlíel a koneènì se obrátil na kocoura: Promiòte,
to jste vy... Zarazil se, protoe nevìdìl, jak se oslovují
kocouøi. Vy... vy jste ten kocour, co jel tramvají?
Já osobnì, pøisvìdèil polichocenì Kòour a dodal: Tìí
mì, jak zdvoøile jednáte s kocourem. Lidé nám obvykle tykají,
tøebae ani jeden z nás s nimi nepil na bratrství.
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Podle mého názoru nejste jen tak obyèejný kocour... ,
vysvìtloval nejistì Mistr. Ostatnì, stejnì mì z kliniky
nepustí, dodal nesmìle k Wolandovi.
Co by vás nepustili! uklidnil ho Korovjev a zamával
nìjakými papíry a knihou: To je vá chorobopis?
Ano...
Korovjev jím mrskl do plamenù.
Bez papírù nejste nikdo, obèan ani pacient, øekl
spokojenì. A tohle je domovní kniha vaeho domácího?
A... ano... 
Kdo je v ní zapsán? Alois Mogaryè? Korovjev foukl na
stránku. Ták! Prosím, je pryè, jako by nikdy neexistoval.
Kdyby se domácí divil, øeknìte, e se mu nejspí nìco zdálo.
Mogaryè? ádný Mogaryè neexistoval! Domovní kniha se mu
vypaøila z rukou. U ji má domácí v uplíku.
Jak jste správnì podotkl, poznamenal Mistr, pøekvapen
Korovjevovou èistou prací, bez papírù není èlovìk nikdo.
To se na mì zrovna hodí - nemám toti ádné doklady.
Pardon, zavøetìl Korovjev, to jsou halucinace! Tady,
prosím, a podával mu legitimaci. Pak obrátil oèi ke stropu
a zaeptal sladce Markétì: Raète si pøevzít svùj majetek,
Markéto Nikolajevno. S tìmi slovy jí vtiskl do ruky seit
s ohoøelým okrajem, uschlou rùi, fotografii a zvlá opatrnì
spoøitelní kníku: Deset tisíc, pøesnì tolik, kolik jste
uloila. Nepotøebujeme se na nikom pøiivovat.
A mi radìji tlapy upadnou, ne abych se dotkl cizího,
vypískl kocour, nafoukl se jako holub a rejdil na kufru;
pokouel se nacpat dovnitø vecky kopie neastného románu.
A jedna legitimace, prosím, pokraèoval Korovjev a podal
doklad Markétì.
Pak se obrátil k Wolandovi a uctivì hlásil: Hotovo,
maestro!
To jetì není vecko, namítl mág a vzhlédl od glóbusu,
kam porouèíte umístit vai svitu, paní? Já osobnì ji
nepotøebuju. Otevøenými dveømi vtrhla dovnitø Nataa
a volala:
Hodnì tìstí, Markéto Nikolajevno! Zakývala Mistrovi
na pozdrav a pak se znovu otoèila k Markétì: Já stejnì vìdìla,
kam chodíte.
Sluebné vìdí vecko, poznamenal kocour a významnì zvedl
tlapu. Je omyl myslet si, e jsou slepé.
Co bys ráda, Natao? vyzvídala Markétka. Vra se hezky
zpátky do vily.
Markéto Nikolajevno, drahouku, zaúpìla Nataa a padla
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na kolena, pøimluvte se, a zailhala na Wolanda, a mi
dovolí zùstat èarodìjnicí. Nechci se vrátit zpátky do vily!
Nevezmu si ani inenýra, ani technika! Pan Jacques mì vèera
poádal o ruku. Rozevøela ruku sevøenou v pìst a ukazovala
jakési zlaté mince.
Markéta vzhlédla tázavì k mágovi a ten kývl hlavou. Nataa
se vrhla své velitelce kolem krku, mlaskavì ji políbila
a s vítìzoslavným výkøikem vylétla oknem ven.
Natau vystøídal Nikolaj Ivanoviè. Objevil se ve své
normální lidské podobì, ale mraèil se jako nebe pøed bouøkou
a vùbec se tváøil podrádìnì.
Toho propustím se zvlátním potìením, øekl mág a s odporem si ho prohlíel, opravdu, jenom tu pøekáel.
ádám, abyste mi napsal potvrzení, spustil neúprosnì
Nikolaj Ivanoviè a divoce se rozhlíel, aby bylo jasné, kde
jsem strávil noc.
A naè je potøebujete? zeptal se pøísnì kocour.
Chci je pøedloit na milicí a pak manelce, prohlásil
zarytì host.
Podobná potvrzení obvykle nevystavujeme, namítal nasupenì kocour, ale pro vás udìláme výjimku.
Ne se Markétin soused vzpamatoval, nahá Hela u sedìla
u psacího stroje a Kòour jí diktoval:
Potvrzujeme, e dritel tohoto dokladu, Nikolaj Ivanoviè,
strávil uvedenou noc na plese u satana, kam byl násilím
dovleèen ve funkci dopravního prostøedku... toti... Helo,
napi ,èuníka a dej to do závorky. Podpis kòour.
A datum? zapitìl Nikolaj Ivanoviè.
Datum tam nedáme, datované potvrzení by bylo neplatné,
vysvìtloval kocour a nakrábl v dolním rohu podpis. Pak odkudsi vylovil razítko, dýchl na nì jaksepatøí, obtiskl na papír
slovo zaplaceno a podal potvrzení Nikolaji Ivanovièi.
Markétin soused nenávratnì zmizel a na jeho místì stanul
dalí neèekaný host.
Kdo je tohle? otázal se títivì mág a zastínil si tváø
pøed svìtlem.
Varenucha zavzdychal a øekl tie, hlavu sklopenou:
Puste mì zpátky, nedokáu být upírem. Tenkrát jsme
s Helou Rimskému pøivodili málem infarkt. A pak, nejsem ani
trochu krvelaèný. Puste mì!
Co to plácá? zeptal se Woland a svratil oboèí. Jaký
Rimský? Co je to za nesmysl?
Neraète se znepokojovat, maestro, ozval se Azazelo
a otoèil se k Varenuchovi: Po telefonu se nemá lidem nadávat
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ani lhát. Jasné? U to víckrát neudìláte?
Varenuchovi ze samé radosti pøeskoèilo, celý se rozzáøil
a nevìdìl, co mluví:
Pøi Bohu ve... toti chtìl jsem øíct... Vae Ve... hned
po obìdì...  Tiskl ruce na prsa a prosebnì hledìl na Azazela.
Dobrá. Mar domù! prohlásil ryavec a Varenucha se
rozplynul ve vzduchu.
A nyní mì nechte s nimi samotného, poruèil Woland a ukázal na Mistra a Markétu.
Jeho pøíkaz byl hbitì vykonán. Mág chvíli mlèel a pak se
obrátil k Mistrovi:
Tak vy tedy chcete zpátky do sklepa? A co psaní? A vecka
vae pøání, inspirace?
Nemám u ádná pøání ani inspiraci, odpovìdìl Mistr,
nic z okolního svìta mì nezajímá, jen ona, a znovu poloil
Markétì ruku na hlavu, zlomili mì, je mi smutno a chci
zpátky do sklepa.
A co vá román o Pilátovi?
Nenávidím ho, vyhrkl Mistr, pøíli jsem kvùli tomu
románu trpìl.
Zapøísahám tì, prosila lítostivì Markétka,
nemluv takhle. Proè mì trápí? Ví dobøe, e jsem do toho
románu vloila celý svùj ivot. Pak dodala, obrácená k mágovi:
Neposlouchejte ho, maestro, je pøíli zdeptaný.
Mnoho vìcí zasluhuje, aby se o nich psalo, nemyslíte?
naléhal Woland. Jestlie jste vyèerpal pilátovské téma,
puste se tøeba do Aloise...
Mistr se usmál.
Toho Blátolapa by mi stejnì neotiskli a pak, není
natolik zajímavý.
A èím se hodláte ivit? Takhle z vás bude ebrák... 
Nevadí, odpovìdìl Mistr, pøitáhl k sobì Markétu, objal
ji kolem ramen a dodal: A dostane rozum, opustí mì.
Nemyslím, procedil mezi zuby mág a pokraèoval: Autor,
který napsal román o Pilátovi, chce utéct do sklepa, usadit
se u lampy a tøít bídu s nouzí?
Markéta se Mistrovi vytrhla a prohlásila vánivì:
Udìlala jsem ve, co bylo v mých silách. Naslibovala
jsem mu ty nejlákavìjí vìci, ale on odmítl.
Vím, co jste mu eptala, namítal Woland, ale to není
to nejlákavìjí. Tvrdím, a obrátil se s úsmìvem k Mistrovi,
e vá román vám zpùsobí jetì mnohá pøekvapení.
To je smutné, odpovìdìl Mistr.
Naopak, na tom není nic smutného, vedl mág svou, e
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v budoucnu vás u neèeká ádná pohroma. Tak tedy, Markéto
Nikolajevno, vae pøání je splnìno. Nebo máte jetì nìjaké
dalí poadavky?
Co vás napadá, pane!
Pøijmìte ode mì na památku malý dárek, a vytáhl zpod
poltáøe malou zlatou podkovu, posázenou diamanty.
Ne, díky, proè byste mi mìl nìco dávat?
Chcete se hádat? zeptal se s úsmìvem mág.
Protoe nemìla u plátì kapsy, zabalila podkovu do ubrousku
a svázala do uzlíku. Pak se ohlédla tázavì na okno, ozáøené
mìsícem, a prohodila:
Nechápu jedno: tady je stále pùlnoc a ve skuteènosti by
mìlo být vlastnì ráno?
Sváteèní noc je pøíjemné trochu prodlouit, vysvìtloval
mág. Tak tedy hodnì tìstí!
Vztáhla k nìmu prosebnì ruce, ale neodváila se pøiblíit
a jen tie zvolala:
Buïte zdráv!
Na shledanou, øekl Woland.
Markétka zahalená do èerného plátì a Mistr v nemocnièním
upanu vyli do pøedsínì, kde hoøela svíce a kde je oèekávala
Wolandova svita. Míøili ke dveøím, Hela nesla kufr s románem
a vekerým Markétiným majetkem a kocour jí pomáhal.
U dveøí bytu se Korovjev odpoklonkoval a zmizel a ostatní
je vyprovázeli na chodbu. Byla prázdná. Kdy minuli odpoèívadlo
ve druhém patøe, cosi tlumenì zazvonilo, ale nikdo si toho
neviml. Schoditì è. 6 konèilo u domovních dveøí. Azazelo
foukl do vzduchu, a sotva vyli na dvùr, kam nedopadalo
mìsíèní svìtlo, zahlédli na prahu chlapíka v holínkách
a èepici: spal jako zabitý. Pøed domem stál velký èerný
vùz s vypnutými reflektory a za pøedním sklem se matnì rýsovala
havraní hlava.
Kdy se chystali nasednout, Markéta zoufale, pøiduenì
vykøikla:
Boínku, já ztratila podkovu!
Sednìte si zatím do vozu a poèkejte na mì, navrhl
Azazelo. Hned jsem zpátky, jen zjistím, co v tom vìzí.
A zmizel ve dveøích.
Jak se pozdìji ukázalo, chvíli pøedtím, ne Markétka
a Mistr s doprovodem seli ze schodù, vyklouzla z bytu è.
48, který byl o patro ní hned pod bytem zlatnice, drobná
ena s bandaskou a nákupní kabelou. Byla to vzpomínaná Anuka,
která ve støedu, k Berliozovì smùle, rozlila u turniketu
olej.
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Nikdo nemìl ponìtí, co Anuka dìlala v Moskvì a èím se
ivila, a nikdo se to nikdy nedozví. Byla známá tím, e jste
ji dennì mohli vídat s nákupní takou hned v hokynáøství,
hned na trhu, pøed domem nebo na schodech a nejèastìji
v kuchyni bytu è. 48, kde bydlela. Jetì víc proslula tím,
e kdekoliv se objevila, okamitì tam vypukl skandál,
a vyslouila si proto pøezdívku Morová rána.
Morová rána vstávala kdovíproè èasnì a dnes ji to vyhnalo
z postele dokonce uprostøed noci, pár minut po dvanácté.
Otoèila klíèem v zámku a nejprve vystrèila nos a pak se
protáhla dveømi a ty za ní zaklaply. Právì kdy se chystala
sebìhnout ze schodù, o patro vý bouchly dveøe, kdosi pádil
po schodech, vrazil do ní, a odletìla stranou a uhodila se
do hlavy o stìnu.
Kam tì èerti nesou jen tak v podvlíkaèkách? zavøískla
a hladila si temeno.
Neznámý chlapík v podvlíkaèkách a v èepici, s kufrem
v ruce, ospale blábolil, oèi zavøené:
Vana... skalice... a jenom co stálo malování...  Pak se
rozbreèel a vybafl: Ven!
Vrhl se - ne, sebìhl pouze dolù po schodech a pak zpátky
k rozbitému oknu. Udìlal pøemet a po hlavì vylétl na dvùr.
Anuka dokonce zapomnìla na svou bouli, vyjekla a pøiskoèila
k oknu. Lehla si na bøicho a vystrèila hlavu. Èekala, e
uvidí na asfaltu v záøi lucerny rozpláclou mrtvolu s kufrem
v ruce. Ale prostranství bylo prázdné.
Nezbývalo ne pøedpokládat, e ten podivný mátoný
èlovìk vylétl z domu jako ptáèe a nenechal po sobì nejmení
stopu. Anuka se pokøiovala a pomyslela si: To urèitì vypadl
z padesátky... Nadarmo lidi nesejèkujou... To je mi povedenej
kvartýr!
Nestaèila to ani poøádnì rozebrat, protoe nahoøe znovu
klaply dveøe a nìkdo bìel po schodech dolù. Pøikrèila se ke
stìnì a zahlédla jakéhosi dùstojného obèana s bradkou,
a jak se zdálo, s ponìkud praseèím oblièejem. Mihl se kolem,
podobnì jako jeho pøedchùdce vylétl oknem a vùbec ho nenapadlo
rozplácnout se na asfaltu jako placka. Anuka zapomnìla, kam
mìla namíøeno, a èíhala na chodbì, køiovala se, vzdychala
a vedla samomluvu.
Zanedlouho následoval tøetí, bezvousý a peèlivì vyholený,
s koilí pøes kalhoty, a zmizel stejným zpùsobem.
Ke cti Anuky musíme dodat, e byla zvìdavá a rozhodla se
vyèkat dalích zázrakù. Dveøe o patro vý znovu vrzly a dolù
po schodech sestupovala, u nepádila, normálním krokem celá
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spoleènost. Anuka odskoèila od okna, rozbìhla se dolù ke
dveøím vlastního bytu, rychle odemkla a schovala se za dveømi.
Ve kvíøe se blýskalo její oko, nepøíèetné zvìdavostí.
Po schodech nejistì kráèel podivný bledý chlapík v upanu
a èerné èepièce, se strniskem vousù. Vypadal jako nemocný.
Jakási panièka, jak se Anuce v eru zdálo, v èerné øíze, ho
etrnì podpírala. Buïto la bosa, nebo mìla jakési prùhledné
støevíèky, urèitì zahranièní výroby, roztrhané na cucky.
Fuj tajksl, copak boty! Ale vdy je nahá! No ovem, øízu má
navleèenou na nahé tìlo!... To je mi ale kvartýr! V Anuce
se vecko rozezpívalo pøi sladkém pomylení, jak zítra omráèí
svým vyprávìním sousedy.
Za prapodivnì obleèenou panièkou la dalí, jen tak,
jak ji pánbùh stvoøil, a nesla v ruce kuføík. Vedle se plahoèil
velikánský èerný kocour. Anuka div hlasitì nevypískla
a promnula si oèi.
Prùvod uzavíral kulhavý a ilhavý skrèek, zøejmì cizinec,
bez saka, jen v bílé krobené náprsence, a kolem krku mìl
uvázaného motýlka. Spoleènost míøila dolù. Vtom na odpoèívadle
cosi zacinkalo.
Kdy zjistila, e kroky ztichly, Anuka se prosmýkla
jako had na chodbu, postavila bandasku ke stìnì, lehla si na
bøicho a zaèala átrat kolem sebe. Koneènì nahmatala
ubrousek s jakýmsi tìkým pøedmìtem. Kdy ho rozvázala,
vytøetila bulvy, zvedla k nim drahocenný poklad a oèi jí
vzplály jako elmì. V hlavì jí víøilo: Nic nevím, nic
neznám!... Má ji schovat k synovci? Nebo rozøezat pilkou na
kousky? Kamínky se dají vyloupnout a jeden poputuje na
Petrovku, druhý na Smolenský... Kdyby se mì nìkdo ptal, nic
nevím, nic neznám, nic jsem nevidìla!
Skryla podkovu do záòadøí, popadla bandasku a u se chystala vklouznout zpátky do bytu a odloit cestu do mìsta, kdy
vtom kde se vzal, tu se vzal, vynoøil se pøed ní
skrèek bez saka, s bílou hrudí a zasyèel:
Dej sem podkovu a ubrousek!
Jakou podkovu a jakej ubrousek? zeptala se a zatváøila
se nechápavì. O ádným ubrousku nevím. Jste opilej, obèane,
nebo co?
Chlapík s bílou náprsenkou jí beze slova sevøel
krk studenými eleznými prsty, které pøipomínaly trolejbusová
dradla. Bandaska jí vypadla z rukou na podlahu. Nìkolik vteøin
svíral Anuèin krk jako v kletích, a koneènì uvolnil sevøení.
Anuka se nadechla a usmála se.
Podkùvku, øíkáte? spustila. Hned to bude! To je vae?
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A já koukám, jak tu leí zabalená v ubrousku... Schválnì
jsem ji sebrala, aby ji nikdo neukrad - pak si ho hledejte!
Sotva dostal zpátky podkovu a ubrousek, ilhavý cizinec
zaèal oupat nohama, tiskl Anuce ruku a s cizím pøízvukem
jí horlivì dìkoval:
Jsem vám hluboce zavázán, madam. Je to památka, blízká
mému srdci. Dovolte mi, abych vám za to, e jste ji tak peèlivì
schovala, vìnoval dvì stì rublù. Pøi tìch slovech vytáhl
z kapsièky u vesty peníze a podával je Anuce.
Ta se jen zoufale usmívala a vykøikovala:
Dìkuju uctivì! Merci! Merci!
tìdrý cizinec sjel jako blesk po schodech dolù, a døív ne
definitivnì zmizel, zajeèel zdola:
Jestli jetì jednou sebere cizí vìc, odevzdej ji na
milici a neschovávej ji za koili! Cizí pøízvuk zmizel.
Anuce huèelo v hlavì a mylenky se jí pletly pod dojmem
toho veho, co se právì odehrávalo na schodech. Ze setrvaènosti
jetì chvíli pokøikovala:
Merci! Merci! Merci!..., zatímco cizinec byl dávno
tentam. Zmizel i èerný vùz pøed domem. Azazelo odevzdal Markétì
ztracený dar, rozlouèil se a zajímal se, jestli se jí pohodlnì
sedí. Hela jí vlepila avnatou pusu, kocour jí políbil
ruku, vichni zamávali Mistrovi, který strnule sedìl v koutku
a nejevil sebemení známky ivota, pokynuli havranovi a pak se
vznesli svornì do povìtøí - nechtìli se namáhat výstupem do
schodù. Havran zapnul reflektory a vyøítil se ze vrat kolem
chlapíka, který chrupal v prùjezdu. Svìtla velkého èerného
vozu se rozplynula mezi ostatními v hluèné ponocující Sadové.
Za hodinu v prvním pokoji sklepního bytu v malém domku,
který se krèil v jedné ulièce nedaleko Arbatu, sedìla Markéta
u stolu pokrytého sametovým pøehozem a tie plakala úlevou
a tìstím. Vedle záøící lampy se stínítkem stála vázièka
s konvalinkami. Vecko v pokoji bylo pøesnì tak jako pøed
onou dìsivou podzimní nocí loòského roku. Pøed Markétou
leel od ohnì zkroucený seit a vedle se kupila hromádka
nedotèených seitù. V domku bylo ticho. V sousedním pokojíku
leel na pohovce Mistr pøikrytý nemocnièním upanem
a v hlubokém spánku tie, stejnomìrnì oddechoval.
Kdy se Markéta vyplakala, vzala do ruky seity a nala
místo, které proèítala pøedtím, ne potkala Azazela v parku
u kremelské zdi. Nechtìlo se jí spát. Láskyplnì hladila
rukopis, jako se hladívá oblíbená koèka, a obracela ho v rukou,
okukovala ze vech stran, støídavì upírala pohled na titulní
list a zas vyhledala konec. Pøepadlo ji dìsivé pomylení, e
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tohle vecko jsou moná jenom samé èáry, e jí seity vzápìtí
zmizí z oèí, ona se probudí ve své lonici ve vile a nezbude
jí, ne aby se la utopit. Tahle stralivá mylenka byla
posledním nepøíjemným dozvukem minulých dlouhotrvajících
útrap. Ve skuteènosti vecko zùstalo na svém místì, Woland
byl skuteènì vemocný. Po libosti, tøeba a do svítání,
mohla elestit stránkami, prohlíet si je, líbat a èíst
památná slova. Tma, která se pøihnala od Støedozemního
moøe, zahalila prokurátorovo nenávidìné mìsto. Ano, tma...

(25) JAK SE PROKURÁTOR POKOUEL
ZACHRÁNIT JIDÁE IKARIOTSKÉHO
Tma, která se pøihnala od Støedozemního moøe, zahalila
prokurátorovo nenávidìné mìsto. Zmizely visuté mosty,
spojující chrám s obávanou Antoniovou vìí, z oblohy se snesla
bezedná èerò a zaplavila okøídlené bohy nad hipodromem,
hasmonejský palác se støílnami, tritì, útulky pro karavany, ulièky a rybníky... Velké mìsto zmizelo z povrchu zemského, jako by nikdy neexistovalo. Tma pozøela a vydìsila
vecko ivé v Jeruzalémì i okolí. Podivný mrak se pøihnal od
moøe kveèeru ètrnáctého dne jarního mìsíce nísánu.
Pøevalil se pøes Golgotu, kde kati spìnì dobíjeli
ukøiované, snesl se na jeruzalémský chrám a jako kouøová
clona klouzal z kupole pøímo na Dolní Mìsto. Vléval se do
oken a zahánìl lidi z køivolakých ulièek do domù. Nespìchal
vydávat vláhu, zatím íøil jen svìtlo. Sotva èernou prachovou
peøinu rozpáral blesk, z neproniknutelné tmy vysvitla chrámová
hora se záøivou upinatou kupolí. Vzápìtí blesk pohasl a chrám
se znovu propadl do bezedné èerné propasti. Nìkolikrát
tak vyrùstal ze tmy a znovu mizel za hromového burácení,
které vìtilo katastrofu.
Dalí mihotavé záblesky vyvolaly z temnot palác Heroda
Velikého, který se vypínal na protìjím západním pahorku.
Pøízraèné nevidoucí zlaté sochy jako by vzlétly se vztaenýma
rukama k obloze. Ale nebeský oheò se okamitì schoval a silné
hromobití zahnalo zlaté modly znovu do tmy.
Zabubnoval liják a bouøe pøerostla v uragán. Poblí mramorové lavièky v zahradì, kde pøed polednem rozmlouval prokurátor
s veleknìzem, skolil blesk za hromového rachotu, který pøipomínal dìlový výstøel, cypøi, jako by to byla tøtina.
Spolu s vodní tøítí a krupobitím zanesl vichr na kolonádu
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mezi sloupy servané rùe, plátky magnólií, vìtvièky a písek.
Uragán bièoval zahrady.
V tu chvíli se mezi sloupovím zdroval jediný èlovìk prokurátor.
Nesedìl tentokrát v køesle, ale leel na lehátku u nízkého
stolku, na kterém stály mísy s pokrmy a víno ve dbánech.
Protìjí lehátko bylo prázdné. U Pilátových nohou se rozplizla
krvavì rudá loue a vedle se válely støepy rozbité amfory.
Sluha, který tìsnì pøed bouøí prostíral k veèeøi, znejistìl
pøed prokurátorovým pohledem, zneklidnìt, e snad v nìèem
svému pánovi nevyhovìl, a prokurátor ze vzteku rozbil dbán
o mozaikovou podlahu.
Pøitom procedil mezi zuby:
Proè se mi nepodívá do oèí, kdy prostírá? Ukradl jsi
snad nìco?
Èerná tváø afrického otroka zesinala a v oèích se mu
mihl záblesk smrtelného strachu. Otrok se roztøásl jako osika
a div nerozbil dalí dbán. Ale vladaøùv hnìv vyprchal stejnì
rychle, jako se objevil. Afrièan se sklonil, aby sebral
støepy a vytøel loui, ale Pilát jen mávl rukou a otrok se
vzdálil. Loue se èervenala dál na podlaze.
Venku bìsnil uragán a èerný sluha se ukrýval ve výklenku,
kde stála alabastrová socha nahé eny se sklonìnou hlavou.
Bál se pøijít prokurátorovi na oèi, aby nìco nepokazil, ale
zároveò se støeil propást okamik, a ho vladaø zavolá.
Správce Judeje leel na lehátku v bouøkovém pøítmí, naléval
si sám víno do poháru, upíjel dlouhými douky, obèas utipoval
drobty chleba a polykal je. Pak zase vysál ústøici, rozvýkal
citrón a znovu pil.
V hukotu vody, burácení hromu, který hrozil rozèísnout
støechu paláce, a v návalu krupobití, které bubnovalo na
schody kolonády, zanikalo prokurátorovo mumlání: Pilát mluvil
sám se sebou. Kdyby nestálé záblesky nebeského ohnì vytrvaly
déle, kadý by mohl zahlédnout oblièej s oèima zarudlýma
bdìním posledních nocí a vínem a viml by si prokurátorova
výrazu. Pilát støídavì pozoroval dvì bílé rùe, utonulé
v krvavé loui, a zahradu, kde poletovala vodní tøí a písek.
Tváøil se, jako by nìkoho netrpìlivì oèekával.
Po chvíli deová clona viditelnì proøídla a zuøivý uragán
zeslábl. Vìtve u nepraskaly a nepadaly na zem. Hromobití
a blesky ustávaly. Nad Jeruzalémem se prostøelo obyèejné
naedlé mraèno, které patøilo k zadnímu voji a vystøídalo
hrozivì nafialovìlou plachtu s bílým okrajem. Bouøe
postupovala k Mrtvému moøi.
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Ted u se dalo odliit umìní detì a hukot vody, která
stékala ze labù a valila se pøímo po schoditi, kudy toho
dne sestupoval prokurátor na prostranství, aby vyhlásil
rozsudek. Nakonec se ozvalo zurèení vodotrysku zaniklé v bouøi.
Obloha se vyjasòovala: v edém závoji plujícím na východ se
objevily modré trhliny.
Vtom Pilát rozeznal v pleskání slábnoucího detì vzdálený
hlahol polnic a dusot nìkolika set kopyt. Pohnul se a jeho
tváø oila. Ala se vracela z Golgoty. Podle zvuku právì v tu
chvíli protínala námìstí, kde byl vyhláen rozsudek.
Koneènì zaslechl dlouho oèekávané kroky a dupot na schoditi, které vedlo k horní terase pøed kolonádou. Vzpøímil
se a oèi mu radostnì zajiskøily.
Mezi dvìma mramorovými lvy se nejprve vynoøila hlava
v kápi a pak postava mue v promáèeném, na tìlo pøilepeném
pláti. Byl to tý mu, který si pøed vynesením rozsudku
eptal s prokurátorem v palácové komnatì a který pøi popravì
sedìl na tøínohé stolièce a pohrával si s proutkem.
Ani se vyhýbal louím, pøeel na terasu, vstoupil na
mozaikovou podlahu kolonády, zvedl ruku na pozdrav a pronesl
jasným, pøíjemným hlasem:
Buï zdráv a dobré mysli, prokurátore! Mluvil latinsky.
Bohové! zvolal Pilát. Na tobì není nitka suchá! Takový
uragán! Okamitì bì dál do vnitøních pokojù a pøevleè se.
Udìlej mi tu radost.
Mu shodil kápi, obnail hlavu s mokrými, k èelu
pøilepenými vlasy, vykouzlil na vyholeném oblièeji zdvoøilý
úsmìv a odmítl. Tvrdil, e podobný detík mu nemùe ani
v nejmením ukodit.
Nechci nic slyet, zarazil ho Pilát a tleskl do dlaní.
Pøivolal tím ukryté sluhy a poruèil, aby se o mue postarali
a pak hned nosili na stùl teplé pokrmy. K tomu, aby si vysuil
vlasy, pøevlékl se, pøezul a vùbec se dal do poøádku,
potøeboval mu v kápi velmi málo èasu. Brzy se objevil na
kolonádì v suchých sandálech, suchém purpurovém vojenském
pláti a s pøihlazenými vlasy.
Mezitím se slunce navrátilo do Jeruzaléma, a døív ne
utonulo ve Støedozemním moøi, vysílalo na rozlouèenou poslední
paprsky prokurátorovu nenávidìnému mìstu a zlatilo schoditì
pøed kolonádou. Fontána se vesele rozezpívala, holubi
vyhopkovali na písek, vrkali, pøeskakovali zlomené vìtvièky
a vyzobávali cosi z mokrého písku. Rudá loue zmizela, støepy
byly odklizeny a na stole se kouøilo z mísy masa.
Oèekávám prokurátorovy pøíkazy, øekl pøíchozí
- 241 -

a pøistoupil ke stolu.
Nic neuslyí, dokud neulehne a nenapije se vína,
odpovìdìl laskavì Pilát a pokynul na prázdné lehátko. Mu
poslechl a sluha mu naplnil pohár hustým èerveným vínem.
Druhý otrok se pozornì sklonil nad prokurátorovým ramenem
a nalil mu vrchovatou èíi. Pak se na hostitelùv pokyn sluhové
vzdálili.
Pokud pøíchozí jedl a pil, Pilát usrkával víno a sledoval
zpod víèek hosta. Byl to mu støedních let, s èistým
a pøíjemným kulatým oblièejem a masitým nosem. Mìl vlasy
neurèité barvy; jak schly, postupnì svìtlely. Bylo tìké
uhodnout, jaké je národnosti. Charakterizoval ho dobrácký
výraz, který vak poruovaly oèi, nebo spí pohled, jaký
upíral na svého spoleèníka. Zapadlé oèi obyèejnì skrýval za
pøivøenými, podivnì vyboulenými víèky. V úzkých tìrbinách
se tajilo dobrácké ibalství. Dalo se pøedpokládat, e
prokurátorùv host má smysl pro humor. Chvílemi vak náhle
mizel z jeho oèí ètveraèivý záblesk a mu se vpíjel pohledem
do tváøe svého spoleèníka, jako by chtìl objevit na jeho
nose neznatelnou skvrnku. To trvalo jen okamik. Pak opìt
pøivíral víèka, tìrbiny oèí se zúily a znovu v nich proskoèil
potutelnì dobrácký výraz.
Neodmítl ani druhý pohár vína, se zøejmou rozkoí vysál
nìkolik ústøic, ochutnal vaøenou zeleninu a snìdl kousek masa.
Kdy dojedl, pochválil víno:
Výborný druh. Není to náhodou falernské?
Tøicetileté, caecubské, vysvìtloval blahosklonnì
prokurátor.
Host s rukou na srdci odmítl dalí pokrmy a prohlásil,
e je syt. Pilát si znovu nalil a host následoval jeho
pøíkladu. Oba odlili trochu vína ze svých pohárù do mísy
s masem, Pilát pozvedl èíi a zvolal hlasitì:
Buïme zdrávi a hlavnì ty buï zdráv, Césare, otèe Øímanù,
nejdraí a nejlepí ze vech!
Kdy dopili, Afrièané odnesli mísy a na stole zùstalo
jen ovoce a amfory. Na vladaøùv pokyn se pak vzdálili a Pilát
se svým hostem na kolonádì osamìli.
Rád bych slyel, zaèal prokurátor polohlasnì, jaká je
nálada ve mìstì.
Bezdìènì pohlédl do dálky, kde dole pod terasovitými
zahradami paláce hoøela sloupoøadí i rovné støechy
v zapadajícím slunci.
Soudím, prokurátore, odpovìdìl host, e nálada
v Jeruzalémì je uspokojivá.
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Take mùe zaruèit, e u nehrozí nepokoje?
Jistá je jen jediná vìc na svìtì, prohlásil host a vlídnì
pohlédl na prokurátora, a to moc velkého Césara.
A mu bohové darují dlouhý ivot, pøizvukoval Pilát,
a obecný mír! Odmlèel se a pak pokraèoval:
Domnívá se tedy, e mùeme odvolat vojsko?
Mám za to, e kohorta Bleskové legie mùe opustit mìsto,
odpovìdìl host a dodal: Bylo by dobré, kdyby mohla na rozlouèenou uspoøádat defilé mìstem.
Výborná mylenka, souhlasil vladaø, hned pozítøí ji
propustím a sám také odjedu. Pøísahám pøi hodokvasu dvanácti
bohù a pøi vech penátech: co bych za to dal, kdybych to
mohl provést u dnes!
Vladaø nemá rád Jeruzalém? zeptal se nevinnì host.
Uznej, zvolal s úsmìvem prokurátor, e není na zemi
zoufalejí mìsto! Nemluvím u o podnebí - pokadé onemocním,
kdy sem pøijedu, a to jetì není to nejhorí! Ale tyhle
svátky! Mágové, kouzelníci, èarodìjové a stáda poutníkù!
Fanatici, samí fanatici! Co jen si vyádal jediný mesiá,
kterého zaèali náhle oèekávat v letoním roce. Kadou chvíli
se mùe stát svìdkem odporného krveprolití! Nepøetritì
pøemísovat vojsko, èíst udavaèské a oèeròující listy, z nich
polovina obviòuje tebe! Je to nuda. Kdybych neslouil velkému
císaøi...
Ano, svátky jsou zde únavné, souhlasil host.
Ze srdce bych si pøál, aby co nejdøív skonèily, dodal
energicky Pilát. Koneènì se budu moci vrátit do Kaisareje.
Vìø, e to ílené Herodovo monstrum, a mávl rukou podél
sloupoví, take bylo zøejmé, e míní palác, mì doslova
dohání k ílenství! Nemohu tady spát! Svìt nepoznal
pøízraènìjí architekturu! Ale pøejdìme k vìci. Pøedevím neznepokojuje tì zloøeèený Bar-Rabban?
Host vyslal k prokurátorovi svùj pøísloveèný pohled. Ale
Pilát hledìl znudìnì do dálky, títivì se mraèil a pozoroval
èást mìsta, která mu leela u nohou v záøi zhasínajícího
slunce. Hostùv pohled také pohasl a víèka se pøivøela.
Lze právem pøedpokládat, e Bar-Rabban je teï nekodný
jako beránek, spustil a na jeho kulatém oblièeji vyskoèily
vrásky. Nesluí se, aby pobuøoval lid.
Myslí si, e u je pøíli slavný? pousmál se Pilát.
Prokurátor jako vdy pøijde vemu na kloub.
Pøesto vak, poznamenal starostlivì vladaø a tenký dlouhý
ukazováèek s èerným kamenem prstenu vzlétl do výe, bude
nutné...
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Prokurátor si mùe být jist, e dokud jsem v Judeji,
Bar-Rabban neudìlá ani krok, ani by nebyl sledován.
Teï u jsem klidný jako vdycky, kdy jsi tady.
Prokurátor je pøíli dobrotivý!
A teï bych rád slyel, jak probíhala poprava, vybídl
ho Pilát.
Co prokurátora nejvíc zajímá?
Nedával dav najevo své rozhoøèení? To je samozøejmì
hlavní.
Ani v nejmením, ujioval host.
Výbornì. Ty sám jsi konstatoval smrt?
O tom prokurátor nemusí mít nejmení pochyby.
A posly ... Dali jim nápoj, døív ne je ukøiovali?
Ano. Jenome on..., a host zavøel oèi, ho odmítl vypít.
Kdo? otázal se Pilát.
Odpus, vladaøi, zvolal host, e jsem neuvedl jeho
jméno. Ha-Nocri.
Blázen! øekl Pilát a svratil oblièej. Pod levým okem
mu zakubala ilka. Umírat sluneèním árem! Proè se zøíkat
toho, co poskytuje zákon? Jakými slovy odmítl?
Prohlásil, odvìtil mu a znovu pøivøel víèka, e s díky
odmítá a e nikoho neobviòuje.
Neøekl koho? vyzvídal dutým hlasem Pilát.
Nikoli, vladaøi.
Nepokouel se mluvit v pøítomnosti vojákù?
Ne, vladaøi, tentokrát mu nebylo do øeèi. Prohlásil
pouze, e za jednu z hlavních lidských chyb pokládá zbabìlost.
V jaké souvislosti to øekl? zaslechl zlomený hlas.
To se nedalo posoudit. Vùbec se choval podivínsky jako
ostatnì vdy.
V èem spoèívalo jeho podivínství?
Neustále se pokouel pohlédnout hned jednomu, hned druhému z okolostojících do oèí a pøitom se rozpaèitì usmíval.
Víc nic? zachraptìl hlas.
Nikoli, vladaøi.
Èíe zazvonila, jak si prokurátor naléval víno. Vyprázdnil
ji a do dna a pokraèoval:
Tøebae nemùeme - alespoò v tomto okamiku - zjistit,
mìl-li nìjaké vyzvìdaèe nebo následovníky, nemùeme s jistotou
tvrdit, e neexistují.
Host pozornì naslouchal s hlavou sklonìnou.
Tudí abychom se vyhnuli nepøíjemným pøekvapením, rozvíjel svou úvahu Pilát, ádám, aby neprodlenì a v tichosti
tìla tøí ukøiovaných zmizela z povrchu zemského, byla tajnì
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pohøbena a vecky stopy zahlazeny.
Jak porouèí, vladaøi, odpovìdìl host a povstal se slovy:
Protoe jde o sloitý a odpovìdný úkol, dovol, abych okamitì
jednal.
Ne, zùstaò jetì, zarazil ho Pilát pokynem ruky, zbývají
dvì otázky. Za prvé: tvoje obrovské zásluhy pøi výkonu neobyèejnì obtíné sluby velitele tajné stráe u prokurátora
Judeje mi ukládají radostnou povinnost, abych o tom zpravil
Øím.
Hostùv oblièej zrùovìl, velitel vstal a uklonil se vladaøi
se slovy:
Plním jen svou povinnost, kterou mi ukládá sluba
Caesarovi.
Chci tì poádat, pokraèoval správce Judeje,
abys v pøípadì, e ti navrhnou pøeloení na jiné místo ve
vyí funkci, odmítl a setrval zde. Nerad bych tì ztratil.
A tì odmìní jinak.
Jsem asten, e mohu slouit vladaøi.
Potìils mì. A teï druhá otázka. Týká se toho ... jak se
jen ... ach ano, Jidáe Ikariotského.
Host znovu vrhl na prokurátora zpytavý pohled, ale hned,
jak se sluelo, uhnul oèima jinam.
Slyel jsem, a Pilát ztlumil hlas, e údajnì dostal
urèitý obnos za to, e tak srdeènì pøijal pomateného filozofa
ve svém domì:
Teprve dostane, opravil ho tie velitel tajné sluby.
Jak velká je to suma?
To se nikdo nedoví, vladaøi.
Ani ty? podivil se Pilát a vyjádøil tak veliteli
pochvalu.
Bohuel, ani já, vysvìtloval pokojnì host. Vím jen,
e ty peníze dostane dnes veèer. Je povolán do Kaifáova
paláce.
Ach, laèný staøec Ikariotský! prohodil s úsmìvem Pilát.
Je pøece starý?
Prokurátor se nikdy nemýlí, ale tentokrát ano, odpovìdìl
vlídnì velitel tajné sluby. Ikariotský je mladík.
Hleïme! Mùe ho popsat? Fanatik?
Ó nikoli, prokurátore.
Hm. A èím se vyznaèuje?
Je velmi krásný.
A dál? Tøeba má nìjakou váeò?
Je tìké znát tak podrobnì vecky obyvatele tohoto
poèetného mìsta, vladaøi.
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Ach ne, Afranie! Nezmenuj svoje zásluhy.
Má jedinou váeò, prokurátore, a host se na
okamik odmlèel, miluje peníze.
A èím se zabývá?
Afranius pohlédl vzhùru, zamyslel se a pak oznámil:
Pracuje ve smìnárenském krámku u jednoho ze svých pøíbuzných.
Ach tak ... Hm... Pilát zmlkl, ohlédl se, není-li nìkdo
nablízku, a pak øekl tie: Vìz, e jsem dostal zprávu,
podle ní má být dnes v noci zavradìn.
Host po nìm lehl známým pohledem, a dokonce chvíli trvalo,
ne uhnul oèima. Teprve pak odpovìdìl:
Prokurátor má o mnì pøíli lichotivé mínìní. Podle mého
názoru si nezasluhuji, aby se o mnì zmiòoval. Podobná zpráva
se ke mnì nedonesla.
Zasluhuje nejvyí odmìnu, ujioval ho vladaø, ale
takové zprávy existují.
Smím se zeptat, od koho má prokurátor tyto informace?
Prozatím mi dovol, abych neprozradil pramen, tím spí,
e jde o zprávy náhodné, nejasné a nespolehlivé. Ale musím
pøedvídat. Takové u je moje poslání. Kromì toho spoléhám na
svou intuici, která mì jetì nikdy nezklamala. Zmínìná zpráva
tvrdí, e kdosi z tajných pøátel Jeuových, rozhoøèen
smìnárníkovou obludnou zradou, se smluvil se svými druhy, e
ho dnes v noci zabijí. Peníze, které dostal za zradu, hodlají
podvrhnout veleknìzi s nápisem: Vracím prokleté peníze.
Velitel tajné sluby u nebodal prokurátora pohledy a jen
naslouchal s pøimhouøenýma oèima. Vladaø pokraèoval:
Pøedstav si, jak veleknìz zaplesá, a obdrí ve sváteèní
noci podobný dar!
Nejene zaplesá, odpovìdìl s pousmáním host, ale soudím,
e to vyvolá velké pobouøení.
Jsem tého mínìní. Proto si ádám, abys zasáhl a uèinil
vecka opatøení na ochranu Jidáe Ikariotského.
Vladaøùv pøíkaz bude vykonán, slíbil Afranius, ale musím
vladaøe uklidnit: zloèinci budou moci jen stìí uskuteènit
svùj zámìr. Kdy pomyslíme, pøi tìch slovech se ohlédl
a pak pokraèoval, e by mìli toho èlovìka vypátrat, zabít,
vyslídit, kolik dostal, a jetì vrátit peníze Kaifáovi ...
A to vecko za jedinou noc? Dnes?
Nicménì ho zabijí právì dnes, opakoval tvrdoíjnì Pilát.
Cítím to! Neznám jediný pøípad, e by mì moje tuení zklamalo. Pøitom mu køeèovitì kubalo ve tváøi a zamnul si ruce.
Jak porouèí, øekl odevzdanì host, vzpøímil se a náhle
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se zeptal pøísnì: Tak tedy øíká dnes, vladaøi?
Ano, pøisvìdèil Pilát, a spoléhám plnì na tebe. Znám
dobøe tvoji obdivuhodnou svìdomitost.
Host si utáhl tìký opasek pod vojenským plátìm
a rozlouèil se slovy:
Vzdávám èest prokurátorovi! Buï zdráv a dobré mysli!
Ach ano, zvolal polohlasnì Pilát, málem bych zapomnìl!
Jsem ti nìco dluen...
Velitel na nìho pøekvapenì pohlédl. Nevím, e by mi
prokurátor nìco dluil.
Jake? Kdy jsem vjídìl do Jeruzaléma ... Vzpomíná na
dav ebrákù ... Chtìl jsem jim hodit peníze a ádné jsem
u sebe nemìl. Vypùjèil jsem si od tebe...
Ó, to nestojí za øeè! Taková malièkost...
Musíme myslet i na malièkosti. Otoèil se, uchopil plá
pøehozený pøes opìradlo køesla, které stálo za ním, vylovil
z podívky koený mìec a podal hostu. Ten ho s úklonou
pøijal a ukryl pod plá.
Jetì dnes v noci, naøizoval vladaø, oèekávám tvé zprávy
o pohøbu a souèasnì o pøípadu Jidáe Ikariotského. Dnes v noci, slyí, Afranie! Stráe dostanou pøíkaz, aby mì vzbudily,
a se objeví. Èekám tì.
Vzdávám prokurátorovi èest, pozdravil velitel tajné
sluby, otoèil se a odcházel z kolonády. Bylo slyet, jak mu
skøípe pod nohama mokrý písek, pak se rozlehly jeho tìké
kroky na mramorovém prostranství mezi lvy, pozdìji nohy
zmizely, za nimi trup a nakonec kápì. Teprve teï Pilát
zpozoroval, e slunce zapadlo a zeeøilo se.

(26) POHØEB
Snad právì vinou soumraku se prokurátor zmìnil k nepoznání.
Jako by náhle zestárl, shrbil se a zneklidnìt. Jednou se
dokonce ohlédl a trhl sebou pøi pohledu na køeslo, kde leel
pøes opìradlo pøehozený plá. Blíila se sváteèní noc a ve
høe veèerních stínù se unavenému vladaøi nejspí zdálo, e
kdosi sedí v prázdném køesle. Malovìrnì se dotkl plátì, ale
látka mu vyklouzla z prstù. Pobíhal sem a tam po kolonádì,
mnul si ruce, chvílemi bìel ke stolu a popadl èíi, obèas se
zastavil a nepøíèetnýma oèima pozoroval mozaikovou podlahu,
jako by z ní chtìl cosi vyèíst.
Dnes ho u podruhé pøepadl podivný smutek. Mnul si rukou
spánek, kde byla po ïábelské bolesti jen tupì trnoucí vzpomín- 247 -

ka, a snail se zoufale vypátrat pøíèinu své duevní trýznì.
Brzy pochopil, ale snail se oklamat sám sebe. Bylo mu
jasné, e dneního dne cosi nenávratnì ztratil a teï to chce
napravit drobnými, zbyteènými a hlavnì opodìnými èiny.
Namlouval si, e tyto veèerní skutky jsou stejnì dùleité
jako ranní rozsudek, ale právì to se mu nedaøilo.
Pøi jednom obratu se prudce zastavil a hvízdl. Odpovìdìl
mu z veèerního era bouølivý hluboký tìkot a ze zahrady
vybìhl na kolonádu obrovský pes se pièatýma uima a edou
srstí, v obojku se zlatým kováním.
Bango, Bango! vykøikl slabì prokurátor. Pes se vztyèil
na zadní tlapy, pøední poloil pánovi na ramena, div ho
nepovalil na zem, a olízl mu tváø. Vladaø usedl do køesla.
Bango s vyplazeným jazykem se uvelebil u jeho nohou a rychle
oddechoval. Radostný zákmit v psích oèích prozrazoval, e
bouøka, jediné, èeho se nebojácné zvíøe bálo, skonèila.
Souèasnì pes vychutnával blaený pocit, e smí leet tady,
u nohou svého pána, kterého miloval, uznával a kterého pokládal
za nejmocnìjího na svìtì, vládce vech lidí. Jeho zásluhou
se i on sám povaoval za privilegovanou, nadøazenou
a výjimeènou bytost. Ale sotva ulehl u jeho nohou, vycítil,
e pána postihlo netìstí. Nepotøeboval mu pøitom ani
pohlédnout do oblièeje, jen upíral pohled do zeøelé zahrady.
Potom vyskoèil, obeel ze strany køeslo, poloil pøední
tlapy a hlavu prokurátorovi na kolena a zamazal mu cípy
plátì mokrým pískem. Chtìl svého pána zøejmì utìit a ujistit
ho, e spolu s ním bude èelit netìstí. Pokouel se to
vyjádøit i oddaným pohledem a nastraenýma uima. Tak oba,
psa i èlovìka, kteøí se navzájem milovali, zastihla na kolonádì
sváteèní noc.
Prokurátorùv host mìl plné ruce práce. Sotva opustil
horní terasu pøed kolonádou, sestoupil po schoditi na dalí
terasu a odboèil vpravo k vojenskému táboru, který se rozkládal
na území paláce. Ubytovaly se tu dvì centurie, které pøitáhly
spolu s prokurátorem pøed svátky do Jeruzaléma. Souèasnì
zde sídlila tajná strá, která podléhala naemu hostu. Mu
v kápi se tu nezdrel dlouho, nejvý deset minut. Pak vyjely
ze dvora tøi vozy naloené nejrùznìjím náøadím a sudem
s vodou. Doprovázelo je patnáct jezdcù v edých plátích.
Vozy s doprovodem vyjely zadní branou z území paláce, zamíøily
na západ, projely mìstskou bránou v hradební zdi a vydaly se
po úzké cestì k betlémské silnici a po ní dál na sever.
Dorazily na køiovatku u Hebronské brány a pustily se po
jaffské cestì, kudy el ve dne prùvod s odsouzenci. V tu
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dobu se u setmìlo a na oblohu se vyhoupl mìsíc.
Brzy poté, co vozy s doprovodem vyjely z brány, opustil
území paláce i prokurátorùv host na koni, zahalen do tmavého
obnoeného chitónu. Zamíøil nikoliv za mìsto, ale naopak do
mìsta. Za chvíli u jste ho mohli vidìt, jak pøijídí
k Antoniovì pevnosti, která se rozkládala na severu
v bezprostøední blízkosti velkého chrámu. Zde pobyl host
rovnì krátce a pak jste mohli objevit jeho stopu v køivolakých
a spletitých ulièkách Dolního Mìsta. Sem dojel na mezku.
Vyznal se dobøe ve mìstì, a proto lehce nael pøíslunou
ulici. Jmenovala se Øecká, bylo v ní nìkolik øeckých krámkù
a v jednom se prodávaly koberce. Právì u toho krámku mu
v kápi zastavil mezka, slezl a pøivázal ho ke kruhu pøede
dveømi. Krámek u byl zavøený. Mu veel brankou, která
sousedila s dveømi krámku, na ètvercový dvorek, sevøený do
podkovy kùlnami. Zahnul za roh, ocitl se u kamenné terasy
obytného domku porostlého bøeèanem a rozhlédl se. V domku
i v sousedních kùlnách byla tma, domácí jetì nerozehli
svítilny. Zavolal pøitlumenì:
Niso!
V odpovìï zaskøípaly dveøe a na terase se objevila ve
veèerním soumraku mladá ena bez závoje. Naklonila se
pøes zábradlí a neklidnì pátrala v eru, kdo to pøiel. Kdy
poznala pøíchozího, mile se usmála, kývla hlavou a zamávala.
Jsi sama? zeptal se tie øecky Afranius.
Sama, zaeptala ena na terase, mu odjel ráno do
Kaisareje. A s pohledem na dveøe dodala eptem: Ale sluka
je doma. Pak ho vybídla pokynem ruky, aby veel.
Afranius se rozhlédl a vystoupil po kamenných schùdcích.
Oba zmizeli v domku. Zde se host zdrel neobyèejnì krátce,
nejvý pìt minut. Kdy sestupoval z terasy, stáhl si kápi a
na oèi a teprve pak vyel na ulici. Tou dobou v domech
rozsvìcovali lampy, v ulicích vládl pøedsváteèní ruch
a Afranius na mezku splynul s davem chodcù a jezdcù. Nikdo
neví, kam vedly jeho dalí kroky.
ena, kterou oslovoval Niso, se po jeho odchodu zaèala
kvapnì pøevlékat. Tøebae ve ztemnìlém pokoji tìko hledala
potøebné kusy odìvu, nerozsvítila ani nezavolala sluku.
Teprv kdy se oblékla a zahalila si tváø tmavým závojem,
rozlehl se po domì její hlas:
Kdyby se po mnì nìkdo shánìl, øekni, e jsem la na
návtìvu k Enante.
Ve tmì se ozval bruèivý hlas staré sluky: K Enante? Ach
tahle Enante! Ví, e ti mu zakázal, abys k ní chodila.
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Kuplíøka je to, ta tvoje Enante! Ale poèkej, povím to mui...
No tak, u pøestaò, uklidòovala ji Nisa a jako stín
vyklouzla z domku. Její sandály klapaly po kamenných dladicích
dvorku. Sluka zavírala dveøe na terasu a huhlala.
Nisa vyla z domu.
Ve stejnou dobu vyel z jiné køivolaké ulièky Dolního
Mìsta, která se klikatì svaovala k jednomu z mìstských
rybníkù, mladík s peèlivì pøistøienou bradkou, v bílém kefi,
který mu splýval na ramena, v novém sváteèním jasnì modrém
talissu lemovaném tøásnìmi a zbrusu nových sandálech, které
pøi chùzi vrzaly. Vynoøil se ze vrat nevzhledného domu,
obráceného slepou stìnou do ulièky a okny do dvora. Krasavec
s orlím nosem, sváteènì vyòoøený, kráèel svinì, míjel chodce,
kteøí pospíchali domù ke slavnostní hostinì, a pozoroval,
jak se rozsvìcují postupnì vechna okna. Míøil cestou podél
tritì ke Kaifáovu paláci, který se tyèil na úpatí chrámového
pahorku.
Zanedlouho jste mohli vidìt, jak vchází do brány paláce.
Za chvíli opìt nádvoøí opustil.
Po návtìvì v paláci, který tonul v záøi svítilen
a pochodní a kde panoval sváteèní shon, vykroèil mladík jetì
ráznìji a veseleji. Pospíchal do Dolního Mìsta. Na rohu
ulice, která ústí na tritì, ho pøedhonila lehká entina
v èerném závoji staeném a na oèi. Proplétala se taneèním
krokem v poulièním hluku a davu, a kdy míjela mladíka, na
okamik poodhalila závoj a bleskla po nìm pohledem. Ale
nezpomalila, naopak zrychlila krok, jako by mu chtìla uniknout.
Krasavec nejenom e si jí poviml, ale dokonce ji poznal.
Hrklo v nìm, zastavil se a sledoval ji nechápavým pohledem.
Pak se pustil za ní a ve spìchu málem porazil neznámého mue
se dbánem v rukou. Dohnal uprchlici, vzruením nemohl popadnout dech a zavolal:
Niso!
ena se otoèila, pøimhouøila oèi, zatváøila se dotèenì
a chladnì, sue øecky odpovìdìla:
Á, to jsi ty, Jidái? Já tì hned nepoznala. Ostatnì, to
je dobøe. Øíká se, e ten, koho nepoznají, zbohatne...
Mladíkovi vzruenì tlouklo srdce jako pták v kleci pod
èernou roukou a pøerývanì zaeptal, aby je nikdo
z kolemjdoucích nezaslechl:
Kam jde, Niso?
A proè to chce vìdìt? vyzvídala Nisa, zpomalila
krok a zvysoka si Jidáe mìøila.
Mladík rozpaèitì zaeptal a jeho hlas znìl dìtsky bezmocnì:
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Jak to... domluvili jsme se... Chtìl jsem k tobì zajít,
tvrdila jsi, e bude celý veèer doma...
Ach ne, ne..., namítala Nisa a rozmarnì vypulila dolní
ret. Jidáovi se zdálo, e její oblièej, nejkrásnìjí, jaký
kdy v ivotì vidìl, zkrásnìl jetì víc. Nudila jsem se. Vy
si slavíte a co mám dìlat já? Sedìt a poslouchat, jak vzdychá
na terase? A pøitom trnout strachem, e to sluka vyklopí
mui? Ne, rozhodla jsem se, e si vyjdu za mìsto poslechnout
slavíky.
Jak to, za mìsto? zeptal se ohromenì mladík. To chce
jít sama?
To se ví, e sama, odpovìdìla.
Dovol, abych tì smìl doprovodit, prosil zajíkavì Jidá.
Mylenky se mu zatemnily, zapomnìl na vecko na svìtì a prosebnì, úpìnlivì vzhlíel do Nisiných modrých oèí, které teï
jakoby zèernaly.
Nisa neodpovìdìla a pøidala do kroku.
Proè mi neodpoví, Niso? adonil Jidá, kdy ji dohnal.
A nebudu se s tebou nudit? prohodila a zastavila se.
Jidá cítil, jak se mu mylenky zamíchaly v hlavì.
No dobrá, slitovala se nakonec Nisa, pojïme.
A kam, kam?
Poèkej ... zajdeme tady do toho dvorku a domluvíme se.
Bojím se, aby mì nevidìl nìkdo ze známých a nedonesl mui,
e se procházím s milencem na ulici.
Za okamik jako by se vypaøili z tritì: pitali si ve
vratech neznámého dvora.
Bì do olivového háje, eptala Nisa, stáhla si závoj a
na oèi a odvrátila se, kdy kolem pøeel neznámý mu se
dbánem a zmizel ve vratech. Do Getsemánie, za Cedron, ví,
kde to je?
Ano, ano...
Já pùjdu napøed, pokraèovala, ale ty nechoï tìsnì za
mnou, dr se zpátky. Pùjdu napøed... Pøejde potok ... Ví,
kde je jeskynì?
Vím, vím...
Projde kolem lisu na olivy, dá se nahoru a odboèí
k jeskyni. Tam mì najde. Ale teï nesmí za mnou jít, mìj
strpení a poèkej tady, a s tìmi slovy vyla ze vrat jakoby
nic.
Mladík osamìl a snail se soustøedit roztìkané mylenky.
Mezi jiným ho napadlo, jak vysvìtlí svou nepøítomnost na
sváteèní hostinì u pøíbuzných. Stál a v duchu hledal nìjakou
výmluvu. Ale v tom rozèilení na nic kloudného nepøipadl
- 251 -

a bezradnì se loudal v prùjezdu.
Teï nespìchal do Dolního Mìsta, ale zamíøil opaèným smìrem, ke Kaifáovu paláci. Ve mìstì vládla sváteèní nálada.
Okna, která míjel, záøila, a dokonce se u z nich ozývaly
chvalozpìvy. Opozdilí chodci pohánìli po dlabì osly a pobízeli
je bièem a pokøiky. Nohy nesly Jidáe samy, take ani
nepozoroval, jak se kolem mihly mechem obrostlé hrùzostrané
Antoniovy vìe, nevnímal hlahol trub v pevnosti, ani si
neviml øímské jezdecké hlídky s pochodní, která mu mihotavì
svítila na cestu.
Kdy minul vì, ohlédl se a zpozoroval, jak v závratné
výi nad chrámem vzplanuly dva obrovité pìtiramenné svícny.
Ale vidìl je jen matnì. Zdálo se mu, e nad Jeruzalémem se
rozhoøelo deset nevídanì obrovitých lampád a soupeøí se svìtlem
svítilny, která právì vyplouvala nad mìsto, s mìsícem.
Jidá nevidìl, neslyel a jen pospíchal ke Getsemanské
bránì, aby co nejdøív vyel z mìsta. Obèas se mu zdálo, e
se pøed ním, mezi oblièeji a zády chodcù, míhá roztanèená
postava a ukazuje mu cestu. Ale to byl klam. Dobøe vìdìl, e
ho Nisa znaènì pøedhonila. Probìhl kolem smìnárenských krámkù
a koneènì dorazil ke Getsemanské bránì. Tady se nechtìnì
zdrel, rozechvìn netrpìlivostí. Do mìsta právì vcházela
karavana a za ní syrská vojenská hlídka. Jidá ji v duchu
proklínal...
Ale vecko má svùj konec. Netrpìlivý Jidá se záhy octl
za mìstskými hradbami. Vlevo uvidìl malý høbitùvek a vedle
nìho nìkolik pruhovaných poutnických stanù. Pøeal pranou
cestu zalitou mìsíèním svìtlem a zamíøil k Cedronskému potoku,
který musel pøejít. Voda mu tie bublala pod nohama.
Pøeskakoval z kamene na kámen, a se dostal na protìjí,
getsemanský bøeh. Radostnì si uvìdomil, e cesta k zahradám
je oputìná. Nedaleko se ve tmì rýsovala polorozboøená vrata
statku.
Po dusném pachu mìsta ovanula Jidáe omamná vùnì jarní
noci. Ze zahrady se pøes zeï vylévala vùnì myrt a akátù
z getsemanských zahrad.
Vrata nikdo nestøeil, nebylo v nich èlovíèka a za chvíli
u Jidá vbìhl pod tajemný stín obrovských koatých oliv.
Cesta stoupala vzhùru. Jidá tìce oddechoval a obèas vykroèil
ze tmy na vzorované mìsíèní koberce, které mu pøipomnìly
koberce v krámku Nisina árlivého mue.
Po chvíli se vlevo na pláni mihl lis na olej s tìkým
ernovem a hromada naskládaných sudù. V zahradì bylo pusto
- pracovalo se do západu slunce. Nad Jidáovou hlavou se
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rozeznìl klokotaný slavièí chorál.
U byl skoro u cíle. Vìdìl, e brzy zaslechne ze tmy
tiché umìní vody z jeskynì. A opravdu. Znatelnì se
ochlazovalo. Zpomalil krok a zavolal tlumenì:
Niso! Místo ní se vak oddìlila od silného kmene olivy
muská ramenatá postava a vyskoèila na cestu. V muovì ruce
se cosi krátce zablesklo, ale záblesk okamitì pohasl. Jidá
slabì vykøikl a dal se na útìk, kdy vtom mu zastoupila
cestu druhá muská postava.
První, co byl vpøedu, se zeptal:
Kolik jsi dostal? Mluv, jestli je ti ivot milý.
V Jidáovi vzplanula jiskøièka nadìje a zoufale vykøikl:
Tøicet tetradrachem! Tøicet! Vechny mám u sebe! Tumáte!
Vezmìte si peníze, ale darujte mi ivot!
Neznámý mu vyrval mìec z rukou. Souèasnì vzlétl za Jidáovými zády do výe nù a zabodl se zamilovanému mladíkovi
pod lopatky. Jidáe to vymrtilo dopøedu a ruce se zkroucenými
prsty vylétly do vzduchu. Dopadl na vytasenou dýku pøedního
mue a ten mu ji zarazil a po rukoje do srdce.
Ni... so.., zaeptal Jidá nikoli svým obvyklým vysokým,
jasným a mladým hlasem, ale pøiduenì a vyèítavì. Pak u ze
i sebe nevydal ani hlásku. Svalil se na zem, a to zadunìlo.
Vtom se na cestì vynoøila tøetí postava. Byl to mu
v pláti a pøes hlavu mìl pøehozenou kápi.
Nemekejte, porouèel. Vrahové spìnì vloili váèek spolu
s kusem pergamenu, který jim tøetí podal, do koeného mìce
a pøevázali provazem.
Druhý si jej zastrèil za koili a oba se rychle rozutekli
kadý na jinou stranu. Brzy se rozplynuli ve tmì mezi olivami.
Tøetí si døepl vedle zabitého a zahledìl se mu do oblièeje;
zdál se mu ve stínu køídovì bílý a oduevnìle krásný.
Za nìkolik vteøin u nebyl na cestì nikdo z ivých. Mrtvý
leel bezvládnì, s rozhozenýma rukama. Levé chodidlo zasáhla
mìsíèní skvrna, take se daly spoèítat øemínky jeho sandálu.
Zatím se Getsemanská zahrada rozeznìla slavièím zpìvem.
Nikdo neví, kam vedly stopy dvou Jidáových vrahù, ale
cestu tøetího známe. Mu v kápi seel z cesty a prodíral se
olivovým houtím na jih. Pøelezl zahradní zeï daleko od
hlavní brány, v jiním cípu, kde se v jednom místì vydrolilo
zdivo. Brzy jste ho mohli zahlédnout na bøehu Cedronu. Brodil
se chvíli vodou, dokud nezpozoroval v dálce siluety dvou
koní a vedle nich muskou postavu. Konì stáli v potoce a voda
jim omývala kopyta. Neznámý vsedl na prvního konì a mu
v kápi se vyhoupl na druhého. Oba zvolna postupovali potokem
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a bylo slyet, jak pod kopyty koní chrastí kamínky. Koneènì
jezdci vyjeli z vody, vyplhali na jeruzalémský bøeh a jeli
krokem podél mìstských hradeb. Po chvíli se neznámý odpojil,
pustil se napøed a brzy zmizel z dohledu. Mu v kápi zarazil
konì, slezl na liduprázdné cestì, shodil plá, obrátil ho
naruby, vytáhl z podívky plochou pøílbu bez chocholu
a nasadil si ji. Teï se vyvihl do sedla mu ve vojenské
chlamidì s krátkým meèem u pasu. Trhl uzdou a horkokrevný
jezdecký kùò se pustil do cvalu a vytøásal jezdce. Nejeli
daleko - mu míøil k jiní jeruzalémské bránì.
Pod obloukem brány tanèilo neposedné rozkmitané svìtlo
pochodní. Strání z druhé centurie Bleskové legie posedávali
na kamenných lavicích a hráli v kostky. Kdy vidìli pøijídìt
jezdce ve vojenské pøílbì, vyskákali ze svých míst, ale
jezdec jim jen pokynul a vjel do mìsta.
Jeruzalém tonul ve slavnostním osvìtlení. Ve vech oknech
plály svícny, odevad se nesly chvalozpìvy a slévaly se
v jeden nesladìný chór. Jezdec obèas pohlédl do oken vedoucích
na ulici a uvidìl rodiny shromádìné kolem stolu, kde stály
mísy s kùzleèím masem, hoøkými bylinami a mezi nimi èíe
naplnìné vínem. Pohvizdoval si tie nìjakou písnièku a ubíral
se zvolna po vylidnìných ulicích Dolního Mìsta k Antoniovì
vìi a obèas vzhlíel k rozzáøenému pìtiramennému svícnu,
jaký nenajdete po celém svìtì, rozklenutému nad chrámem,
nebo na mìsíc, zavìený jetì vý.
Palác Heroda Velikého se neúèastnil obøadu velikonoèní
noci. V jeho postranních komnatách, obrácených na jih, kde
se ubytovali dùstojníci øímské kohorty a velitel legie, se
míhala svìtla a bylo tu runo a ivo. Hlavní prùèelí paláce
se sloupovím a zlatými sochami, kde sídlil jediný nedobrovolný
host - prokurátor - jako by osleplo v ostrém mìsíèním svitu.
Tady panovalo ticho a tma.
Jak se pøiznal Afraniovi, správce Judeje netouil po
vnitøních komnatách. Naøídil, aby mu pøipravili loe na
kolonádì, kde obìdval a kde ráno vyslýchal odsouzence. Ulehl
na rozestlané lùko, ale spánek nepøicházel. Nahý mìsíc trèel
vysoko na jasné obloze a prokurátor ho nìkolik hodin
soustøedìnì pozoroval.
Kolem pùlnoci obestøel koneènì prokurátora milosrdný spánek. Pilát køeèovitì zívl, rozepnul si a shodil plá, odepnul
opasek se irokým noem z dobré oceli, zasunutým v pochvì,
poloil jej do køesla vedle lùka, zul si sandály a natáhl
se. Banga k nìmu okamitì vyskoèil na postel, ulehl vedle,
poloil si hlavu k jeho. Pilát ho objal a koneènì zavøel
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oèi. Teprve potom usnul i pes.
Lùko tonulo v poloeru, zastínìné pøed mìsíèní záøí
sloupem, ale od schoditì pøed kolonádou se k nìmu táhl
støíbrný mìsíèní pás. Sotva se prokurátor ve spánku odpoutal
od okolního svìta, vykroèil bez váhání po svìtelné stezce
vzhùru k mìsíci. Dokonce se ve snu astnì rozesmál, jak se
vecko krásnì a neopakovatelnì sebìhlo na téhle prùzraèné
modravé cestì. Kráèel provázen Bangou a po jeho boku el
potulný filozof. Diskutovali o nìèem neobyèejnì sloitém
a dùleitém a nikomu z nich se nepodaøilo druhého pøesvìdèit.
V nièem se neshodli, a proto byla diskuse zvlá zajímavá
a nebrala konce. Samozøejmì se ukázalo, e dnení poprava je
jen a jen nedorozumìní: vdy tenhle filozof, který si vymyslel
tak nehoráznou teorii o tom, e vichni lidé jsou v jádru
dobøí, kráèí vedle Piláta, a je tudí iv. Pouhé pomylení,
e by takový èlovìk mohl být popraven, vladaøe pøímo vydìsilo.
ádná poprava nebyla! Ne a ne! V tom spoèívalo kouzlo putování
po mìsíèním schoditi.
Mìli dostatek volného èasu, bouøe se pøiene a kveèeru
a zbabìlost je nespornì jednou z nejhorích lidských chyb.
Tak to alespoò prohlaoval Jeua Ha-Nocri. Ne, filozofe,
nesouhlasím: je to vùbec nejhorí lidská chyba!
Dnení správce Judeje a bývalý tribun legie nebyl napøíklad
ani chvilku zbabìlý tenkrát v Dívèím údolí, kde sveøepí
Germáni div neubili obra Krysobijce. Ale uznej, filozofe:
copak ty, se svým rozumem, mùe pøipustit mylenku, e
prokurátor Judeje zahodí svou kariéru kvùli èlovìku, který
se prohøeil vùèi Césarovi?
Ano, ano..., sténal a povzlykával ve spánku Pilát.
Oveme to udìlá. Ráno by to jetì nedokázal, ale teï,
v noci, vecko dobøe rozváil. Uèiní ve, aby zachránil
ivot prokazatelnì nevinného pomateného snílka a lékaøe!
Teï u se nikdy nerozlouèíme, promlouval k nìmu ve snu
otrhaný filozof a tulák, který podivným øízením osudu zkøíil
cestu jezdce Zlatého kopí, kam pùjde ty, tam pùjdu i já!
Kdykoli mì vzpomenou, vzpomenou i tebe! Mì, nalezence, syna
neznámých rodièù, a tebe, syna krále hvìzdopravce a mlynáøovy
dcery, krasavice Pily.
Nezapomeò, pamatuj na mì, na hvìzdopravcova syna, prosil
ve snu Pilát. A kdy ho ebrák z Oiin-Saridu, který kráèel
po jeho boku, ujistil pokynem hlavy, e nezapomene, krutý
vladaø Judeje se radostí smál i plakal zároveò.
Vecko to bylo pøíli krásné a tím drtivìjí bylo
probuzení. Banga zavrèel na mìsíc a hladká, jakoby olejem
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naputìná modravá mìsíèní stezka náhle zmizela. Prokurátor
otevøel oèi a nejdøív ze veho si uvìdomil, e poprava byla
vykonána. První, co udìlal, bylo, e navyklým pohybem popadl
psa za obojek, pak pátral chorobným zrakem po obloze a vidìl,
jak se mìsíc naklonil a vypadá, jako by ho kdosi postøíbøil.
Mìsíèní svìtlo zastínilo jiné, nepøíjemné a tìkavé, které
kmitalo na kolonádì pøímo pøed jeho oèima. To v rukou
centuriona Krysobijce plála a èadila pochodeò. Krysobijce
pøitom napùl vztekle a napùl ustraenì poilhával po
nebezpeèném zvíøeti, které se uu chystalo ke skoku.
Lehni, Bango! zaskuhral prokurátor nemocným hlasem a zakalal. Pak si zastínil rukou oèi pøed svìtlem a pokraèoval:
Ani v noci pøi novoluní nemám pokoj. Ó bohové! Ostatnì vy
máte taky nezávidìníhodnou slubu, Marku. Mrzaèíte vojáky...
Centurio na nìj vytøetil oèi a vladaø se vzpamatoval.
Aby zamluvil zbyteèná slova, pronesená jetì v polospánku,
øekl:
Neuráej se. Opakuji, e moje postavení je daleko horí.
Co si ádá?
Dostavil se velitel tajné stráe, oznámil vìcnì
Krysobijce.
A jde sem, naøídil vladaø a odkalal si. Bosýma nohama
zaátral po podlaze a vklouzl do sandálù. Po sloupech se
roztanèily stíny a na mozaikové podlaze zacvakaly centurionovy
tìké boty. Krysobijce seel do zahrady.
Ani pøi novoluní nemám klid, zabruèel zlostnì prokurátor.
Mezi sloupy vystøídal centuriona mu v kápi.
Bango, le, poruèil tie Pilát a stiskl psovi krk.
Afranius se døív, ne zaèal mluvit, ze zvyku nejprve
rozhlédl a poodeel do stínu. Kdy se pøesvìdèil, e kromì
Bangy není na kolonádì nikdo tøetí, prohlásil tie:
ádám, abych byl postaven pøed soud, vladaøi. Mìl jsi
pravdu. Nepodaøilo se mi uchránit Jidáe Ikariotského, je
mrtev. Zasluhuji si, abys mì pøedal soudu a propustil ze
svých slueb. Afranius mìl dojem, e na nìj upøenì hledí
ètvero oèí: jedny psí a jedny vlèí.
Vytáhl ze záhybù chlamidy mìec se stopami zaschlé krve
a zapeèetìný dvìma peèetìmi.
Tenhle mìec vrahové pohodili na Kaifáovì dvoøe. Krev na
nìm je krev Jidáe Ikariotského.
Kolik je tam, pro zajímavost? zeptal se Pilát a sklonil
se k mìci.
Tøicet tetradrachem.
Prokurátor se uklíbl a øekl:
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Málo.
Afranius mlèel.
Kde je mrtvý?
To zatím nevím, odpovìdìl s klidným sebevìdomím mu,
který nikdy neodloil kápi, ráno zahájíme pátrání.
Pilát sebou kubl a nechal rozepnutý øemínek sandálu,
který se marnì pokouel zapnout.
Ale ví urèitì, e je mrtev?
Dostalo se mu strohé odpovìdi:
Prokurátor ví, e slouím v Judeji patnáct let. Zaèínal
jsem za Valeria Grata. Nemusím vdycky vidìt mrtvolu, abych
mohl zodpovìdnì prohlásit, e ten a ten je mrtev. Oznamuji,
e mu jménem Jidá Ikariotský byl pøed nìkolika hodinami
zavradìn.
Odpus mi, Afranie, chlácholil ho Pilát, jetì jsem
se úplnì neprobral ze spánku, a proto mi vylétla z úst taková
slova. patnì spím, usmál se, a poøád vidím ve snu mìsíèní
paprsek. Pøedstav si, je to smìné, ale zdá se mi, e se po
nìm procházím ... Jene teï bych rád slyel tvùj názor na
celý pøípad. Kde ho chcete hledat? Posaï se, veliteli tajné
sluby.
Afranius se uklonil, pøisunul køeslo blí k lùku a usedl,
a mu zaøinèel meè u boku.
Hodláme ho hledat nedaleko lisu na olivy v Getsemanské
zahradì.
Hm ... A proè právì tam?
Pøedpokládáme, vladaøi, e Jidá nebyl zavradìn pøímo
ve mìstì ani daleko od nìho, ale nìkde poblí Jeruzaléma.
Vím, e zná svou vìc jako málokdo. Nemám tuení, jaká
je situace v Øímì, ale v koloniích se ti nikdo nevyrovná.
Vylo mi vak, proè tak soudí.
V ádném pøípadì si nepøipoutím mylenku, vysvìtloval
polohlasnì Afranius, e by Jidá padl do rukou podezøelých
lidí v obvodu mìsta. Na ulici se nedá tajnì zabíjet. To
znamená, e by ho museli vylákat nìkam do sklepení. Ale
hlídky u prohledaly Dolní Mìsto a nepochybnì by ho naly.
Ruèím za to, e ve mìstì není. Kdyby ho zavradili kdesi
daleko za mìstem, nemohli by tento mìec tak rychle podvrhnout
Kaifáovi. Jidá byl zavradìn blízko za mìstem. Vylákali ho
chytøe z mìsta.
Nedovedu si pøedstavit, jak to mohli dokázat!
Ano, pøipoutím, e to je nejtìí oøíek v celém pøípadu,
vladaøi. Dokonce si netroufám tvrdit, e se mi jej podaøí
rozlousknout.
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Vskutku, to je záhada! O sváteèním veèeru opustí vìøící
velikonoèní tabuli, vydá se neznámo proè za mìsto a tam
zahyne. Kdo ho jen mohl vylákat a jak? Nebyla v tom nìjaká
ena? zeptal se náhle jasnozøivì.
Afranius odpovìdìl klidnì a dùraznì:
V ádném pøípadì, prokurátore. Tuto monost musíme zcela
vylouèit. Ale uvaujme logicky. Kdo mìl zájem Jidáe odstranit?
Potulní fantastové, jistý krouek, kde pøedevím nebývají
eny. Aby se mohl nìkdo oenit, potøebuje peníze. Ale aby
mohl nìkdo s pomocí eny zabít èlovìka, potøebuje mnoho
penìz, a tuláci je nemají. Do Jidáova pøípadu nebyla zapletena
ena, vladaøi. Ba co víc, tvrdím, e takový výklad vrady by
nás pouze svádìl na falenou stopu, ztìoval vyetøování
a mátl mì.
Vidím, e má naprostou pravdu, Afranie, souhlasil
Pilát. Dovolil jsem si jenom vyslovit svou domnìnku.
Bohuel chybnou, prokurátore.
Ale co potom, jak si to vysvìtlit? zvolal vladaø
a s nezkrotnou zvìdavostí se vpíjel do tváøe svého spoleèníka.
Soudím, e pøíèinou veho byly zase jen peníze.
Skvìlá mylenka! Ale kdo a proè mu mohl nabídnout v noci
za mìstem peníze?
Nikoli, prokurátore, tak to nebylo. Mám pro to jediné
vysvìtlení, a jestli zklame, stìí najdu jiné. Afranius se
naklonil blí k Pilátovi a eptem pokraèoval:
Jidá chtìl ukrýt peníze na osamìlém místì, o kterém by
vìdìl jen on sám.
Výborná hypotéza. Ano, tak to nejspí bylo. Teï chápu:
nevylákali ho lidé, ale jeho vlastní úmysl... Ano, ano, je
to tak.
Správnì. Jidá byl nedùvìøivý, peníze pøed lidmi
schovával.
Øíká, v Getsemánii ... Nechápu, proè právì tam ho chce
hledat 
Ó, to je náramnì jednoduché, prokurátore! Nikdo nebude
ukrývat peníze na cestách, na otevøených a nechránìných místech. Jidá se tudí nedal ani hebronskou, ani betánskou
cestou. Potøeboval chránìné, odlehlé místo, kde rostou stromy.
To je docela jednoduché. Podobné místo kromì Getsemánie
blízko Jeruzaléma nenajde. Nemohl jít daleko.
Pøesvìdèil jsi mì svými dùkazy. Co tedy máme dìlat?
Neprodlenì zahájím pátrání po vrazích, kteøí vyslídili
Jidáe za mìstem, a sám, jak jsem oznámil, pùjdu pøed soud.
Èím ses provinil?
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Moji pehové ztratili Jidáe z dohledu veèer na triti,
brzy po tom, co opustil Kaifáùv palác. Nechápu, jak se to
mohlo stát. To se mi pøihodilo poprvé v ivotì. Ihned po
naí rozmluvì jsem naøídil, aby øeèeného mladíka sledovali.
Ale v okolí tritì kamsi odboèil, zaèal klièkovat
a nepozorovanì unikl.
Hm ... Vìz, e nepokládám za nutné, abych tì pøedal
soudu. Vykonal jsi ve, co bylo v tvých silách, a nikdo na
svìtì, pøi tìch slovech se prokurátor usmál, by nedokázal
víc! Potrestej pehy, kteøí ztratili Jidáovu stopu. Ale ani
v tomto pøípadì, upozoròuji, bych nechtìl, aby trest byl
pøíli pøísný. Koneckoncù uèinili jsme vecko, abychom toho
nízkého èlovìka zachránili! Ach ano, málem bych zapomnìl,
a Pilát si pøejel rukou èelo, jak dokázali propaovat peníze
do Kaifáova paláce?
Rozumìj, vladaøi ... To u nebylo dvakrát obtíné.
Mstitelé pronikli zadem do paláce v místì, kde vybíhá nad
zadním nádvoøím ulièka. Pøehodili mìec pøes møíe.
Bylo to provázeno nìjakým sdìlením?
Ano, navlas tak, jak prokurátor pøedpokládal. Ostatnì...,
a Afranius strhl peèe a ukázal jeho obsah vladaøi.
Pomysli, co dìlá, Afranie. Ty peèeti jsou nepochybnì
chrámové?
Prokurátor si s tím nemusí lámat hlavu, odpovìdìl mu
v kápi a znovu zapeèetil mìec.
Copak ty má vecky peèeti? zeptal se Pilát a rozesmál
se.
Jinak to nejde, prokurátore, odpovìdìl pøísnì
Afranius a nehnul pøitom ani brvou.
Dovedu si pøedstavit, co se dìlo v Kaifáovì paláci!
Prokurátor má pravdu. Vzbudilo to velké pobouøení. Okamitì mì tam zavolali.
Dokonce i v eru bylo vidìt, jak se v prokurátorových
oèích rozhoøely plamínky.
To je zajímavé...
Odvauji se prokurátorovi namítnout, e na tom nebylo
zhola nic zajímavého. Zoufale nudný a únavný pøípad. Na mou
otázku, nevyplácel-li nìkdo v Kaifáovì paláci peníze, dostalo
se mi kategorické odpovìdi, e ne.
Ach tak? Kdy ne, tak tedy ne. Tím obtínìjí bude
vypátrat vrahy.
Prokurátor uvauje naprosto správnì.
Posly, Afranie, teï mi napadá: nezabil se Ikariotský
sám?
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Ó nikoli, prokurátore, protestoval Afranius, a dokonce
se údivem zvrátil do køesla, odpus mi mou smìlost, ale to
je zcela nepravdìpodobné.
Ach, ve zdejím mìstì je vecko pravdìpodobné. Vsadím
se, e za krátký èas se podobná povìst rozíøí po celém
mìstì.
Velitel tajné sluby zabodl do prokurátorova oblièeje
pronikavý pohled, zamyslel se a po chvíli pøiznal:
Není to vylouèeno, vladaøi.
Pilát se zøejmì stále nemohl rozlouèit s pøípadem vrady
Jidáe Ikariotského, a tøebae u bylo beztoho vecko jasné,
prohodil dokonce trochu zasnìnì:
Pøál bych si vidìt, jak ho vradili.
Bylo to mistrovské dílo, prokurátore, odpovìdìl
Afranius a poloironicky zahlíel na svého velitele.
Jak to ví?
Raè si prohlédnout mìec, navrhoval Afranius. Ruèím
za to, e zabitému krev vytryskla proudem. V mých letech u
jsem vidìl hezkou øádku zabitých, vladaøi.
Take nevstane z mrtvých?
Vstane, prokurátore, vysvìtloval s úsmìvem Afranius,
a se nad ním rozezní hlahol trub mesiáe, kterého zde
vichni oèekávají. Døív ne.
Staèí, Afranie. Tento pøípad je jasný. Pøejdìme nyní
k pohøbu ukøiovaných.
Ukøiovaní jsou pohøbeni, vladaøi.
Ó Afranie! Kdo by tì pøedal soudu, dopustil by se zloèinu!
Zasluhuje nejvyí odmìnu. Jak se to odehrálo?
Afranius zaèal vyprávìt.
Zatímco on sám se zabýval pøípadem Jidáe Ikariotského,
oddíl tajné stráe pod vedením jeho pomocníka dorazil kveèeru
na vrchol hory. Brzy zjistil, e chybí tìlo jednoho zloèince.
Pilát se otøásl a prohlásil chraplavì: To se dalo
pøedpokládat!
Neznepokojuj se ani v nejmením, prokurátore, øekl Afranius a pokraèoval. Tìla Dismase a Gestase s oèima vyklovanýma
od dravcù vojáci posbírali a neprodlenì zaèali pátrat po
tøetím. Zakrátko je objevili. Jistý mu...
Jménem Matou Lévi, prohlásil Pilát spí pøesvìdèivì
ne tázavì.
Tak jest, prokurátore.
Matou se ukrýval v jeskyni na severním svahu Golgoty
a èekal, a se setmí. Mìl u sebe obnaené Jeuovo tìlo.
Sotva strá vstoupila do jeskynì s pochodní, Matou se
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rozlítil. V návalu zoufalství a zloby vykøikoval, e se
nedopustil ádného pøeèinu. Podle zákona má kadý èlovìk právo
pohøbít popraveného zloèince, kdy se mu zachce. Prohlásil,
e se nehodlá s mrtvolou rozlouèit. Vzruenì vyráel nesouvislé
výkøiky, støídavì prosil a proklínal...
Take musel být zajat? zeptal se chmurnì Pilát.
Nikoli, prokurátore, uklidòoval ho Afranius, toho drzého
pomatence se nakonec podaøilo uklidnit slibem, e tìlo bude
pohøbeno. Kdy Matou pochopil, co mu øíkají, ztichl, ale
oznámil, e se nikam nehne a e si pøeje, aby se mohl zúèastnit
pohøbu. Tvrdil, e neodejde, i kdyby ho tøeba zabili, a dokonce
jim k tomu úèelu nabídl nù na chleba, který mìl u sebe.
Odehnali ho? zeptal se pøiduenì vladaø.
Nikoli, prokurátore. Mùj pomocník dovolil, aby se smìl
zúèastnit pohøbu.
Kdo z tvých pomocníkù vedl oddíl? zajímal se Pilát.
Tolmaius, odpovìdìl velitel tajné sluby a dodal s obavou
v hlase: Dopustil se snad chyby?
Pokraèuj, pøeruil ho vladaø. Nestala se ádná chyba.
Vùbec zaèínám být nesvùj, Afranie. Podle veho mám co dìlat
s èlovìkem, který se nikdy nedopoutí chyb. Ten èlovìk jsi
ty.
Matoue naloili na vùz spolu s tìly popravených
a pøiblinì za dvì hodiny dojeli k oputìné úlabinì severnì
od Jeruzaléma. Tam oddíl za hodinu vykopal hlubokou jámu vojáci se støídali - a pohøbil do ní tìla vech tøí
ukøiovaných.
Obnaená?
Nikoli, prokurátore. Moji lidé vzali s sebou k tomu
úèelu chitóny. Navlékli nebotíkùm na prsty prsteny. Jeuovi
jednoduchý, Dismasovi dvojitý a Gestasovi trojitý.
Pak zavalili jámu balvany. Tolmaius zná poznávací znamení.
Ach, kdybych to jen tuil! zamraèil se vladaø. Rád
bych na vlastní oèi spatøil toho Matoue...
Je zde, prokurátore.
Pilát vypoulil oèi, chvíli si zkoumavì prohlíel Afrania
a pak øekl:
Díky za ve, co jsi v té vìci uèinil. ádám tì, abys ke
mnì zítra poslal Tolmaia a pøedem mu naznaèil, e jsem s ním
spokojen. Tebe pak prosím, a vytáhl z opasku, který leel
na stole, prsten a podal ho veliteli tajné sluby, abys ode
mne pøijal na památku tento prsten.
Afranius se uklonil se slovy:
Poctil jsi mì svou pøízní. Díky, vladaøi.
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Dále tì ádám, abys odmìnil oddíl, který pohøbíval mrtvé.
pehové, kteøí ztratili Jidáe z dohledu, zasluhují dùtku.
A teï zavolej øeèeného Matoue. Chci slyet podrobnosti
o Jeuovì pøípadu.
Jak porouèí, prokurátore, vyhrkl Afranius a odcouval
s úklonem k východu. Pilát tleskl do dlaní a zvolal:
Sluhové, ke mnì! Svìtlo!
Zatímco velitel tajné sluby sestupoval do zahrady, za
Pilátovými zády v rukou sluebníka u zaplálo chvìjivé svìtlo.
Pøed prokurátorem stály na stole tøi svícny a mìsíèná noc
rázem ustoupila do zahrady, jako by ji Afranius odvedl s sebou.
Velitele vystøídal na kolonádì malý vyhublý èlovíèek a vedle
nìho kráèel obrovitý centurio. Krysobijce zachytil
vladaøùv pohled a vzdálil se: zmizel v zahradì.
Správce Judeje si prohlíel napùl dychtivì, napùl vylekanì
pøíchozího. Tak se díváme na èlovìka, o kterém jsme mnoho
slyeli i pøemýleli a který koneènì stojí pøed námi.
Byl sotva ètyøicetiletý, èernovlasý a otrhaný, pokrytý
od hlavy k patì zaschlým blátem. Rozhlíel se úkosem, èíhavì
jako zvíøe, zkrátka pùsobil nevzhlednì a nejspí se podobal
mìstskému ebrákovi, jakých potkáváte houfy na stupních chrámu
nebo na tritích hluèného a pinavého Dolního Mìsta.
Oba dlouho mlèeli. Vtom mu zbledl, zavrávoral, a kdyby
se nezachytil pinavou rukou stolu, urèitì by upadl.
To pøimìlo Piláta, aby koneènì pøeruil dlouhé mlèení
a zeptal se:
Co je ti?
To nic, odpovìdìl Matou Lévi a tìce polkl, a mu
hubený, holý, popelavý krk s ohryzkem povyskoèil a znovu
klesl.
Co je ti, odpovìz, opakoval Pilát.
Jsem unaven, odpovìdìl Matou a zarytì upíral oèi na
obrazce na mozaikové podlaze.
Posaï se, vybídl ho vladaø a ukázal na køeslo.
Host k nìmu nedùvìøivì vzhlédl, pøioural se ke køeslu,
zailhal na zlatá opìradla a usedl vedle na podlahu.
Vysvìtli mi, proè si nesedne do køesla, tázal se
Matoue Léviho prokurátor.
Jsem pinavý, zneèistil bych je, procedil Matou, oèi
upøené do zemì.
Poruèím, aby ti pøinesli nìco k jídlu.
Nechci, nemám hlad, odmítal host.
Proè le? zeptal se ho tie Pilát. Celý den jsi
nevzal nic do úst, a moná déle. No dobrá, kdy nechce,
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nejez. Dal jsem tì zavolat, abys mi ukázal svùj nù.
Vojáci mi ho odebrali, kdy mì sem vedli, vysvìtloval
Matou a dodal nevrle: Vrate mi ho, musím ho odevzdat
majiteli, je ukradený.
Proè jsi ho ukradl?
Abych mohl pøeøezat provazy, odpovìdìl.
Marku! zvolal prokurátor a centurio vystoupil na
kolonádu. Dej sem jeho nù.
Krysobijce vytáhl z jednoho ze dvou pouzder, která mu
visela u pasu, pinavý nù na chleba a podal ho Pilátovi.
Sám se opìt vzdálil.
Jak jsi k nìmu pøiel?
Sebral jsem ho v pekaøském krámku u Hebronské brány.
Jak se vejde do mìsta, hned vlevo.
Pilát si prohlíel iroké ostøí, bùhvíproè zkouel, jeli nù nabrouený, a pak øekl:
O nù se neboj, bude vrácen majiteli. Potøebuji od tebe
nìco jiného - uka mi svitek, co nosí u sebe a kam jsi
zapisoval Jeuova slova.
Matou na nìj nenávistnì pohlédl a uklíbl se, a se jeho
oblièej promìnil v jedinou odpudivou grimasu.
Chcete mì pøipravit i o to poslední, co mám? zeptal se.
Neøekl jsem ti ,dej mi svitek, pouèoval ho vladaø,
ale jen ,uka.
Mu zalovil za koilí a po chvíli vytáhl pergamenový
svitek. Prokurátor jej vzal do ruky, rozvinul na svìtle,
rozprostøel mezi svícny a s pøimhouøenýma oèima zaèal zkoumat
témìø neèitelné èerné klikyháky. Bylo obtíné rozlutit ty
hrbolaté øádky. Vladaø napínal zrak, sklánìl se nad pergamenem
a pøejídìl prstem jednotlivé øádky. Nakonec se ujistil, e
záznam tvoøí øetìz nesouvislých výrokù, dat, hospodáøských
poznámek a básnických úryvkù. Sem tam nìco rozeznal: ...
Smrt neexistuje... Vèera jsme pojídali sladké jarní
bakkuroty...
Pilát èetl s oblièejem zkøiveným napìtím a s pøimhouøenýma
oèima: ... Spatøíme nezkalený tok øeky ivota... Lidstvo
bude vzhlíet skrze prùzraèný køiál k slunci...
Vtom se zimniènì roztøásl. Mezi posledními øádky rozlutil
slova: ...není vìtí chyby nad... zbabìlost...
Svinul pergamen a podal ho kvapnì Matouovi.
Vem si to, pobídl ho a za chvíli dodal: Jsi, jak vidím,
vzdìlaný èlovìk. Co by ses toulal po svìtì sám v ebráckých
hadrech, bez pøístøeí? Mám v Kaisareji obsáhlou knihovnu,
jsem nesmírnì bohatý a chci tì vzít do své sluby. Bude
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studovat a støeit papyrusy, bude syt a obleèen.
Matou vstal a odpovìdìl:
Nechci k tobì do sluby.
A proè? otázal se prokurátor a tváø mu zbrunátnìla.
Jsem ti snad odporný ... bojí se mì?
Na muovì tváøi se znovu objevil zlomyslný kleb a Lévi
vysvìtloval:
Ne já tebe, ale ty mì by ses bál. Nebude to pro tebe
lehké, dívat se mi do tváøe poté, co jsi ho usmrtil.
Mlè! okøikl ho Pilát, a vezmi si peníze.
Mu zavrtìl odmítavì hlavou a vladaø pokraèoval:
Vím, e se povauje za Jeuova uèedníka. Vìz vak, e
sis neosvojil nic z jeho uèení. Kdyby tomu bylo tak, urèitì
bys ode mne nìco pøijal. Pamatuj, jak pøed smrtí prohlásil,
e nikoho neobviòuje. Zvedl ukazovák a tváø mu køeèovitì
pokubávala. Sám by bez váhání ode mne nìco pøijal. Ty jsi
nemilosrdný, a on takový nebyl. Kam chce teï jít?
Matou pøiskoèil ke stolu, opøel se o nìj obìma rukama,
hltal planoucíma oèima prokurátora a eptal:
Vìz, vladaøi, e zabiju v Jeruzalémì jistého èlovìka.
Øíkám ti to jen proto, abys vìdìl, e jetì poteèe krev.
Sám dobøe vím, e poteèe, pøitakal Pilát. Tvoje slova
mì nepøekvapují. To hodlá nejspí zabít mì?
To se mi nepodaøí, odpovìdìl Matou a vycenil zuby
v úsmìvu. Nejsem takový hlupák, abych na nìco podobného
pomýlel. Zbytek ivota obìtuju mylence zabít Jidáe
Ikariotského.
V prokurátorových oèích se mihl vítìzoslavný záblesk.
Pokynul Matouovi, aby pøistoupil blí, a tie mu sdìlil:
S tím si nelam hlavu, to se ti nepodaøí. Vìz, e Jidáe
právì dnení noci zavradili.
Kdo to udìlal?
Nebuï árlivý, konejil ho Pilát s úsmìvem a mnul si
ruce. Obávám se, e mìl víc pøíznivcù, nejen tebe.
Kdo ho zabil? opakoval eptem Matou.
Pilát odpovìdìl: Já, slyí, já ho zabil.
Matou otevøel ústa a s oèima vyvalenýma sledoval prokurátora, který tie pokraèoval:
Není to samozøejmì mnoho, ale aspoò nìco jsem udìlal.
A dodal: Tak co, teï u ode mne nìjaký dar pøijme?
Matou se zamyslel a nakonec obmìkèen prohlásil: Poruè,
aby mi vydali kus èistého pergamenu.
Za hodinu u nebylo po Matouovi v paláci ani vidu, ani
slechu.
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Ranní ticho ruily pouze tlumené kroky stráí v zahradách.
Mìsíc valem bledl a na protìjím obzoru se vyhoupla jitøenka,
podobná bìlavé skvrnì. Svícny dávno pohasly. Vladaø leel na
lùku, ruku pod hlavou, a tie oddechoval. Vedle spal Banga.
Tak pøivítal úsvit patnáctého dne mìsíce nísánu pátý
prokurátor Judeje Pilát Pontský.

(27) ZKÁZA BYTU È. 50
Kdy Markétka dospìla k zavìreèným slovùm kapitoly
Tak pøivítal úsvit patnáctého dne mìsíce nísánu pátý
prokurátor Judeje Pilát Pontský, u se rozednívalo.
Bylo slyet, jak na dvorku v korunách vrby a lípy se po
ránu vesele hateøí vrabci.
Vstala a protáhla se. Teprve teï cítila, jak je celá
rozlámaná a jak stranì se jí chce spát. Kupodivu,
jinak pociovala v dui klid. Mylenky plynuly spoøádanì
a vùbec jí nevadilo, e strávila noc u pekelných mocností.
Nedìsily ji vzpomínky na gala ples u satana ani na
Mistrùv zázraènì rychlý návrat, nepøekvapovalo ji, e román
vznikl z hromádky popela, ani e ve sklepním bytì v ulièce
blízko Arbatu je vechno na svém místì po tom, co byl odtud
vyhnán udavaè Alois Mogaryè. Prostì setkání s Wolandem ji
psychicky nijak nepøíznivì neovlivnilo. Vecko bylo tak,
jak má být.
Odela do sousedního pokojíku, pøesvìdèila se, e Mistr
spí tvrdým hlubokým spánkem, zhasla teï u zbyteènou stolní
lampièku, natáhla se na úzkou pohovku, která stála u protìjí
stìny, a pøikryla se starou roztrhanou pokrývkou. Za
okamik usnula a toho rána se jí nezdály ádné sny. V pokojích
se rozhostilo ticho, stejnì jako v celém domku i v tiché
zastrèené ulièce.
Tou dobou, toti v sobotu èasnì ráno, nespalo celé jedno
patro v jisté moskevské instituci. Okna vedoucí na velké
asfaltové prostranství, pravidelnì omývané a zametané pomocí
speciálních strojù, které bzuèivì popojídìly sem a tam,
záøila jasným svìtlem, které proøezávalo ranní ero.
Celé patro bylo zamìstnáno Wolandovým pøípadem a ve vech
kanceláøích se svítilo.
Po pravdì øeèeno, pøípad byl jasný u ad vèerejka, to je
od pátku. Nezbývalo ne zavøít Varieté, kde zmizelo celé
vedení a kde se den pøedtím dìly dalí nepøístojnosti pøi
povedené seanci èerné magie. Jenome po celou tu dobu
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nepøetritì pøicházely do bdícího patra nové a nové materiály.
Vyetøování toho odstraujícího pøípadu, který zavánìl
èertovinou smíchanou s hypnotickými pokusy a prokazatelnou
zloèinností, mìlo za úkol zachytit nitky rùzných zmatených
událostí, které se zbìhly v nejrùznìjích koutech Moskvy,
a spojit je dohromady.
První si pobyl v bdícím, tìdøe osvìtleném patøe Arkadij
Apolonoviè Semplejarov, pøedseda akustické komise.
V pátek odpoledne zazvonil v jeho bytì nedaleko Kamenného
mostu telefon a muský hlas se shánìl po soudruhu
Semplejarovovi. ena Arkadije Apolonovièe odpovìdìla nevlídnì,
e manel je nemocen, odpoèívá a nemùe jít k telefonu.
Nakonec vak Arkadij Apolonoviè pøece jen pøiel. Na otázku,
kdo volá, hlas v telefonu podal krátké vysvìtlení.
Okamik... vteøinku poèkejte... hned to bude, zablekotala
jindy nafoukaná ena pøedsedy akustické komise. Jako støela
vletìla do lonice a pomáhala mui vstát. Sernplejarov leel
v posteli a proíval pekelná muka pøi vzpomínce na vèerejí
pøedstavení i následující noèní domácí skandál, který konèil
vyhnáním jeho saratovské neteøe z bytu.
Ten okamik netrval jednu, ale pøesnì dvanáct vteøin.
Arkadij Apolonoviè s trepkou na jedné noze stál ve spodním
prádle u telefonu a vykoktal:
Ano, u telefonu... Slyím, ano...
Jeho ena v tu chvíli zapomnìla na vecka podlá provinìní
proti manelské vìrnosti, kterých se Arkadij Apolonoviè dopustil, strèila da pøedsínì vydìený oblièej, mávala druhou
trepkou a eptala:
Obuj se... Nebo nastydne od nohou...
Arkadij Apolonoviè odmítavì mával bosou nohou, vrhal na
ni vraedné pohledy a pøitom bruèel do telefonu:
Ano, ona, ano... Samozøejmì, chápu... Za chvíli jsem
u vás...
Celý veèer strávil v patøe, kde probíhala vyetøování.
Byl to deprimující, nanejvý nepøíjemný rozhovor. Semplejarovovi nezbývalo, ne aby otevøenì, do vech podrobnosti
vylíèil nejen odpornou seanci èerné magie a rvaèku v lói,
ale souèasnì se zmínil i o Milici Andrejevnì Pokobakové
z Jelochovské ulice, o saratovské neteøi a mnoha dalích
vìcech, které pro nìj znamenaly toté co natahování na skøipec.
Pøirozenì svìdectví Arkadije Apolonovièe, inteligentního,
kultivovaného èlovìka a na slovo vzatého odborníka, znaènì
vyetøování napomohlo. Semplejarov výstinì popsal seanci
záhadného mága v masce i dva jeho pomocníky a zapamatoval
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si dokonce jeho jméno. Porovnáním Semplejarovovy výpovìdi
s dalími, mimo jiné se svìdectvím nìkterých dam, které po
pøedstavení utrpìly újmu (kupøíkladu jakési dámy v lila spodním
prádle, která ohromila Rimského, ó el! a mnoha jiných),
a dále posílkáøe Karpova, který byl vyslán do bytu è. 50
v Sadové ulici, vylo najevo, kde je tøeba hledat viníka
a inspirátora vech tìchto kouskù.
Orgány nìkolikrát navtívily byt è. 50, a nejen e
prosmejèily kadý kout, ale dokonce proklepávaly kladívkem
stìny, zkoumaly krbové komíny a pátraly po tajných skrýích.
Nicménì vechna tato opatøení nevedla k ádoucím výsledkùm.
Ani pøi jedné návtìvì se nepodaøilo nìkoho v bytì zastihnout,
aèkoli bylo zøejmé, e byt je obydlen, nehledì na to, e
vichni, kdo se z nejrùznìjích dùvodù zabývali otázkami
spojenými s pobytem zahranièních umìlcù v Moskvì, svornì
kategoricky prohlaovali, e ádný èerný mág jménem Woland
v Moskvì není a být nemùe.
Po pøíjezdu se nikde nehlásil, nepøedkládal nikomu ani
pas, ani jiné doklady, úmluvy èi kontrakty a nikdo o nìm
neslyel! Vedoucí programového oddìlení estrádní komise
Èíòanov se duoval a zapøísahal, e mu nezvìstný Sopa
Lotrov neposlal ke schválení program Wolandova vystoupení,
ani by ho telefonicky informoval o Wolandovì pøíjezdu. Tudí
on, Èíòanov, absolutnì nechápe a nedovede si vysvìtlit,
jak mohl Sopa podobnou seanci ve Varieté pøipustit. Kdy mu
dokazovali, e Arkadij Apolonoviè vidìl na vlastní oèi mága
pøi pøedstavení, Èíòanov pouze pokrèil rameny a obracel
nevinnì oèi k nebi: prozrazovaly, e Èíòanov je èistý jako
lilie.
Pøedvolali i Prochora Petrovièe, pøedsedu ústøední estrádní
komise. Dodejme, e k nepøíèetné radosti Anny Richardovny
a k velkému údivu zbyteènì pøivolaných orgánù vklouzl hbitì
do svého proukovaného obleku, sotva milice stanula ve dveøích.
Mimochodem, jen co se vrátil na své místo, Prochor Petroviè
schválil vecka opatøení, která oblek bìhem jeho krátké nepøítomnosti navrhl.
...Tak tedy zmínìný Prochor Petroviè nemìl ani tuení
o nìjakém Wolandovi. Vìøte nebo nevìøte, ale stalo se cosi
neslýchaného: tisíce divákù, vecek personál Varieté a koneènì
i sám Arkadij Apolonoviè Semplejarov, který pøece nebyl ádný
primitiv, vidìli mága i jeho zpropadené pomocníky na vlastní
oèi, a pøitom se nikomu dosud nepodaøilo Wolanda vypátrat.
Copak, ptám se vás, se hned po svém pohorujícím vystoupení
propadl do zemì, nebo, jak nìkteøí tvrdí, vùbec v Moskvì
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nebyl? Kdybychom pøipustili první monost, vychází nám, e
vzal s sebou vecky vedoucí èinitele Varieté. V opaèném pøípadì
se dalo soudit, e vedení pochybného divadla provedlo nìjakou
lumpárnu (vzpomeòte si na rozbité okno v øeditelské kanceláøi
a na Trumfovo chování!) a zmizelo beze stopy z hlavního mìsta.
Ke cti toho, kdo øídil vyetøování, budi øeèeno, e
pohøeovaný Rimský byl vypátrán s obdivuhodnou rychlostí.
Staèilo porovnat Trumfovy reakce na stanoviti taxíkù pøed
kinem s nìkterými èasovými údaji, napøíklad kdy skonèilo
pøedstavení a kdy asi mohl Rimský upláchnout, a u putoval
do Leningradu spìný telegram. Za hodinu pøila depee (to
se stalo v pátek naveèer), v ní se oznamovalo, e Rimský
byl zadren v hotelu Astoria v pokoji è. 312 ve tøetím patøe,
hned vedle pokoje dramaturga jednoho moskevského divadla,
které v tu dobu pohostinsky vystupovalo v Leningradì.
V uvedeném pokoji je, jak známo, edomodrý zlacený
nábytek a pøepychová koupelna.
Uprchlík byl dopaden v atníku tøistadvanáctky, okamitì
zatèen a vyslýchán hned v Leningradì. Vzápìtí putoval do
Moskvy dalí telegram, kde se oznamovalo, e administrativní
øeditel Rimský se nachází ve stavu nepøíèetnosti, na otázky
odpovídá buïto zmatenì, nebo vùbec odmítá odpovìdìt a vytrvale
ádá, aby ho zavøeli do pancéøové cely a postavili k nìmu
strá. Moskva telegrafovala, aby poslali Rimského s doprovodem
do Moskvy, a Rimský tedy odjel v pátek veèerním vlakem.
V pátek kveèeru rovnì narazili na Lotrovovu stopu. Do
vech mìst byly vyslány telegramy s Lotrovovým popisem
a z Jalty pøila odpovìï, e Lotrov se zdroval v Jaltì a teï
odletìl letadlem do Moskvy.
Varenuchovu stopu se prozatím nepodaøilo vypátrat. Povìstný
administrátor, známý doslova po celé Moskvì, zmizel, jako
kdy se po nìm zem slehne.
Souèasnì bylo nutné zabývat se událostmi, k nim dolo
mimo okruh Varieté, v rùzných koutech Moskvy. Vysvìtlení si
ádal zvlátní pøípad bajkalistù, kteøí nepøetritì zpívali
o nejkrásnìjím moøi (ostatnì profesoru Stravinskému se
po dvou hodinách pomocí jakýchsi obstøikù podaøilo uvést je
do normálního stavu), dále se mnoily pøípady, e lidé platili
soukromníkùm èi institucím èertví èím a pøitom tvrdili, e
jsou to peníze, a zároveò stoupal poèet pokozených.
Pøirozenì nejnepøíjemnìjí a nejskandálnìjí byl dosud
nevyjasnìný pøípad s hlavou zesnulého literáta Berlioze.
Kdosi ji ukradl za bílého dne rovnou z rakve v Gribojedovovì
sále.
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Dvanáct muù vedlo vyetøování a snailo se zachytit
vecky nitky roztrouené po celé Moskvì, které by vedly
k rozuzlení toho sloitého pøípadu.
Jeden z èlenù vyetøovací komise navtívil také kliniku
profesora Stravinského a nejprve si dal pøedloit seznam
pacientù, kteøí byli pøijati do oetøení v uplynulých tøech
dnech. Tak objevili Nikanora Ivanovièe Bosého i neastného
konferenciéra, jemu kocour utrhl hlavu. S obìma byli brzo
hotovi: snadno doli k závìru, e oba padli do rukou jedné
a tée bandy vedené tajemným mágem. Zato Ivan Nikolajeviè
Bezprizorný vyetøovatele opravdu zaujal.
V pátek veèer se otevøely dveøe stosedmnáctky a vstoupil
rozváný mladík kulaté tváøe. Choval se skromnì a zdvoøile
a nikterak nevypadal na vyetøovatele, dokonce na jednoho
z nejlepích v Moskvì. Uvidìl na posteli pobledlého skleslého
mládence, který chvílemi tìkal lhostejnýma oèima po pokoji
a chvílemi se zahledìl snivì do dálky anebo se uzavíral do
sebe. Vyetøovatel se vlídnì pøedstavil a prohlásil, e si
pøichází pohovoøit o tom, co se odehrálo na Patriarchových
rybnících.
Jak by Ivan triumfoval, kdyby se vyetøovatel objevil
døív, dejme tomu v noci ze støedy na ètvrtek, kdy se
básník bouølivì a dùraznì doadoval, aby vyslechli jeho
vyprávìní! Teï se splnilo vytouené pøání pomoci dopadnout
konzultanta, nemusel nikam bìhat, sami za ním pøili jen
proto, aby se od nìho dozvìdìli, co se událo ve støedu veèer
na Patriarchových rybnících.
Ale bìda! Ivan se za dobu, která uplynula od Berliozovy
smrti, hodnì zmìnil: odpovídal ochotnì a zdvoøile na vecky
otázky, ale z jeho pohledu i tónu èiel nezájem. Berliozùv osud
ho víc netrápil.
Pøed pøíchodem vyetøovatele leel a lehce podøimoval.
Vidìl pøed sebou podivné, záhadné, neskuteèné mìsto
s nakupeninami mramoru, proplétané sloupoøadími, zlacenými
sluncem, s pochmurnì èernou a nelítostnou Antoniovou vìí,
s palácem na západním pahorku, a po støechu ponoøeným do
tropické zelenì zahrad, a nad ní se vypínaly bronzové sochy,
rozhoøelé v západu slunce. Pod hradbami starobylého mìsta
zahlédl øímské centurie v plné zbroji.
V polomu se mu zjevil vyholený mu v bílém pláti s purpurovou podívkou. Sedìl nehybnì v køesle, zaloutlý oblièej
zkøivený køeèí, a upíral nenávistný pohled do pompézních
cizích zahrad. Pak Ivan zahlédl lysou, píseènì lutou horu
s oputìnými køíi.
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Neastná pøíhoda na Patriarchových rybnících básníka
Ivana Bezprizorného u nezajímala.
Poslyte, Ivane Nikolajevíèi, jak daleko jste byl od
turniketu v okamiku, kdy Berlioz spadl pod tramvaj?
Ivanovi se kmitl ve tváøi lhostejný úsmìek a odpovìdìl:
Byl jsem hodnì daleko.
A kostkovaný stál u turniketu?
Ne, ten sedìl opodál na lavièce.
Víte urèitì, e nebìel k turniketu, kdy Berlioz upadl?
Urèitì. Nikam nebìel, sedìl rozvalený na lavièce.
Vyetøovatel se dál nevyptával. Vstal, podal Ivanovi
ruku, popøál mu brzké uzdravení a vyjádøil nadìji, e si
brzy pøeète jeho nové vere.
Kdepak, odpovìdìl tie Ivan, já u nikdy v ivotì
nebudu psát vere.
Mladý mu se zdvoøile usmál a vyjádøil pøesvìdèení, e
básník v souèasné dobì trpí depresí, ale to brzy pøejde.
Omyl, zaprotestoval Ivan a nedíval se pøitom na
vyetøovatele, ale pozoroval v dálce pohasínající obzor.
Tohle mì nikdy nepøejde. Psal jsem patné vere a teï jsem
to pochopil.
Vyetøovatel si odnáel od Ivana cenné poznatky. Pozornì
sledoval nit událostí a snail se dobrat zaèátku. Teï u
nepochyboval, e výchozím bodem se stala vrada na
Patriarchových rybnících. Samozøejmì ani Ivan, ani kostkovaný
nestrèili neastného pøedsedu MASOLITu pod tramvaj. Fyzické
násilí v tomto pøípadì vylouèil. Ale byl skálopevnì pøesvìdèen,
e Berlioz se vrhl (nebo spadl) pod tramvaj vlivem hypnózy.
Materiál bohatì staèil k tomu, aby se ujasnilo, koho
stíhat a kde. Jenome smùla byla, e právì to se nedaøilo.
Znovu opakujeme, e v tøikrát proklatém bytì è. 50 urèitì
nìkdo bydlel. Obèas se v telefonu ozval jednou nakøáplý,
jindy huhòavý hlas, nìkdy se otevøelo okno a dokonce bylo
slyet gramofon. Pøesto pokadé, kdykoliv tam orgány zamíøily,
naly byt prázdný. Nìkolikrát, v rùznou denní i noèní dobu,
provedly namátkovou kontrolu. Ba co víc, chodily po bytì se
sítí a prohledávaly kadý kout. Ostatnì tenhle byt byl u
dávno podezøelý. Milice støeila nejen prùjezd, který ústil
na dvùr, ale i zadní vchod. Dokonce rozestavila hlídky na
støee u komínù. Ano, padesátka si ze vech poøádnì utahovala
a nedalo se proti tomu nic podniknout.
To pokraèovalo a do pùlnoci z pátku na sobotu, kdy baron
Maigel ve fraku a lakýrkách slavnostnì vstoupil do bytu coby
host. Bylo slyet, jak mu kdosi otevøel. Pøesnì za deset
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minut vpadli milicionáøi do bytu, bez zvonìní, a nejene tam
nenali obyvatele, ale ani nejmení stopu po baronovi. To u
bylo nad lidské chápání.
Jak jsme pøedeslali, pátrání pokraèovalo a do sobotního
rozbøesku; pøibyly nové, neobyèejnì zajímavé dùkazy. Na moskevském letiti pøistálo estimístné aerotaxi, které pøiletìlo
z Krymu. Spolu s ostatními vystoupil podivný pasaér, mladí
èlovìk s mohutným strniskem vousù, se zarudlýma lekavýma
oèima a bez zavazadel. Vypadal, jako by se tøi dny nemyl,
a mìl na sobì prapodivný úbor. Na hlavì èepici a pøes noèní
koili pøehozenou kavkazskou plátìnku, na nohou koené modré,
právì koupené slipry. Sotva seel z letitních schùdkù, u
ho zastavili, a zanedlouho se nezapomenutelný øeditel Varieté
Stìpan Bogdanoviè Lotrov ocitl pøed vyetøovateli, kde
pøisypal dalí podrobnosti. S definitivní platností se
vyjasnilo, e Woland pronikl do Varieté v podobì zahranièního
umìlce, zhypnotizoval Lotrova a pak ho ikovnì uklidil bùhví
kolik kilometrù od Moskvy. Spisy se vrily, ale celý pøípad
se jevil èím dál sloitìjí. Bylo zøejmé, e dopadnout takové
individuum, které provádí podobné erty (obìtí jednoho takového
ertíku se stal i Sopa), nebude jednoduché. Dodejme, e
Lotrova na vlastní ádost zavøeli do spolehlivé cely.
U vyetøování ho vystøídal Varenucha, kterého právì zatkli
v jeho vlastním bytì, kam se vrátil po témìø dvoudenní
nepøítomnosti.
Pøestoe svatosvatì sliboval Azazelovi, e u nikdy
nezale, lhal od prvního slova. Ostatnì, nesuïme ho za to
pøíli pøísnì. Azazelo mu zakázal lhát a nadávat lidem po
telefonu, teï administrátor mluvil bez pomoci tohoto
pøístroje. Tìkal oèima po místnosti a prohlásil, e se ve
ètvrtek ve své kanceláøi zpil jako èunì, pak nìkam odeel,
ale neví kam, pil nìkde vodku, ale u si nevzpomíná kde,
pak se válel kdesi u plotu, ale místo zapomnìl. Teprve kdy
mu pohrozili, e svým nesmyslným hloupým chováním naruuje
dùleité vyetøování a e se za to bude zodpovídat,
administrátor se rozplakal, bázlivì se ohlédl a eptal pøeskakujícím hlasem, e zalhal ze strachu pøed pomstou Wolandovy
bandy a ádá si pancéøovou celu.
Sakra, co poøád mají vichni s tou pancéøovou celou?
zavrèel jeden z vyetøujících.
Banditi je poøádnì vydìsili, poznamenal vyetøovatel,
který navtívil Ivana.
Varenuchu uklidnili, jak se dalo. Ujistili ho, e se
postarají o jeho bezpeènost a e k tomu nepotøebují ani
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pancéøový kryt, a tu z nìho postupnì vylezlo, e nepil ádnou
vodku, ani se neválel u plotu, ale dostal nabanèeno od jednoho
zrzouna s vyènìlým pièákem a jetì jednoho tloutíka...
S koèièí vizáí?
Ano, ano, blekotal administrátor, tøásl se jako list
a vytrvale se ohlíel. Pak podrobnì líèil, jak strávil skoro
dva dny v bytì è. 50 coby upír a návnada a e málem zavinil
smrt Rimského...
Právì v tom okamiku pøivádìli Rimského, který pøijel
leningradským rychlíkem. Kupodivu tenhle rozklepaný, psychicky
naruený staøec s bílými vlasy, ve kterém byste tìko hledali
bývalého administrativního øeditele, nechtìl s pravdou ven
a nedal si øíct. Tvrdil, e ádnou Helu v oknì své kanceláøe
v noci nevidìl, ani Varenuchu, a jednodue e se mu udìlalo
nevolno a v pomatení smyslù odjel do Leningradu. Je snad
zbyteèné dodávat, e nemocný zakonèil svoji výpovìï prosbou,
aby ho zavøeli do pancéøové cely.
Anuku zatkli v okamiku, kdy se pokouela podstrèit
pokladní v obchodním domì na Arbatu desetidolarovou bankovku.
Vyslechli pozornì její vyprávìní o létajících postavách z okna
domu v Sadové a podkovì, kterou sebrala podle vlastního tvrzení
jen proto, aby ji odevzdala na milici.
Byla ta podkova opravdu zlatá a posázená brilianty?
vyptávali se.
Já vím moc dobøe, jak vypadaj brilianty, odpovìdìla
uraenì.
A dal vám neznámý skuteènì ruble, jak tvrdíte?
Já vím moc dobøe, jak vypadaj ruble, odsekla.
A kdy se promìnily v dolary?
O ádnejch dolarech nevím, ádný dolary jsem nevidìla!
zajeèela. Já chci jen svoje. Jednou mi dali odmìnu, tak jsem
si la koupit plátýnko, a pak mlela velijaké hlouposti, e
nemùe za domovní správu, která nasadila do pátého patra
velijakou pekelnou havì a ta teï nedá lidem pokoj.
Vyetøující odmítavì zamával perem, Anuka u la vem
na nervy, napsal jí propustku na zeleném blanketu, a Anuka
k veobecné radosti opustila budovu.
Pak následoval dlouhý øetìz vyetøovaných a mezi jinými
byl pøedvolán i Nikolaj Ivanoviè, kterého právì zatkli díky
jeho omezené a árlivé enì, která k ránu volala na milici,
e její mu je nezvìstný. Nikolaj Ivanoviè pøíli vyetøovatele
neohromil, kdy jim pøedloil ertovné potvrzení, e strávil
noc na plese u satana. Kdy popisoval, jak nesl na høbetì
nahatou sluebnou Markéty Nikolajevny kamsi ke vem èertùm
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a nejdøív k øece, kde se koupala, a jak se pøedtím v oknì
objevila nahá Markéta Nikolajevna, Nikolaj Ivanoviè se ponìkud
odchýlil od pravdy. Tak napøíklad nepovaoval za nutné
podotknout, e vstoupil do lonice s odhozenou dámskou koilkou
v ruce a e Natau oslovoval Venue. Podle jeho podání
Nataa vylétla oknem, osedlala ho a odvlekla z Moskvy.
Poslechl jsem a podøídil jsem se násilí, vysvìtloval
ponuøe a zakonèil své vyprávìní prosbou, aby nic z toho
neprozradili jeho enì. Slíbili mu to.
Na základì svìdectví Nikolaje Ivanovièe se zjistilo, e
Markéta Nikolajevna a souèasnì její sluebná Nataa zmizely,
a okamitì bylo zahájeno pátrání.
Sobotní ráno probíhalo ve znamení nepøetritého vyetøování. Zatím se po mìstì íøily ty nejfantastiètìjí zprávy,
v nich bylo zrníèko pravdy obaleno mohutným nánosem lí.
Povídalo se, e po pøedstavení ve Varieté celé dva tisíce
divákù vybìhly na ulici jen tak, jak je pánbùh stvoøil, e
v Sadové odhalili tiskárnu, kde se tiskly kouzelné falené
bankovky, dále e banda chuligánù odvlekla pìt vedoucích
èinitelù zábavního sektoru, ale milice je vechny vypátrala,
a mnoho jiných vìcí, které nechci ani opakovat.
Blíilo se k polednímu, kdy v místì, kde probíhalo
vyetøování, zadrnèel telefon. Volali ze Sadové a oznamovali,
e zloøeèený byt opìt jeví známky ivota. Kdosi tam prý
otevøel okno, je slyet zpìv a zvuk pianina a v oknì nájemníci
zahlédli èerného kocoura, jak se vyhøívá na slunci.
Asi ve ètyøi hodiny odpoledne onoho dusného dne kousek od
domu 302b v Sadové ulici vystoupila ze tøí aut poèetná skupina
civilistù. Rozdìlili se na dvì mení skupinky a jedna zamíøila
do prùjezdu a dál pøes dvùr ke schoditi è. 6, druhá si
otevøela malá dvíøka obvykle zabednìná prkny, která vedla
k bytu è. 50.
Zatím Azazelo a Korovjev sedìli v jídelnì a dojídali
snídani.
Korovjev mìl na sobì obvyklý úbor, nikoliv slavnostní
frak. Woland se zdroval jako obyèejnì v lonici a Kòour to se nevìdìlo. Podle øinèení kastrolù v kuchyni usoudili,
e kocour se zdruje tam a podle svého zvyku dìlá ze sebe
tajtrlíka.
Slyím kroky na schodech... co to? zeptal se
Korovjev a míchal èernou kávu.
To nic, to nás jdou jenom sebrat, odpovìdìl Azazelo
a obrátil do sebe kalíek koòaku.
A tak..., zabruèel Korovjev.
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Zatím skupinka, která zvolila cestu po hlavním schoditi,
dorazila na odpoèívadlo ve druhém patøe, kde stáli dva
instalatéøi a kutili cosi u tìlesa ústøedního topení,
pøipomínajícího harmoniku. Nenápadná skupinka pøíchozích si
s nimi vymìnila významné pohledy.
Vichni jsou doma, zaeptal instalatér a poklepával
kladívkem na trubky.
Mu v èele skupinky vytáhl zpod plátì èernou pistoli
a druhý po jeho boku paklíè. Vùbec byli vichni, kdo smìøovali
k bytu èíslo 50, náleitì vybaveni. Dva mìli v kapsách jemné
hedvábné sítì, které se daly hbitì rozestøít. Dalí skrýval
laso a jiný mulové masky a ampulky s chloroformem.
Bez zvlátní námahy otevøeli dveøe bytu è. 50 a vkroèili
do pøedsínì. Souèasnì klaply kuchyòské dveøe: znamenalo to,
e i druhá skupinka, která la zadním vchodem, dola vèas.
Tentokrát se zdálo, e jim tìstí pøece jen trochu pøeje.
Rozprchli se do vech pokojù, ale nikoho nenali. Zato
v jídelnì na stole objevili èerstvé zbytky snídanì a v salónì
na øímse krbu sedìl vedle køiálového dbánu statný èerný
kocour a svíral v tlapách vaøiè.
Veli dovnitø a chvíli ho pozorovali. Hm... to je, co?
zaeptal jeden.
Nikoho si nevímám, nelumpaèím, spravuju vaøiè, zaskuhral nepøátelsky, nasupenì kocour. Jinak si dovoluju upozornit, e kocour je prastaré posvátné zvíøe.
Dokonale èistá práce, zaeptal kdosi a jiný øekl hlasitì
a dùraznì:
Raète, posvátný bøichomluvèe!
Vzduchem se mihla sí, rozestøela se, ale k veobecnému
údivu minula cíl a shodila pouze dbán, který zazvonil
o podlahu.
Remíza! zavøetìl kocour. Hurá! Odloil vaøiè a vylovil
za zády revolver. Namíøil na nejbliího mue, ale ne staèil
vypálit, v muových rukou vylehl plamínek a zahømìl výstøel
z pistole. Souèasnì kocour sletìl po hlavì z øímsy na zem,
z tlap mu vypadl revolver a vedle se skutálel vaøiè.
Konec, zasténal slabì a zemdlenì se natáhl v krvavé
kalui, nechte mì chvilku, abych se rozlouèil se svìtem.
Mùj drahý pøíteli Azazelo, naøíkalo krvácející zvíøe, kde
jsi? a pohlédl zkaleným zrakem na dveøe jídelny. Nepøispìl
jsi mi na pomoc v tomto nerovném zápase, opustil jsi ubohého
Kòoura a prodal jsi ho za sklenku - tøebae znamenitého koòaku! Nu co, snad moje smrt pohne tvým svìdomím. Odkazuju
ti svùj revolver...
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Sí, sí... ozval se kolem neklidný epot. Ale jako
naschvál sí se zamodrchala v èísi kapse a ne a ne ji
vytáhnout.
Smrtelnì ranìného kocoura mùe zachránit jedinì lok benzínu, pokraèoval Kòour, vyuil veobecného zmatku, pøitiskl
hubu ke kulatému otvoru benzínového vaøièe a napil se. Hned
nato mu pøestala téct krev z levé tlapy. Kocour se vesele
otøepal, vyskoèil, popadl vaøiè pod padí, vyhoupl se znovu
na øímsu krbu a plhal po stìnì, rozdíral tapety, a za necelé
dvì vteøiny u sedìl vysoko nad hlavami svých pronásledovatelù,
na kovové konzoli od záclon.
Nìkolik párù rukou trhalo tìký závìs, a spadl
i s konzolí. Do zeøelého pokoje vniklo slunce. Ale jakýmsi
kouzlem to uzdraveného kocoura neohrozilo. S vaøièem pod
padí se mihl vzduchem a dopadl na lustr, který visel uprostøed
místnosti.
tafle! vykøikli dole.
Vyzývám vás na souboj! zavøískl kocour a létal jim nad
hlavami jako na houpaèce. Vaøiè upevnil mezi ramena lustru
a v tlapách se mu znovu zaèernal revolver. Míhal se nad
hlavami muù jako kyvadlo a pak namíøil a zahájil palbu po
nepøíteli, a se celý byt otøásal jako pod kanonádou. Na
podlahu se sypaly køiálové ozdoby z lustru, nad krbem se
v zrcadle rozprskly hvìzdièky, padala omítka, po podlaze
poskakovaly prázdné nábojnice, okenní tabulky popraskaly
a z prostøeleného vaøièe vystøíkl benzín.
Teï u nemohlo být øeèi o tom, e se jim podaøí dostat
kocoura ivého. Mui odpovídali zuøivou a pøesnou støelbou
z pistolí a míøili do hlavy, do bøicha, na prsa i do høbetu
proklatého zvíøete. Støelba vyvolala paniku dole na asfaltovém
dvoøe.
Netrvala vak dlouho a samoèinnì slábla, protoe nikomu,
ani kocourovi nijak neukodila. Nikdo nejene nebyl zabit,
ale ani ranìn. Kdosi z hlouèku vypálil na zkouku pìtkrát za
sebou zpropadenému kocourovi do hlavy a zvíøe na oplátku
vystøílelo celý zásobník, ale ani tentokrát se
úèinek nedostavil. Kòour létal na lustru stále pomaleji,
bùhvíproè foukal do ústí revolveru a plival si na tlapu.
Tváøe tìch, co stáli mlèky dole, prozrazovaly rozpaky.
Tohle byl ojedinìlý, nebo témìø ojedinìlý pøípad, kdy støelba
neúèinkovala. Pøipusme, e kocour mìl kouzelný revolver,
co rozhodnì nemùeme tvrdit o pistolích pronásledovatelù.
Teï u bylo naprosto jasné, e poèáteèní kocourovo zranìní
byl pouhý trik a komedie, stejnì jako pití benzínu.
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Udìlali poslední pokus. Vrhli po nìm laso, které zachytilo
o jednu svíci, a tìký lustr se s ohluujícím rachotem zøítil,
a se zdálo, e se dùm otøásl v základech. Ale bezvýslednì.
Skupinku muù zasypaly køiálové úlomky. Kocour prolétl
vzduchem a hup! pøistál na pozlaceném rámu zrcadla nad krbem
skoro u stropu. Uvelebil se tam a bylo zøejmé, e nehodlá
nikam utéct a e se cítí nahoøe v bezpeèí, protoe se znovu
pustil do øeèi:
Jenom nechápu, zaskuhral, proè se mnou jednáte tak tvrdì... Ale ne staèil dokonèit svou mylenku, pøeruil ho
odkudsi pochmurný hluboký bas:
Co se tu dìje? Nemùu pracovat...
A jiný nevlídný a huhòavý hlas odpovídal: Bodej! To je
celej Kòour!
Tøetí nakøáplý dodal:
Maestro! Je sobota a slunce se kloní k západu. Je èas.
Pardon, bohuel nemohu s vámi debatovat, houkl kocour
od stropu, je èas.
Mrskl revolverem do okna a rozbil tabulky. Pak vylil na
podlahu benzín, ten sám od sebe vzplanul a plamen vylehl a
do stropu.
V miku vypukl prudký poár, jaký nebývá ani od benzínu.
Hned se zaèalo kouøit z tapet, strený závìs na podlaze se
vzòal a rámy v rozbitých oknech doutnaly. Kòour zamòoukal,
nìkolikrát zapéroval v kolenou, pøeskoèil z rámu na okno
a pak zmizel i s vaøièem. Venku zapráskaly výstøely. Chlapík,
který sedìl na kovovém poárním ebøíku ve výce oken zlatnice,
pálil po kocourovi, který postupoval od jednoho parapetu
k druhému a míøil k rohovému okapu hranolovitého èináku.
Kòour vyplhal po okapové rouøe na støechu, kde ho zasypala
palbou hlídka, která støeila komíny, bohuel rovnì
bezvýslednì. Zvíøe se rozplynulo v záøi zapadajícího slunce,
která zalila mìsto.
Zatím v bytì zlatnice chytily pøíchozím pod nohama parkety
a v záøi plamenù, na místì, kde pøedtím leel jakoby v posledním taení domnìle zranìný kocour, se stále zøetelnìji rýsovala
mrtvola bývalého barona Maigela s bradou vzhùru a skelnýma
oèima. Na to, aby vytáhli mrtvého z plamenù, bylo pozdì.
Skákali po hoøící achovnici parket, plácali se po
doutnajících ramenech a prsou, ustupovali do pracovny a pak do
pøedsínì. Ti, kdo byli v jídelnì a v lonici, vyrazili pøímo
na chodbu. Do pøedsínì vybìhli dalí z kuchynì. Salónem se
íøil kouø a oheò, kdosi v bìhu vytoèil telefonní èíslo
poárníkù a houkl do sluchátka: Sadová 302b.
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Déle se nemohli zdrovat. V pøedsíni vylehly plameny
a tìce se dýchalo.
Sotva se z rozbitých oken zaèarovaného bytu vyvalily
první chuchvalce dýmu, ozvaly se na dvoøe zoufalé výkøiky:
Hoøí! Hoøí!
V rùzných patrech èináku køièeli obyvatelé do sluchátek:
Sadová, Sadová 302b!
Zatímco se v Sadové rozjeèely sirény na pádících èervených
podlouhlých vozech, které se sjídìly z rùzných koutù mìsta,
zmatenì pobíhající lidé na dvoøe zahlédli, jak v oblacích
dýmu vylétly z okna ve ètvrtém patøe tøi temné muské postavy
a jedna enská, docela nahá.

(28) POSLEDNÍ DOBRODRUSTVÍ DLOUHÁNA
KOROVJEVA A KOCOURA KÒOURA
Nikdo nedovede s urèitostí øíct, zda vydìení nájemníci
zaèarovaného domu v Sadové ulici skuteènì zahlédli tøi temné
postavy, nebo zda se jim to jen zdálo. Stejnì tak nikdo
nedokáe uhodnout, kam míøily. Nevíme ani, kde se rozdìlily,
pouze víme, e asi ètvrt hodiny po poáru se vynoøil u sklenìných lítacích dveøí pøepychového obchodu na Smolenském rynku, kde se prodávalo jen za dolary, dlouhán v kostkovaném
obleku a s ním mohutný èerný kocour.
Kostkovaný rozráel dav a prodíral se ke dveøím, kde mu
zastoupil cestu vrátný, vyzáblý mròous, tváøil se krajnì
nepøátelsky a vybafl podrádìnì:
Kocouøi sem nesmí!
Pardon, namítl køaplavì dlouhán a pøiloil si ilnatou
ruku k boltci, jako by nedoslýchal, o jakých kocourech to
mluvíte? Kde vidíte jaké kocoury?
Vrátný vykulil oèi. A nebylo divu: kocour, který se a do
této chvíle otíral kostkovanému o kalhoty, zmizel a za
dlouhánovými zády vystrkoval hlavu tlusoch v roztøepené
èepici, s kocouøi vizáí, a hrnul se rovnou do obchodu.
V náruèí pevnì svíral vaøiè. Tenhle podivný párek se
mizantropickému vrátnému nechtìl líbit.
U nás prodáváme jenom za dolary, zachraplal a oèi mu
pod huòatým, jako od molù vyraným proedivìlým oboèím podrádìnì jiskøily.
Milý zlatý, zadrnèel kostkovaný a oko za rozbitým
skøipcem mu zablesklo, jak víte, e nemám dolary? Soudíte
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snad lidi podle obleku? To nikdy nedìlejte, váený kustode.
Nebo se mùete setsakramentsky splést. Pøeètìte si jetì
jednou pozornì pøíbìh proslulého kalifa Harún-al-Raída.
Ostatnì nechme ten pøíbìh zatím stranou. Abyste vìdìl, budu
si na vás stìovat vaemu vedoucímu a prozradím mu takové
vìci, e chtì nechtì opustíte své místo mezi sklenìnýmí
lítacími dveømi.
Kdoví, tøeba mám vaøiè plný dolarù, vmísil se popuzenì
do hovoru kocourovitý a cpal se do obchodu.
Za nimi se tlaèili a nadávali lidé. Vrátný zpraoval
podivnou dvojici nenávistným a pøitom neklidným pohledem
a nakonec ustoupil stranou. Nai pøátelé se ocitli uvnitø.
Nejdøív se rozhlíeli a pak Korovjev prohlásil zvuèným hlasem,
e ho bylo slyet po celém obchodì:
Krásný obchod! Skvìlý obchod!
Kupující se pøekvapenì otáèeli od pultù, tøebae tu bylo
co chválit: v regálech se pestøily stovky rolí kartounu
vech barev a za nimi se kupily tùèky hedvábí, ifónu
a vlnìných látek na fraky a smokinky. Dál, kam a oko dohlédlo,
stály
vyrovnané
regály
s krabicemi
bot
a nìkolik obèanek sedìlo na nízkých stolièkách, na pravé
noze starý obnoený krpál a na levé novou lakovou lodièku,
a soustøedìnì poklepávaly podpatkem do kobereèku. Kdesi
v dalích prostorách obchodu zpívaly a vyhrávaly gramofony.
Korovjev a Kòour míjeli vecky ty lákavé vìci a zamíøili
rovnou k lahùdkáøskému pultu, který sousedil s oddìlením
cukrovinek a cukráøských výrobkù. Bylo tu volnìji, eny
v átcích i baretech zde neobléhaly pulty jako v oddìlení
látek.
Pøed lahùdkáøským pultem stál malý hranáè, dokonale vyholený, a mu na tváøích prosvítala modrá kùe, v brýlích
s kostìnými obrouèkami a zbrusu novém, neumoulaném klobouku
se stuhou bez nejmení poskvrny, v eøíkovém pláti a rezavých
jelenicových rukavicích, a nìco si porouèel. Obsluhoval ho
prodavaè v bìloskvoucím pláti a modré èepièce. Noem ostrým
jako bøitva, podobným tomu, co ukradl Matou, stahoval ze
avnatého rùového lososa s plaètivýma oèima støíbøitou,
jakoby hadí kùi.
Taky dokonale vybavené oddìlení! prohlásil slavnostnì
Korovjev, a koukej, ten sympatický cizinec, a dobromyslnì
ukázal na eøíková záda.
Ne, Fagote, odpovìdìl zamylenì Kòour, mýlí se, kamaráde, mnì se zdá, e tomu eøíkovém dentlmenovi cosi chybí,
jen si vimni jeho výrazu.
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eøíková záda sebou, pravdìpodobnì zcela bezdìènì, kubla.
Cizinec pøece nemohl rozumìt tomu, co si Korovjev se svým
druhem povídá...
Prima? vyptával se pøísnì eøíkový.
Nìco extra! ujioval prodavaè a koketnì otáèel noem
pod kùí.
Prima - rád, patný - nerad, vysvìtloval pøísnì cizinec.
Jak by ne! odpovìdìl nadenì prodavaè.
Nai pøátelé ponechali cizince i s lososem osudu
a pøistoupili k oddìlení cukrovinek a cukráøských výrobkù.
Dneska je ale vedro, zapøedl Korovjev hovor s mladou
prodavaèkou, která mìla tváøe jako míeòská jablíèka, ale ta
neodpovìdìla. Po èempak jsou mandarínky? zeptal se pak.
Tøicet kopejek kilo, odpovìdìla.
To je ale drahota, posteskl si, ach jo... Zamyslel
se a potom vybídl Kòoura: Jez, kamaráde.
Tlusoch schoval vaøiè pod padí, zmocnil se pomeranèe,
který leel na vrcholku pyramidy, spolkl ho i se slupkou
a pustil se do dalího.
Prodavaèka se vydìsila.
Zbláznili jste se? zajeèela a z tváøe jí zmizel rumìnec,
dejte sem poukázku! Poukázku! a upustila cukráøské
kletièky.
Duinko, miláèku, krasavice, zasípal Korovjev, naklonil
se pøes pult a zamrkal na ni, nemáme s sebou dneska dolary,
víme? Ale pøísahám na svou èest, e pøítì, nejpozdìji do
pondìlka, vecko vyrovnáme! Bydlíme kousek odtud, v Sadové,
zrovna teï tam hoøí...
Kòour spoøádal tøetí pomeranè, vsunul pracku do dùmyslné
vìe, vybudované z tabulek èokolády, vytáhl tabulku zespodu
a celá vì se pøirozenì zøítila. Strèil do huby èokoládu
i se zlatým staniolem.
Prodavaèi u rybího pultu ztuhli pøekvapením, s noi
v rukou, a eøíkový se obrátil k lupièùm. Ukázalo se, e
Kòour se mýlil: cizinci nic nechybìlo, spí pøebývalo. Mìl
tváøe jako sysel a oèi mu jezdily sem tam.
Prodavaèka zezelenala a úzkostlivì zavøískla na celý krám:
Pavle Josifovièi!
Na její køik se sem hrnuli lidé od pultu s kartóny. Kòour
poodeel od sladkých lákadel a zalovil v kádi s nápisem Kerètí
lahùdkoví sledi. Vytáhl párek sleïù a slupl je; ocásky vyplivl.
Pavle Josifovièi! zaznìl znovu úpìnlivý výkøik za pultem
s cukrovinkami, a za rybím vytìkl prodavaè s kozí bradkou:
Jede, syèáku!
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Ale to u k místu èinu spìchal Pavel Josifoviè,
reprezentativní mu v èistém bílém, jako chirurgickém pláti
a z kapsy mu èouhala tuka. Pavel Josifoviè se vyznal. Zahlédl,
jak v Kòourovì tlamì mizí ocas tøetího sledì, rychle odhadl
situaci a pak mávl rukou a zavelel:
Zahvízdej!
Z lítacích dveøí na roh Smolenského rynku se vyøítil
vrátný a zaèal pronikavì hvízdat. Kupující obklopili oba
provinilce a vtom zasáhl Korovjev:
Obèané! vypískl tenkým rozechvìlým hláskem, je tohle
nìjaká spravedlnost, ptám se? Tady ten uboák, hlas mu
pøeskakoval a prstem ukázal na Kòoura, který se zatváøil
lítostivì, celý den spravuje vaøièe, má hlad... Kdepak vezme
chudák dolary?
Pavel Josifoviè, obvykle uhlazený a klidný, ho pøísnì
okøikl:
Mlèet! Mávl netrpìlivì rukou a ode dveøí mu odpovídaly
veselé trylky píalky. Korovjeva jeho chování ani v nejmením
nepøivedlo do rozpakù a pokraèoval:
Kde vezme dolary, ptám se? Je hladový, íznivý, a navíc
je vedro. Uboák ochutnal na zkouku mandarínku, která stojí
veho vudy tøi kopejky. A tihle u hned hvízdají jako Slavíci
loupeníci, burcují milici a vytrhují ji z práce. A tenhle
se mùe cpát? a ukázal na tlusocha v eøíkovém, který se
zatváøil vyplaenì. Kdo je to? Odkud pøijel a proè? My
bychom se bez nìho docela dobøe obeli. Zval ho snad nìkdo?
Bodej, hulákal na celé kolo bývalý regenschori a sarkasticky
se uklíbl, jen se na nìj podívejte! Je celý jako ze urnálu,
ere samé lososy, a je jako beèka, kapsy má nacpané dolary...
a nainec? Èlovìk by nad tím breèel! lamentoval jako druba
na starodávné veselce.
Celá tahle nesmyslná, netaktní a dokonce snad politicky
závadná tiráda donutila Pavla Josifovièe, e rozhoøèenì
vyskakoval, ale kupodivu z výrazu okolních tváøí jste mohli
vyèíst, e v nich Korovjevovo plácání vzbuzuje sympatie.
A kdy si Kòour utíral oèi pinavým rozedraným rukávem
a vykøikl tragickým hlasem: Dìkuju ti, kamaráde, e ses zastal
utiskovanýho èlovìka!, stal se zázrak. Spoøádaný tichý dìda,
obleèený nuznì, ale pøitom èistì, který si kupoval tøi mandlové
koláèky v oddìlení cukrovinek, se náhle jakoby promìnil.
Oèi mu bojovnì zasvítily, zbrunátnìl, mrtil balíèkem s koláèky
na podlahu a zajeèel tenkým dìtským hláskem:
Má pravdu!
Pak popadl cukráøský podnos, smetl zbytky èokoládové Eiffe- 280 -

lovky, zbourané Kòourovou prackou, zamával podnosem nad hlavou,
levaèkou strhl cizinci klobouk, rozpøáhl se pravaèkou a pøetáhl
cizince podnosem po plei. Ozval se øinkot, jako kdy
z náklaïáku shazují na chodník elezné pláty. Hranáè zesinal,
couvl a svalil se do kádì s kerèskými lahùdkovými sledi, a
vystøíkl lák. Vtom se stal dalí zázrak. eøíkový zapitìl
dokonalou, èistou rutinou:
Pomoc, banditi! Zavolejte milici. Chtìjí mì zabít!
Následkem duevního otøesu zøejmì v okamiku zvládl
Korovjevovu a Kòourovu mateøtinu.
Hvízdot ustal a v davu vzruených kupujících se zableskly
milicionáøské pøílby a blíily se. Ale záludný Kòour vychrstl
benzín z vaøièe na pult s cukrovinkami, jako kdy se v lázních
polévají dladice, a pult sám od sebe vzplanul. Plamen vylehl
a ke stropu, íøil se a pohltil pùvabné papírové stuhy na
koích s ovocem. Prodavaèky, které stály za pultem, se
s kvikotem rozutekly a vzápìtí chytily plamenem plátìné
záclony na oknech a na podlaze se vznítil benzín.
Lidé zoufale jeèeli a tlaèili se k východu. Teï u zbyteèný
Pavel Josifoviè zmizel v davu a prodavaèi od rybího pultu
peláili jeden za druhým k nouzovému východu a mávali
nabrouenými noi.
eøíkový se vydrápal z kádì, politý lákem, pøehoupl se
pøes pult s lososem a upaloval za nimi. Z lítacích dveøí se
sypalo sklo, které vymáèkli kupující na útìku, a oba zloèinci,
Korovjev i rout Kòour, se ztratili neznámo kam. Oèití
svìdkové, kteøí byli ve zmínìném obchodì v okamiku, kdy
vypukl poár, tvrdili, e oba banditi se vznesli ke stropu
a tam praskli jako dìtské nafukovací balónky. Za správnost
této informace neruèíme, my jsme pøi tom nebyli.
Zato víme dobøe, e pøesnì minutu po katastrofì, která se
odehrála na Smolenském rynku, Kòour s Korovjevem u stáli na
chodníku jednoho bulváru, pøímo pøed domem Gribojedovovy
tetièky. Korovjev se zastavil pøed ozdobnou eleznou branou
a spustil:
Jéje! Tohle je pøece dùm literátù! Slyel jsem u o nìm
hodnì chvály! Dobøe si ho prohlédni. Èlovìka høeje vìdomí,
e pod jeho støechou se skrývá a zraje nespoèetná øada
talentù.
Jako ananasy ve skleníku, doplnil ho Kòour a vyskoèil
na betonovou podezdívku vysokého plotu, aby si mohl jaksepatøí
obhlédnout krémový dùm se sloupovím.
Zcela správnì, souhlasil se svým nerozluèným druhem
Korovjev, kadému se rozbuí srdce pøi pomylení, e v tomhle
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domì dozrává budoucí autor Dona Quijota, Fausta nebo - vem
to èert - Mrtvých duí! Co øíká?
A je z toho jednomu úzko! pøisvìdèil kocour.
Ano, pokraèoval Korovjev, kdy uváíme, jaké vzácné
výhonky literatury vyraí v paøenitích tohoto domu, který
sdruuje pod svou støechou nìkolik tisíc obìtavcù, kteøí se
rozhodli proít svùj ivot ve slubách Melpomeny, Polyhymnie
a Thálie. Dovede si pøedstavit, jaký poprask vzbudí ten,
kdo pro zaèátek pøedloí ètenáøùm øeknìme Revizora nebo
v nejhorím aspoò Onìgina?
Jéje, to bude nìco! pøikyvoval Kòour.
Ano, pokraèoval Korovjev a zvedl varovnì ukazovák, ale
pozor! Pozor, opakuji! Jen aby ty nìné skleníkové rostlinky
nenapadl nìjaký mikroorganismus, nenahlodal jim koøínky a ony
neshnily! To se ananasùm stává! Bìda, bìda!
Rád bych vìdìl, zajímal se Kòour a prostrèil svou kulatou
hlavu møíí, co dìlají na terase.
Obìdvají, vysvìtloval dlouhán, podotýkám, e tu mají
velice slunou a lacinou restauraci, kamaráde. Já osobnì,
jako správný turista, který se chystá na dalekou cestu, bych
s chutí nìco pojedl a vypil orosenou sklenku piva.
Já taky, pøidal se Kòour, a u si to oba darebové
inuli po asfaltové cestièce pod lipami pøímo k terase nic
zlého netuící restaurace. Bledá a unudìná ena v bílých
ponokách a bílém baretu, s myím ocáskem vlasù, sedìla na
secesní idli v rohu terasy, kde se vcházelo mezerou v kovovém
zeleném plùtku do restaurace. Pøed ni leela na obyèejném
kuchyòském stole tlustá úèetní kniha, kam kdovíproè zapisovala
kadého hosta. Zastavila Korovjeva a Kòoura slovy:
Prùkazy! a nedùvìøivì si prohlédla Korovjevùv skøipec,
Kòourùv vaøiè a prodøený loket.
Prosím za prominutí, jaké prùkazy? podivil se Korovjev.
Jste spisovatelé?
Samozøejmì, odpovìdìl dùstojnì Korovjev.
A máte prùkazy? opakovala tvrdohlavì ena.
tìstí moje... , spustil nìnì Korovjev.
Já nejsem ádný tìstí, pøeruila ho.
koda, øekl zklamanì a pokraèoval jiným tónem: Kdy
tedy nechcete být moje tìstí, èeho nesmírnì lituju, ale
prosím, jak je libo...
Tak tedy, kdy si chcete ovìøit,
jestli Dostojevskij je skuteèný spisovatel, budete na nìm
ádat prùkaz? To si radìji pøeètete libovolných pìt
stránek z kteréhokoliv jeho románu a poznáte i bez prùkazu,
e to byl velký autor! Troufám si dokonce tvrdit, e na to
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ádné papíry nemìli Co myslí? obrátil se ke Kòourovi.
Sázím se, e ne, odpovìdìl kocour, postavil vaøiè na
stùl vedle knihy a utøel si pot na zaèouzeném èele.
Vy ale nejste Dostojevskij, namítla ena, kterou se
Korovjev snail zmást.
Kdoví, kdoví, odpovìdìl.
Dostojevskij dávno umøel, prohlásila, ale u ne
tak pøesvìdèivì.
Protestuju! zvolal vánivì Kòour. Dostojevskij je
nesmrtelný!
Vae prùkazy, soudruzi, opakovala neústupnì ena.
Uznejte, e to je smìné! nevzdával se Korovjev.
Spisovatele pøece nepoznáte podle legitimace, ale podle
toho, jak píe. Co vy víte, jaké námìty se roji v mé hlavì?
Nebo v jeho? a ukázal na kocoura. Ten hbitì smekl èepici,
snad proto, aby si ena mohla líp prohlédnout jeho hlavu.
Ustupte, soudruzi, ádala je podrádìnì, zøejmì jí
dola trpìlivost.
Korovjev a Kòour ustoupili, aby mohl projít literát v edém
obleku a v letní bílé rozhalence s límcem navrch. Tiskl pod
padí noviny, pøívìtivì pokynul neoblomné enì, v chùzi letmo
naèmáral do pøedloené knihy nìjakou kudrlinku a vstoupil
na terasu.
Ouvej, povzdechl si smutnì Korovjev, kdy pomyslím,
jak svírá v rukou orosenou sklenku piva, po které jsme my
ubozí vandrovníci tolik prahli! Je to s námi zlé, u si
nevíme rady.
Kòour jenom trpce pokrèil rameny a narazil si èepici na
svou kulatou hlavu, porostlou hustou, jakoby koèièí srstí.
Vtom se nad sklonìnou enou ozval tichý, ale pánovitý
hlas:
Puste je, Sofie Pavlovno.
ena pøekvapenì vzhlédla od knihy. V otvoru zeleného
plùtku se zabìlala náprsenka a peèlivì sestøiená kozí bradka.
Pirát pøátelsky hledìl na dva podezøelé otrhance a dokonce
je pobízel irokým gestem, aby veli. Archibald Archibaldoviè
byl vedoucím restaurace a jeho slovo tady platilo. Sofie
Pavlovna se poslunì zeptala Korovjeva:
Jméno, prosím?
Saltykov, odpovìdìl úslunì. ena je zapsala do knihy
a tázavì pohlédla na Kòoura.
èedrin, zapitìt a bùhvíproè ukazoval na svùj vaøiè.
Sofie Pavlovna to peèlivì zaznamenala a podstrèila jim knihu,
aby se podepsali. Korovjev napsal do okénka Saltykov - 283 -

èedrin a Kòour ke èedrinovi pøièinil Saltykov.
Archibald Archibaldoviè Sofii Pavlovnu nejvý udivil svým
chováním. S neodolatelným úsmìvem vedl oba hosty k nejlepímu
stolku na opaèném konci terasy, kde byl nejhustí stín a hned
vedle stolku v otvoru zeleného plùtku skotaèily sluneèní
skvrny. Sofie Pavlovna pøekvapenì zamikala a dlouze lutila
v knize podivné klikyháky neèekaných hostù.
Neménì pøekvapení byli èíníci. Archibald Archibaldoviè
vlastnoruènì nabídl Korovjevovi idli. Mrkl na jednoho èíníka,
druhému nìco pitl a u se oba èíníci hbitì otáèeli kolem
nových hostù. Kòour postavil svùj vaøiè vedle zrzavé boty na
podlahu.
Jako kouzlem zmizel ze stolku starý ubrus se zaloutlými
skvrnami a ve vzduchu se mihl elestivý, èerstvì nakrobený
a bílý jako beduínský burnus. Archibald Archibaldoviè zaeptal
významnì Korovjevovi do ucha:
Èím poslouím? Máme tam lososí høbety, prostì pohádka...
Vykrábl jsem pár kouskù architektùm na sjezdu...
Hm... ehm... dejte nám nìjaký pøedkrm... ehm... ,
zamruèel pøívìtivì Korovjev a rozvalil se na idli.
Rozumím, odpovìdìl Archibald Archibaldoviè a spiklenecky
na nìj zamrkal.
Kdy vidìli, jak éf jedná s obìma pochybnými hosty,
èíníci odvrhli svá podezøení a dali si záleet. Jeden pohotovì
pøiskoèil a pøipálil Kòourovi paèka, kterého kocour vyhrabal
z kapsy a strèil si ho do úst. Druhý se pøihnal se zvonivými
poháry, kalíky i jemnými køiálovými sklenkami, ze kterých
se tak krásnì pije minerálka pod plátìnou støíkou...
Pøedbìhneme-li události, musíme se opravit: ze kterých se
tak krásnì pila minerálka pod plátìnou støíkou
nezapomenutelného Gribojedova.
Mohu vám nabídnout filátko z jeøábkù, pøedl zpìvavì
Archibald Archibaldoviè. Host v nakøáplém skøipci ocenil
tento návrh velitele pirátské brigantýny a blahosklonnì na
nìj zailhal za prasklým sklíèkem skøipce.
U sousedního stolku obìdval romanopisec Petrakov-Suchovìj
s manelkou, která právì dojídala vepøový øízek, a díky svému
bystrozraku, jen je vlastní lidem jeho povolání, pozoroval
horlivost Archibalda Archibaldovièe a upøímnì se divil. Jeho
ena, neobyèejnì dùstojná dáma, závidìla Korovjevovi pirátovu
pøízeò a poklepala lièkou o talíø, jako by chtìla øíct: Co
nás zdrujete. Pøineste honem zmrzlinu! Kde to vázne?
Ale Archibald Archibaldoviè pouze poslal madam Petrakovové
okouzlující úsmìv a svìøil ji èíníkovi. Sám se na krok ne- 284 -

hnul od svých vzácných hostí. Vedoucí restaurace mìl za
uima! A byl nejmíò tak bystrozraký jako spisovatelé. Slyel
vyprávìt o seanci èerné magie ve Varieté i o mnoha jiných
pøíhodách uplynulých dnù. Na rozdíl od jiných si dobøe
zapamatoval výraz kostkovaný a kocour. Proto mu hned
dolo, kdo jsou jeho hosté, a pøirozenì se rozhodl vycházet
s nimi po dobrém. Ta Sofie Pavlovna je ale husa! Co ji to jen
napadlo, odmítat je vpustit dovnitø! Ostatnì, od ní se nedalo
nic jiného èekat!
Madam Petrakovová pohrdlivì ourala lièkou v rozteklé
vanilkové zmrzlinì se lehaèkou a mrzutì sledovala, jak se
stolek, kde sedìli dva pobudové, obleèení jako straáci do
zelí, jako mávnutím kouzelného proutku stále víc prohýbá pod
dalími a dalími vybranými lahùdkami. Z podnosu, na kterém
zajiskøil èerstvý kaviár, èouhaly oprané, jakoby vyletìné
salátové listy. Netrvalo ani minutu a u stolku pøibyl dalí
malý pojízdný stoleèek se støíbrným oroseným kbelíkem...
Teprve kdy se Archibald Archibaldoviè ujistil, e je
vecko, jak má být, a sotva se pøihnal èíník s pánvièkou
pokrytou ubrouskem, ve které cosi syèelo, odváil se opustit
dva tajemné návtìvníky a pøedtím zaeptal omluvnì:
Promiòte na okamik! Osobnì dohlédnu na jeøábky!
Odplul od stolku a zmizel ve dveøích pro personál. Kdyby
nìjaký pozorovatel sledoval dalí kroky vedoucího, urèitì
by se divil.
éf se neodebral do kuchynì, aby dohlédl na jeøábky, ale
do spíe. Odemkl vlastním klíèem, zavøel se dovnitø, opatrnì,
aby si neumazal manety, vytáhl z bednièky s ledem dva poøádné
lososí høbety, zabalil je do novinového papíru, peèlivì je
pøevázal motouzem a odloil stranou. Pak se pøesvìdèil, zda
v sousední místnosti visí jeho letní plá s hedvábnou
podívkou a klobouk. Teprve potom zamíøil do kuchynì, kde
kuchaø peèlivì porcoval jeøábky, které pirát slíbil svým
hostùm.
Musíme podotknout, e v chování Archibalda Archibaldovièe
nebylo pranic divného. Divné mohlo pøipadat pouze povrchnímu pozorovateli. Vekeré jeho akce vycházely z urèitých pøedpokladù. Rozbor posledních událostí a hlavnì jeho fenomenální
èich napovìdìly vedoucímu gribojedovské restaurace, e obìd
podivné dvojice, tøebae bohatý a vybraný, nebude dlouho
trvat. A piráta jeho èich ani tentokrát nezklamal.
Zatímco si Korovjev a Kòour pøiukli druhým kalíkem ledové
moskevské, dvakrát rafinované vodky, vynoøil se na terase
zpocený a rozèilený redaktor denních zpráv Boba Kandalupský,
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známý po celé Moskvì svou informovaností, a pøisedl k Petrakovovým. Odloil na stolek nabitou aktovku, pøitiskl ústa na
Petrakovovo ucho a eptal mu cosi hroznì zajímavého. Madam
Petrakovová, celá bez sebe zvìdavostí, pøiblíila i svoje
ucho k Bobovým odulým a mastným rtùm. Ten se obèas kradl
rozhlédl a poøád jen pital a pital. Bylo slyet jednotlivá
slova:
Èestné slovo, pøísahám! V Sadové, v Sadové! a Boba jetì
víc ztiil hlas. Kulky neúèinkují... kulky... kulky...
benzín... oheò... kulky...
Tyhle vanily, co íøí podobné odporné vásty, by mìli
postavit pøed soud! zahuèela rozhoøèenì hlubokým altem
Petrakovová o nìco hlasitìji, ne si Boba pøál. Nevadí,
vak oni je chytnou a napraví jim hlavu! Takové kodlivé
fámy!
To nejsou ádné fámy, Antonido Porfirjevno! zvolal
Boba, dotèený její nedùvìrou, a znovu zasyèel: Tvrdím, e
na nì kulky neúèinkují!... Kdybyste vidìli ten poár!...
A oni hup! vyletìli oknem...
povate! bzuèel rozkoí
a netuil, e dva z nich sedí vedle a naslouchají jeho
brebentìní.
Ostatnì, brzy byli tohoto poitku zbaveni. Z kuchynì
vyli na terasu energickým, rychlým krokem tøi mui s pevnì
utaenými opasky, s koenými holenìmi a v rukou svírali
revolvery. První zvolal hlasitì a výhrùnì:
Ani hnout! A vichni tøi vypálili po tìch dvou: míøili
do hlavy. Oba ostøelovaní se naráz rozplynuli ve vzduchu
a z vaøièe vylehl plamen a k plátìné støee. V plátnì se
objevila velká díra s èerným okrajem a rozlézala se na vecky
strany. Oheò prorazil vzhùru a zasáhl støechu Gribojedova.
Desky se spisy, které leely na oknì v prvním poschodí,
vzplanuly jako víchy a od nich chytily záclony. Poár se
lavinovitì íøil po domì Gribojedovovy tetièky, jako by ho
kdosi rozdmychoval.
Za nìkolik vteøin po asfaltových cestièkách vedoucích
k zeleným vratùm a dál na bulvár, odkud se ve støedu veèer
zjevil Ivan jako nikým nepochopený andìl zkázy, teï prchali
napùl hladoví spisovatelé, vyruení od obìda, Sofie Pavlovna
i manelé Petrakovovi.
Uprostøed zkázy stál pevnì jako skála duchapøítomný Archibald Archibaldoviè, který prozíravì vyklouzl postranním vchodem a pøipomínal kapitána, který opoutí hoøící loï jako
poslední. Mìl na sobì letní plá s hedvábnou podívkou
a pod padí svíral dva lososí høbety.
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(29) OSUD MISTRA A MARKÉTKY JE
ZPEÈETÌN
Pøi západu slunce stáli vysoko nad mìstem na kamenné
terase jedné z nejpùvabnìjích moskevských budov, postavené
pøiblinì pøed sto padesáti lety, dva: Woland a Azazelo.
Zdola z ulice byli skryti pøed dotìrnými pohledy balustrádou
se sádrovými vázami a kvìty a naopak, oni sami mìli pøed
sebou celé mìsto.
Woland sedìl na skládací stolièce, obleèen ve své èerné
øíze. Dlouhý a silný kord trèel vzhùru mezi dvìma puklými
dladicemi jako sluneèní hodiny. Jeho stín se pomalu, ale
jistì prodluoval a plazil se k èerným ïáblovým pantoflím.
Mág se krèil na stolièce, jednu nohu pod sebou, podpíral si
pìstí pièatou bradu a vytrvale sledoval shluk palácù,
vysokých èinákù i malých døevìných baráèkù, urèených
k zbourání.
Azazelo se rozlouèil se svým doèasným úborem, toti sakem,
buøinkou a lakýrkami, a byl celý v èerném jako jeho pán.
Stál opodál a nespoutìl oèi z velkého mravenitì pod sebou.
Woland poznamenal:
Zajímavé mìsto, není-li pravda?
Azazelo sebou kubl a odpovìdìl uctivì:
Mnì se líbí víc Øím, maestro.
Hm, to záleí na vkusu, odsekl Woland.
Za chvíli se znovu ozval v tichu jeho hlas:
Copak to je za dým tamhle na bulváru?
To hoøí Gribojedov, vysvìtloval Azazelo.
To ho nejspí navtívila nae nerozluèná dvojice, neníli pravda?
Nepochybnì, maestro.
Znovu se odmlèeli a pozorovali, jak se okna v nejvyích
patrech zdìných masívù, obrácená k západu, rozhoøela v èerváncích. Stejnì planuly Wolandovy oèi, tøebae mág sedìl ke
slunci zády.
Vtom ho cosi donutilo otoèit se na kulatou vì za sebou.
Z její stìny vyel otrhaný zamraèený mu v chitónu, s èernou
bradkou, od hlavy a k patì zmazaný od hlíny, v ruènì
vyrobených sandálech.
Podívejme! zvolal Woland a s úklebkem si ho prohlíel.
Tady bych tì byl neèekal! Co bys rád, vetøelèe?
Jdu k tobì, duchu zla a vládce stínù, zahuhlal pøíchozí
a loupl po nìm nepøátelsky oèima.
Jestlie opravdu pøichází za mnou, proè nepozdraví
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a nepopøeje mi zdraví, bývalý výbìrèí daní? zeptal se
pøísnì Woland.
Protoe nechci, abys byl zdráv, odpovìdìl výbojnì mu.
S tím u se musí smíøit, namítl Woland a na rtech se
mu objevil úsmìek. Sotva ses objevil na støee, u jsi
provedl hloupost. Prozradím ti jakou - nasadil jsi hned
podrádìný tón. Mluví jako bys neuznával stíny ani zlo. Ale
laskavì se nad tímhle problémem zamysli: co by dìlalo to tvé
dobro, kdyby zlo neexistovalo, a jak by to na zemi vypadalo,
kdyby zmizely stíny? Kadý èlovìk i vìc má pøece svùj stín.
Tady napøíklad vidí stín mého kordu. Ale i stromy a ivé
bytosti mají stíny. Nechce pøece vyplenit celou zemìkouli
a vymýtit z ní vecky stromy i ivé bytosti jen proto, e
uznává jen svìtlo beze stínu? Bloude!
Nemíním se s tebou pøít, ty starý sofisto, odsekl Matou.
Nemùe se se mnou pøít u z dùvodu, který jsem ti
sdìlil: jsi zkrátka bloud, usadil Matoue Woland a pak ho
vyzval: Mluv struènì, neunavuj mì, proè jsi pøiel?
On mì posílá.
A co mi má vyøídit, otroku?
Nejsem otrok, odpovídal stále podrádìnìji pøíchozí,
jsem jeho uèedník.
My dva nikdy nenajdeme spoleèný jazyk, povzdechl si
mág, ale to na vìci nic nemìní. Tak tedy mluv!
Pøeèetl si Mistrùv román, pravil Matou, a ádá tì,
abys vzal Mistra s sebou a dopøál mu odpoèinku. Je to pro
tebe tak tìké, duchu zla?
Ví dobøe, e pro mì není nic tìké, odtuil Woland.
Chvíli se zamyslel a pak dodal: Proè ho nepøijmete zpátky
na svìt?
Nezaslouí si, aby byl na svìtì, zaslouí si klid,
odpoèinek, prohlásil smutnì Matou.
Vyøiï, e to uèiním, slíbil mág a zablýskal oèima: A
teï u odejdi.
Mùj pán dále ádá, abyste vzali s sebou tu, která ho
miluje a tolik pro nìj vytrpìla, a Matou poprvé vzhlédl
prosebnì k Wolandovi.
Bez tebe bychom na to nepøili. Odejdi.
Matou po tìch slovech zmizel. Woland zavolal Azazela
a naøídil mu:
Vydej se k nim a zaøiï ve potøebné.
Azazelo opustil své stanovitì a Woland osamìl, ale ne
nadlouho. Na kamenných dladicích terasy se ozvaly kroky
a rozjaøené hlasy a pøed mágem stanuli Korovjev a Kòour.
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Tlusoch u nenesl vaøiè, ale zato plnou náruè jiných vìcí.
Pod padí vlekl malou krajinku v pozlaceném rámu, pøes ruku
mìl pøehozený napùl ohoøelý kuchaøský plá a v druhé
vítìzoslavnì tøímal celého nestaeného lososa i s ocasem.
Oba, Korovjev i Kòour, byli prosáklí èmoudem, Kòour mìl
umounìnou hubu a napùl ohoøelou èepici.
Buïte zdráv, maestro! zvolala neúnavná dvojice a Kòour
zamával lososem na pozdrav.
Vy jste mi pìkní, pokáral je Woland.
Povate, maestro, vykøikl vesele Kòour, obvinili mì,
e jsem raboval!
Mám-li soudit podle toho, co jsi pøinesl, prohlásil
mág a pokukoval na krajinku, souhlasím.
Vìøte mi, maestro, øekl procítìnì Kòour.
Nevìøím, odsekl mág.
Maestro, pøísahám, e jsem se s nasazením vlastního
ivota snail zachránit ve, co se dalo - víc jsem nemohl
dìlat!
Radìji mi prozraïte, proè v Gribojedovovi vypukl poár,
vyptával se Woland.
Korovjev i Kòour rozhodili ruce a zvedli oèi k nebi.
Pak Kòour vykøikl:
Nerozumím tomu, pane! Tie a klidnì sedíme, obìdváme...
A vtom prásk! ozvaly se výstøely, pokraèoval Korovjev.
Celí pryè strachem jsme s Kòourem vybìhli na ulici,
pronásledovatelé za námi, utíkali jsme k Timirjazevovi...
Ale pocit zodpovìdnosti, skoèil mu do øeèi Kòour,
nás donutil pøemoci nedùstojný strach, a tak jsme se vrátili.
Ach, vy jste se vrátili? øekl Woland. Hm,
a výsledek byl, e budova shoøela do základù, ne?
Doslova, pøisvìdèili lítostivì, výbornì jste to vystihl,
maestro. Zbyl jenom popel!
Bìím do sloupové zasedací sínì, vykládal Kòour,
v nadìji, e se mi podaøí zachránit nìjakou cennost... Ach,
maestro, kdybych mìl enu, mohla být za tu dobu nejmíò
dvacetkrát vdovou! Ale natìstí nejsem enatý a nelituju
toho. Kdo by vymìnil svobodu za tìký chomout!
Zase mele hlouposti, napomínal ho Woland.
Odpuste, pane... Tak tedy, co øíkáte téhle krajince?
Nic jiného se mi nepodaøilo vynést z plamenù, div jsem
neuhoøel. Letím do spíe, popadnu lososa, pak do kuchynì,
a tu vidím tenhle plá. Domnívám se, e jsem uèinil ve, co
bylo v mých silách, a proto nevím, jak si mám vysvìtlit vá
skeptický výraz.
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A co dìlal Korovjev, zatímco tys drancoval?
Pomáhal jsem hasièùm, maestro, pøiznal se dlouhán a ukazoval na svoje roztrhané kalhoty.
To znamená, e budou muset postavit novou budovu?
Stane se, maestro, pøisvìdèil Korovjev, o tom mùete
být ujitìn.
No co, pøál bych si, aby byla povedenìjí ne tahle!
utrousil Woland.
Bude, maestro, sliboval horlivì Korovjev.
Mnì mùete vìøit, dodal kocour, já u jsem úplný
prorok.
V kadém pøípadì jsme tu, pane, hlásil Korovjev, a
èekáme na vae pøíkazy.
Woland vstal, pøistoupil k zábradlí a dlouho mlèky hledìl
do dálky, obrácen zády ke své svitì. Koneènì se otoèil,
znovu usedl na stolièku a øekl:
ádné pøíkazy nemám. Splnili jste vecko, co jste mohli.
Nepotøebuju víc vaich slueb. Jste volní. Mùete si
odpoèinout. Brzy se pøiene poslední bouøe a vydáme se na
cestu.
Výbornì, pane, odpovìdìli oba komedianti a zmizeli za
kulatou hlavní vìí, která se vypínala uprostøed terasy.
Bouøe, o které mluvil Woland, u byla na obzoru. Na
západì houstl èerný mrak a zastínil zprvu polovinu, pak celé
slunce. Na terase se ochladilo a zanedlouho se úplnì setmìlo.
Tma se pøihnala od západu a zahalila obrovské mìsto.
Zmizely mosty i paláce a mrak obestøel celé mìsto, a se
zdálo, e zmizelo z povrchu zemského. Oblohu proal
blesk a prostor se otøásl hromovým rachotem. Rozpoutala se
bouøe a Wolandova èerná postava splynula s tmou.

(30) JE ÈAS! JE ÈAS!
Ví, kdy jsi vèera v noci usnul, èetla jsem o tmì,
která se pøihnala od Støedozemního moøe... Jetì teï pøed
sebou vidím zlaté okøídlené modly a poøád na nì musím myslet...
Zdá se, e se ene bouøe. Cítí, jak se ochladilo? zeptala
se Markétka.
To vecko je moc hezké, odpovídal Mistr, kouøil a odhánìl
dým rukou, zlaté modly... hm... bùh s nimi... jenom nechápu, co bude dál!
Tento rozhovor se odehrál pøi západu slunce ve chvíli,
kdy se na terase objevil Matou. Nízké okno sklepního bytu
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bylo otevøené a veteèným oèím by neulo, e ti dva uvnitø
vypadají ponìkud podivnì. Markéta mìla pøes nahé tìlo pøehozený
èerný plá a Mistr byl v nemocnièním úboru. Markéta toti
skuteènì nemìla co na sebe, vecky její vìci zùstaly ve
vile, a pøestoe vila byla kousek odtud, bylo vylouèeno, aby
se tam vydala. A Mistr? Ve skøíni sice nali vecky jeho
aty, jako by nikdy nikam neodjel, ale odmítl se do nich
obléknout. Dokazoval obírnì Markétce, e co nevidìt se nìco
semele. Pravda, poprvé od oné podzimní noci byl hladce vyholen
(na klinice mu pøistøihovali bradku strojkem).
I pokoj pùsobil podivnì neuspoøádaným dojmem a bylo tìké
se v chaosu vyznat. Na koberci a dokonce i na pohovce se
válely rukopisy. V køesle leela pohozená kniha høbetem vzhùru.
Na kulatém stole bylo prostøeno k obìdu a mezi talíøky s jídlem
stálo nìkolik lahví. Odkud se vecko jídlo a pití vzalo,
Markétka ani Mistr nevìdìli. Kdy se probudili, nali stùl
plný.
Spali a do sobotního západu slunce a cítili se jako
znovuzrození, jen oba pobolíval levý spánek, jediná pøipomínka
vèerejích dobrodruství. Dolo u nich spí k výrazným
psychickým zmìnám. O tom se mohl pøesvìdèit kadý, kdo vyslechl
jejich rozhovor ve sklepním bytì. Ale nablízku nebyl nikdo,
kdo by je poslouchal. Dvorek mìl tu výhodu, e byl skoro
vdycky prázdný. Lípa a vrba za oknem se zelenaly a íøily
jarní vùni, kterou lehký vìtøík zavál do sklepa.
Zatracenì! vykøikl náhle Mistr. Kdy si pomyslím...
Prudce zamáèkl oharek do popelníku a sevøel hlavu do dlaní.
Podívej, ty jsi pøece duevnì nenaruený èlovìk, nikdy jsi
nebyla v blázinci... Vánì vìøí tomu, e jsme byli vèera
veèer u satana? Jsi o tom pøesvìdèena?
Naprosto, pøikývla.
No ovem, prohodil ironicky, zdá se, e místo jednoho
pomatence jsme teï dva! Zvedl ruku k nebi. Ne, v tomhle
aby se èert vyznal, na mou dui..., posteskl si.
Místo odpovìdi se Markétka vrhla na pohovku, divoce se
rozesmála, kývala bosýma nohama a pak zasténala:
Já u nemùu... ach boe! Jen se na sebe podívej, jak vypadá!
Kdy se dost nasmála, zatímco si Mistr rozpaèitì
popotahoval ústavní podvlékaèky, zvánìla.
Má pravdu, pronesla, èert aby se v tom vyznal. Nechme
to na nìm, on u si poradí.
Oèi jí zajiskøily, vyskoèila, zatoèila se po pokoji
a pokøikovala: Jak jsem astná, jak jsem astná, e jsem
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se mu upsala! Teï nezbývá, ne abys il s èarodìjnicí!
Po tìch slovech se mu povìsila na íji a líbala ho na
rty, na nos i na tváøe. Zaplavily ho prameny rozputìných
èerných vlasù a tváøe i èelo rozpalovaly její polibky.
Vánì, vypadá teï jako divoenka.
Nezapírám, odpovìdìla Markéta, jsem divoenka a docela
se mi to líbí.
No dobrá, promlouval Mistr, a jsi co jsi. Bájeènì! Mì
zas vytáhli z blázince... jetì lepí! Dejme tomu, e u
jsme se vrátili, a doufejme, e nás vichni nechají na
pokoji... Ale poraï mi, pro vecky svaté, co dál? Z èeho
budeme ivi? Myslím teï na tebe, vìø mi!
V tu chvíli se v oknì objevily boty s tupými pièkami
a èást proukovaných kalhot. Pak si kalhoty døeply a èísi
podsaditý zadek zastínil výhled.
Alois, se doma? zeptal se za oknem èísi hlas nad
kalhotami.
U to zaèíná, øekl Mistr.
Hledáte Aloise? zeptala se Markéta a pøistoupila k oknu.
Vèera ho sebrali. Kdo jste? Jak se jmenujete?
Kolena i zadek okamitì zmizely, bylo slyet, jak klapla
branka, a znovu se rozhostil klid. Markéta klesla na pohovku
a rozesmála se, a jí po tváøích tekly slzy. Pak ztichla,
slezla z pohovky, pøitiskla se k Mistrovým kolenùm
a s pohledem upøeným do jeho oèí mu zaèala hladit hlavu.
Jenom já vím, jak jsi trpìl, mùj chudáèku! Vidí, má ve
vlasech støíbrné nitky a co ta rýha kolem úst? Mùj jediný,
teï na nic nemysli, u ses dost napøemýlel. Od téhle chvíle
budu za tebe myslet já. Vìø, e vecko dobøe dopadne.
Nièeho se nebojím, Margot, utìoval ji, hlavu vztyèenou.
V tom okamiku jí pøipadal stejný jako døív, kdy psal o nìèem,
co sám nikdy nevidìl, ale pøitom si byl jist, e to tak skuteènì
bylo. Opakuju, nièeho se nebojím, protoe jsem mnoho zkusil.
Pøíli dlouho mì zastraovali, take u se nièeho nelekám.
Ale je mi tì líto, Margot, a proto tì otravuju poøád stejnou
písnièkou. Vzpamatuj se! Proè by sis kazila ivot s nemocným
ebrákem? Vra se domù! Záleí mi na tobì, proto to øíkám.
Ach, ty..., eptala a vrtìla rozcuchanou hlavou. Mlè,
ty malovìrný chudáèku. Celou vèerejí noc jsem se kvùli tobì
klepala nahá, vzala jsem na sebe jinou podobu, pár mìsícù
jsem sedìla v tmavé komoøe a myslela jen na bouøi nad
Jeruzalémem. Vyplakala jsem si oèi, a teï, kdy se na mì
koneènì usmálo tìstí, bys mì chtìl vyhnat? Proè ne, pùjdu,
ale jsi necita, abys vìdìl! Oni ti zmrzaèili dui!
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Zaplavila ho jakási trpká nìha a bezdìènì se rozplakal,
oblièej zaboøený do jejích vlasù. Markéta mu vískala vlasy
na spáncích a eptala:
Ano, má tam nitky... Pøed mýma oèima ti hlava zbìlela
snìhem!... Moje ubohá hlavièko, cos vecko vytrpìla! Jen se
podívej na svoje oèi! Jsou prázdné, jako vyhaslé... a ramena
klesají pod tíhou bøemene... zmrzaèili tì, zdeptali...
Zaèala mluvit nesouvisle a celá se chvìla pláèem.
Setøel si slzy, zdvihl Markétku ze zemì, vstal a øekl
pøísnì: Dost. Zahanbilas mì. U nikdy nepodlehnu
malomyslnosti a víc o tom nebudu mluvit. Buï klidná. Vím, e
jsme se oba stali obìtí duevní choroby... Moná e jsem tì
nakazil... Co dìlat, poneseme spoleènì svùj údìl.
Zaeptala mu do ucha:
Pøísahám na svùj ivot i na hvìzdopravcova syna, kterého
jsi tak vìrnì vystihl, e budeme astní!
No dobrá, dobrá, øekl a s úsmìvem dodal: Stává se, e
okradení lidé, jako jsme my dva, hledají záchranu
u nadpøirozených sil. Proè ne, souhlasím.
Vidí, teï u tì poznávám, kdy se takhle smìje,
a celá okøála, jdi k èertu s tìmi uèenými øeèmi! Pøirozená
nebo nadpøirozená síla, není to jedno? Já mám hlad! dodala
a táhla ho ke stolu.
Nevíme jetì, jestli ty dobroty nevyletí oknem nebo se
nepropadnou do zemì, prohodil, u zcela klidný.
Neboj se.
Vtom se v oknì ozvalo huhòavé:
Pokoj s vámi.
Mistr sebou kubl a Markéta, zvyklá na rùzná pøekvapení,
vykøikla:
Ale to je pøece Azazelo! To je od vás hezké! a zaeptala
Mistrovi: Vidí, e nás neopustí! Pak bìela otevøít.
Zapni se aspoò, køièel za ní.
Kalu na to, odpovídala u z pøedsínì.
Netrvalo dlouho a Azazelo se uklánìl Mistrovi, blýskal
tesákem a Markéta volala:
Jsem tolik ráda! Ale promiòte, Azazelo, e jsem jen
tak...
Azazelo ji prosil, a se ani trochu neomlouvá, e ve svém
ivotì u vidìl pìknou øádku enských kùí, a nejen to,
dokonce enské s doèista sedøenou kùí. Ochotnì si pøisedl
ke stolu; pøedtím postavil do kouta u kamen záhadný
balíèek zabalený do tmavého brokátu.
Markéta mu nalila koòak a on do sebe s chutí obrátil
- 293 -

celý kalíek. Mistr z nìho nespoutìl oèi a obèas se pod
stolem típl do levého zápìstí. Ale típání nepomáhalo.
Azazelo se nerozplynul ve vzduchu, a upøímnì øeèeno, nebylo
proè. Zrzek se nijak neliil od normálních smrtelníkù, nebýt
oka potaeného blankou, ale s tím se setkáte i u lidí, kteøí
nemají s kouzly nic spoleèného. Pravda, na sobì mìl hábit èi
kutnu, ale kdy se nad tím zamyslíte, uznáte, e ani to není
nic výjimeèného. Pil koòak se stejnou chutí jako vichni
dobøí lidé, celý kalíek najednu, a nièím to nezajídal.
Mistrovi se po koòaku zatoèila hlava a pøemítal:
Ne, Markétka má pravdu... Pøede mnou sedí ïáblùv posel
a já sám jsem jetì pøedevèírem v noci dokazoval Ivanovi, e
potkal na Patriarchových rybnících ïábla. Teï jsem se toho
bùhvíproè zdìsil a zaèal jsem to svádìt na halucinace a hypnotizéry... ádní hypnotizéøi!
Pozornì si Azazela prohlíel a zachytil v jeho oèích
jakousi skrytou mylenku, s kterou nechce pøedèasnì vyrukovat.
Ten nepøiel jen tak na návtìvu, urèitì má nìjaké poslání,
napadlo Mistra.
A tuení ho nezklamalo. Azazelo po tøetím kalíku
prohlásil: Útulný koutek, jen co je pravda! Jenome, ptám
se, co dál? Co hodláte dìlat?
Taky to øíkám, odpovìdìl s úsmìvem Mistr.
Proè mì plaíte, Azazelo? zavyèítala Markéta.
Nìjak bylo, nìjak bude!
Co vás napadá! bránil se, ani ve snu mì nenapadlo,
abych vás plail! Taky si myslím: nìjak bylo, nìjak bude...
Aha, málem bych zapomnìl ... maestro vás pozdravuje a mám se
vás zeptat, jestli s ním nechcete podniknout malý výlet,
samozøejmì budete-li chtít. Co vy na to?
Markéta se pod stolem dotkla Mistrova kolena.
S radostí, odpovìdìl Mistr a pozornì sledoval hosta.
Ten pokraèoval:
Doufám, e ani Markéta Nikolajevna neodmítne?
To víte, e ne, ujiovala a znovu zavadila o Mistrovo
koleno.
Bájeèné! zvolal Azazelo. Tak se mi to líbí! Raz dva a hotovo. Ne jako tenkrát v Alexandrovském parku!
Ani mi to nepøipomínejte, Azazelo... byla jsem hloupá.
Ostatnì, nesuïte mì za to pøíli pøísnì... Èlovìku se dennì
nestává, aby se setkal s ïáblem!
Bodej, potvrdil Azazelo, kdepak dennì... Takové tìstí
hned tak nìkoho nepotká!
Mì taky okouzluje rychlost, pøiznala Markéta rozjaøenì,
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rychlost a nahota... Raz dva a prásk! Kdybys vìdìl,
jak ohromnì støílí, obrátila se k Mistrovi. Sedmièka pod
poltáøem... a on se trefí do vyznaèeného místa! Oèi jí
opile zazáøily.
Abych nezapomnìl! uhodil se Azazelo znovu do èela,
jsem já to popleta! Maestro vám posílá dárek, a obrátil se
k Mistrovi, láhev vína. Dávejte pozor, je to stejné víno,
jaké pil prokurátor Judeje. Falernské...
Je zcela pøirozené, e takový vzácný dar Mistra i Markétu
neobyèejnì zaujal. Azazelo vybalil z èerného smuteèního brokátu dbán pokrytý plísní. Nejdøív k vínu èichali, pak je nalili
do sklenek a prohlíeli prùzraènou tekutinu proti oknu
v posledních záblescích svìtla. Schylovalo se k bouøi a vecko
se zbarvilo do krvava.
Na Wolandovo zdraví! zvolala Markéta a pozvedla èíi.
Vichni tøi pøiloili sklenky k ústùm a dlouze se napili.
Náhle pohasl lutavý pøedbouøkový záblesk v Mistrových oèích,
Mistr zalapal po vzduchu a cítil, e nastává konec. Jetì
zahlédl, jak smrtelnì zbledlá Markéta k nìmu vztahuje bezmocnì
ruce a pak jí tìce klesla hlava na stùl a Markéta se svezla
na podlahu.
Travièi..., staèil jetì vykøiknout. Natáhl ruku po
noi, aby Azazela ztrestal, ale ruka se bezvládnì smýkla po
ubruse, vecko kolem zèernalo a zmizelo. Jak padal naznak,
poranil si spánek o roh psacího stolu.
Sotva milenci dodýchali, Azazelo se pustil do díla. Nejprve
pøiskoèil k oknu a za okamik u se ocitl ve vile, kde bydlela
Markéta Nikolajevna. Puntièkáøsky pøesný Azazelo si chtìl
ovìøit, jestli je vechno v poøádku. A bylo. Vidìl,
jak z lonice vyla zamraèená ena, která èekala, a se mu
vrátí domù. Náhle zbledla, chytila se za srdce a se zoufalým
výkøikem:
Natao... zavolejte... nìkoho..., klesla na zem na
prahu pracovny.
Vecko v poøádku, konstatoval Azazelo a za okamik u
se sklánìl nad otrávenými milenci. Markéta leela, nos zaboøený
do kobereèku. Azazelo ji zvedl svými eleznými prackami
lehce jako loutku, otoèil ji oblièejem k sobì, upøel na ni
magický pohled a pozoroval, jak se mìní výraz její tváøe.
Dokonce i v bouøkovém pøítmí bylo vidìt, jak zmizela
èarodìjnická ikmookost a ostré divoké rysy se zjemnily.
Celý oblièej jako by se prozáøil vnitøním svìtlem a zaaté
zuby u nepùsobily dravì, ale ensky bolestnì. Azazelo je
rozevøela vlil jí do úst nìkolik kapek osudného vína. Markéta
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si povzdechla, vstala bez Azazelovy pomoci a zeptala se slabì:
Proè, Azazelo, za co? Co jste to se mnou udìlal?
Vtom uvidìla leícího Mistra a zachvìla se:
To jsem neèekala... vrahu!
Nerozèilujte se hned, uklidòoval ji Azazelo. Co nevidìt
vstane...
Markéta mu okamitì uvìøila, natolik byl hlas ryavého
démona pøesvìdèivý. Vyskoèila, plná sil, a pomohla vlít mrtvému
víno do úst. Ten otevøel oèi, chmurnì se rozhlédl a nenávistnì
opakoval:
Travièi...
Tak lidi èlovìku odplácejí, kdy to s nimi dobøe myslí,
povzdechl si Azazelo. Copak jste slepí? Jestli ano, tak jen
honem prohlédnìte!
Mistr vstal, rozhlíel se kolem jasnýma oèima a nakonec
se zeptal:
Co má zas tohle znamenat?
To znamená, vysvìtloval Azazelo, e u je èas. Slyíte,
jak venku pohømívá? U se stmívá... Konì hrabají netrpìlivì
kopyty a pùda na zahrádce se chvìje. Rychle se rozluète se
sklepem, je nejvyí èas.
Chápu, hlesl Mistr, vy jste nás zabil, jsme mrtví...
To je od vás velice rozumné a pøilo to právì vèas. Teï u je
mi vecko jasné.
Prosím vás, namítl Azazelo, nepøeslechl jsem se? Vae
ena vás nazývá Mistrem. Jak mùete potom tvrdit, e jste
mrtvý? Copak myslíte, e ije jenom ten, kdo sedí ve sklepì
v koili a nemocnièních podvlíkaèkách? To je smìné!
Rozumím vám, vykøikl Mistr, nemusíte pokraèovat! Máte
tisíckrát pravdu!
Ó veliký Wolande! pøizvukovala Markéta. Vymyslel jsi
to daleko líp ne já! Ale román, román vezmi s sebou, a
poletíme kamkoliv!
Není tøeba, odporoval Mistr, umím ho celý nazpamì.
A nezapomene ani jediné slovo? vyptávala se, tiskla
se k nìmu a stírala mu krev z rozseknutého spánku.
Neboj se. Teï u nikdy nic nezapomenu, odpovídal.
A teï trochu ohnì! vykøikl Azazelo. Ohnìm vecko zaèíná
i konèí.
Oheò! zajeèela Markéta. Náhle vítr zalomcoval rámem
a odfoukl záclonu stranou. Vesele a krátce se zablesklo.
Azazelo strèil svùj paøát do kamen, vytáhl doutnající uhlíky
a podpálil ubrus na stole. Pak zapálil kupu starých novin na
pohovce, rukopis a záclonu na oknì.
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Mistr, jako opilý pøedtuchou budoucího letu, vzal z police
jakousi knihu, poloil ji høbetem vzhùru na hoøící
ubrus a kniha vzplanula jasným plamenem.
A shoøí ná starý ivot, a shoøí utrpení! køièela
Markéta. Pokoj se rozkomíhal ohnivými jazyky. Ze dveøí se
vyvalil dým a zároveò podivná trojice vybìhla po kamenných
schùdcích na dvorek a zahlédla kuchaøku domácích, která sedìla
na zemi. Vedle se válely rozkutálené brambory a pár svazeèkù
cibule. Kuchaøèino zdìení bylo plnì pochopitelné. U kùlny
stáli tøi vraníci, odfrkovali, netrpìlivì pohazovali hlavami
a hrabali kopyty, a odletovaly kaskády hlíny. Markéta se
první vyhoupla do sedla, za ní Azazelo a nakonec Mistr.
Kuchaøka zasténala a u zvedla ruku, aby se pokøiovala,
kdy vtom Azazelo zaøval výhrùnì ze sedla:
e ti uøíznu ruku! Zahvízdal a vraníci se vznesli do
vzduchu, mihli se v korunách lip, a zapraskaly vìtve, a vpluli
do nízkého èerného mraèna. Ze sklepa vyrazil kouø. Zdola se
ozvalo kuchaøèino tiché zaúpìní:
Hoøí!...
Vraníci se zatím vznáeli nad støechami Moskvy.
Rád bych se rozlouèil s mìstem, volal Mistr na Azazela,
který se hnal vpøedu. Jeho dalí slova zanikla v burácení
hromu. Azazelo kývl hlavou a nutil konì do cvalu. Vstøíc se
jim valil èerný kolos, ale jetì nerozséval vláhu.
Letìli nad bulvárem a vidìli, jak se dole rozprchávají
tmavé postavièky a schovávají se pøed detìm. Na zem dopadly
první kapky. Pøehnali se nad kouøícím spálenitìm, jediným,
co zbylo z Gribojedova. Míjeli mìsto zaplavené tmou. Nad
hlavami jim lehaly blesky. Pak støechy vystøídala zeleò.
Spustil se prudký liják a trojice se promìnila v obrovské
tøi bubliny na vzduném jezeøe.
Markéta u mìla s létáním zkuenosti, zatímco Mistr ne,
a tak se podivil, jak rychle dorazili k cíli, pøesnìji øeèeno
k tomu, s kým se chtìl rozlouèit. Jinak se nemìl s kým louèit.
Rozeznal v závojích detì kliniku profesora Stravinského,
øeku i tak dobøe známý les na protìjím bøehu. Pøistáli v køoví
na pláni nedaleko kliniky.
Poèkám na vás tady, køikl Azazelo a pøiloil k ústùm
ruku stoèenou do kornoutu. Hned ho ozaøovaly blesky a hned
zase mizel v deové clonì. Rozluète se, ale rychle!
Mistr a Markétka seskoèili z koní a mihli se zahradou
kliniky jako vodní pøízraky. Za okamik u Mistr odsunul po
pamìti balkónovou møí stosedmnáctky. Markéta proklouzla za
ním. Veli nepozorovanì do Ivanova pokoje, jejich kroky
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zanikly v kvílení a hukotu bouøe. Mistr pøistoupil k posteli.
Ivan leel bez hnutí a stejnì jako první den svého pobytu
na klinice naslouchal, jak venku zuøí bouøe. Tentokrát
neplakal. Vtom zpozoroval temnou postavu, která k nìmu vtrhla
z balkónu, zbystøil zrak, pak vztáhl ruce a øekl radostnì:
Á, to jste vy! A já na vás poøád èekám! Vítejte, sousede!
Bohuel, u nejsem vá soused. Chystám se na dalekou
cestu a pøiel jsem se rozlouèit.
Já to vìdìl, myslel jsem si to, pøiznal se tie Ivan
a vyhrkl: Setkal jste se s ním?
Ano, pøikývl Mistr. Pøiel jsem se s vámi rozlouèit.
Byl jste jediný èlovìk, s kým jsem v poslední dobì mluvil.
Ivan se rozzáøil:
To je dobøe, e jste pøiel. Já splním svùj slib, u
nikdy nebudu psát vere. Teï mì zajímají jiné vìci...,
usmál se a upøel pomatený pohled do dálky nad Mistrovou
hlavou, chtìl bych napsat nìco jiného... Víte, za tu dobu,
co tady leím, jsem leccos pochopil.
Mistra vzruila jeho poslední slova a usedl na pelest
Ivanovy postele:
To je výborné. Napite o nìm pokraèování. Nemocnému
zajiskøilo v oèích.
A co vy? Vtom sklopil hlavu a dodal zamylenì: Ach
ano... no ovem... zbyteènì se ptám, a zailhal vydìenì na
podlahu.
Ne, zavrtìl Mistr hlavou a jeho hlas znìl cize a dutì,
já u o nìm nic nenapíu. Na to nebude èas.
V dunìní bouøe se ozval pronikavý hvizd.
Slyíte? zeptal se Mistr.
To je jen bouøe.
Ne, volají mì, musím jít, zadrmolil Mistr a vstal.
Poèkejte, jetì poslední slovo, adonil Ivan. Nael
jste ji? A zùstala vám vìrná?
Tady je, odpovìdìl Mistr a ukázal ke stìnì. Od bílé zdi
se oddìlil temný stín a pøistoupil k posteli. Markétka pohlédla
smutnì na leícího mladíka.
Chudáèku..., zaeptala a sklonila se nad ním.
Jak je krásná, pronesl bez závisti, tesknì Ivan a hlas se
mu dojatì chvìl. Vidíte, jak vám to pìknì vylo. To já jsem
na tom hùø. Zamyslel se a pak dodal: A vlastnì, moná e
ne...
Urèitì ne, tìila ho Markéta a pøiblíila svùj oblièej
k jeho. Ukate, políbím vás a vecko bude zas dobré...
Uvidíte. Mùete mi vìøit, já u vecko vidìla a zaila...
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Ivan ji objal kolem krku a ona ho políbila.
Sbohem, mùj uèedníku, zaeptal tichounce Mistr a rozplynul se ve vzduchu. Souèasnì zmizela i Markéta a balkónová
møí klapla.
Ivan zneklidnìt. Posadil se na posteli, vyplaenì se
ohlédl a dokonce zasténal. Pak vstal a mluvil sám se sebou.
Bouøe sílila a cuchala mu nervy. Zároveò zachytil zbystøeným
sluchem na chodbì spìné kroky a tlumené hlasy, které poruily
obvyklé ticho. Zaèal sebou pokubávat a nervóznì vykøikl:
Praskovjo Fjodorovno!
Ale ta u vcházela s napùl tázavým, napùl starostlivým
výrazem.
Copak je, vyptávala se. Bouøka vás rozèiluje? To nic,
dáme vám nìco pro uklidnìní... zavolám doktora...
Ne, Praskovjo Fjodorovno, nikoho nevolejte, zaprosil
a s obavou hledìl na stìnu, mnì nic není. Já u se znám,
nebojte se. Radìji mi øeknìte, vzhlédl k ní prosebnì, co
se stalo vedle ve stoosmnáctce?
Ve stoosmnáctce? opáèila a oèi jí neklidnì tìkaly. Co
by se tam stalo, uklidòovala ho, ale její hlas neznìl moc
pøesvìdèivì.
Podívejte, Praskovjo Fjodorovno... Vdy neumíte poøádnì
lhát... Myslíte si, e zaènu zuøit? Ne, nebojte se. Øeknìte
mi pravdu, já u delí dobu pozoruju, e se za stìnou nìco
dìje.
Vá soused umøel, vyhrkla. Ta dobromyslná ena nemìla
odvahu lhát. Ozáøená bleskem polekanì Ivana sledovala. Ale
nemocný zùstal klidný, jenom zvedl významnì ukazovák a øekl:
Já to vìdìl! Ujiuju vás, Praskovjo Fjodorovno, e ve
mìstì v tée chvíli zemøel jetì jeden èlovìk. Dokonce vím
kdo..., a tajemnì se usmál... je to ena!

(31) NA VRABÈÍCH HORÁCH
Bouøe se pøehnala a nezanechala za sebou nejmení stopu.
Nad Moskvou se rozklenula duha jako barevný most a napájela
se z øeky. Na návrí nad mìstem se èernaly u nízkého køoví
tøi stíny. Woland, Korovjev a Kòour sedìli na èerných oøích
a pozorovali mìsto rozloené za øekou, kde se v tisíci oknech
obrácených k západu, k jakoby marcipánovým vìím Novodìvièího
klátera, oslnivì odráelo tisíce malých sluncí.
Vzduchem to zaumìlo a Azazelo spoleènì s Mistrem a Markétkou, ukrytými v cípu jeho èerného plátì, pøistáli u skupin- 299 -

ky, která u je netrpìlivì oèekávala.
Omlouvám se, e jsem vás obtìoval, Markéto Nikolajevno,
i vás, Mistøe, pronesl mág po krátké pøestávce, ale doufám,
e mi to nebudete mít za zlé. Nemyslím, e byste litovali.
Tak tedy, obrátil se k Mistrovi, rozluète se s mìstem. Je
èas, a pokynul rukou v èerné rukavici se zvonovou manetou
tam, kde se v oknech za øekou tavilo tisíce malých sluncí
a nad nimi se vznáel kouøový opar. Rozhavené mìsto horce
vydechovalo.
Mistr sklouzl ze sedla, pokynul ostatním a bìel na kraj
srázu, za ním se vlekl po zemi cíp èerného plátì. Zadíval
se na mìsto: v prvním okamiku se mu bolestnì sevøelo srdce,
ale pak ho zaplavilo radostné oèekávání a cikánská touha po
dálkách.
Naposled!... Kdy si to uvìdomím..., zaeptal, olízl
si suché, rozpraskané rty a sledoval, co se odehrává v jeho
nitru. Vzruení vystøídal, alespoò se mu to zdálo, pocit
hluboké, velké køivdy, který vak netrval dlouho. Zmocnila
se ho pohrdavá lhostejnost a nakonec nadìje, e koneènì
dojde klidu. Skupinka jezdcù mlèky èekala a pozorovala,
jak tmavá vytáhlá postava na pokraji srázu hned zvedá hlavu,
jako by chtìla pohledem obejmout celé mìsto, hned zase klopí
hlavu na prsa a prohlíí zdupanou neduivou trávu pod nohama.
První promluvil Kòour, který u se zaèínal nudit:
Dovolte maestro, poádal Wolanda, abych smìl pøed
cestou na rozlouèenou zahvízdat.
Vylekal bys dámu, namítal Woland, a pak, nezapomeò,
e tvùj dnení pøídìl lumpáren je vyèerpán.
Ach ne, pane, ozvala se Markétka, která sedìla v sedle
jako amazonka, s rukama v bok, a dlouhá vleèka jí sahala a
na zem. Pøepadl mì smutek pøed tak dalekou cestou. Je to
zøejmì pøirozené, i kdy èlovìk ví, e ho na konci té cesty
èeká tìstí... co o tom soudíte? A nás Kòour trochu rozveselí,
nebo se bojím, e tohle louèení skonèí slzami a tím se
vecko pokazí.
Mág pokynul kocourovi a ten rozjaøenì seskoèil na zem,
vloil do úst dva drápy, nafoukl tváøe a zahvízdal, a Markétì
zalehlo v uích. Její kùò se vzepjal na zadní, v houtí
zapraskaly suché ulámané vìtvièky, vyplaené hejno vran
a vrabcù vzlétlo do vzduchu, zvedl se sloup prachu a vítr ho
unáel k øece. Bylo vidìt, jak na parníku, který právì míjel
pøístav, se nìkolika cestujícím skutálely èepice do vody.
Mistr sebou kubl, kdy kocour zahvízdal, ale zùstal
obrácen zády a jetì vzruenìji gestikuloval. Vztahoval ruku
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k nebi, jako by hrozil mìstu. Kòour se pynì rozhlíel.
Hvízdnul sis, poznamenal povýenì Korovjev, ale mámli mluvit upøímnì, bylo to tak na trojku!
Já nejsem regenschori, odpovìdìl dùstojnì kocour a nafoukl se. Pak zamoural spiklenecky na Markétu.
Co by ne, zkusím, jestli to jetì umím, øekl Korovjev,
zamnul si ruce a pofoukal si prsty.
Dej pozor, ozval se mág pøísnì z konì, a nìkomu
nezpùsobí újmu na zdraví.
Vìøte, pane, hájil se dlouhán, ruku poloenou na srdce,
míním to jako ert, výhradnì ert...
Vtom vyskoèil jako gumový, zkroutil prsty pravé ruky do
prapodivného tvaru, zatoèil se jako káèa nejdøív na jednu,
pak na druhou stranu a hvízdl.
Markéta jeho hvízdot nezaslechla. Vzpamatovala se a
tehdy, kdy ji to spolu s vydìeným konìm odhodilo na deset
sáhù stranou. Vedle ní to vyvrátilo velký dub i s koøeny
a zemì popraskala a k øece. Obrovský plást bøehu spolu
s pøístavem i restaurací se utrhl a spadl do øeky, kde to
zabublalo jako v kotli a voda vyplivla na protìjí zelený
nízký bøeh parníèek i s cestujícími, kterým se natìstí nic
nestalo. K nohám odfrkujícího Markétina konì dopadla kavka,
kterou Fagotùv hvizd zabil.
Mistr se vylekal, chytil se za hlavu a rozbìhl se ke svým
spoleèníkùm.
Tak co, oslovil ho Woland z výe svého konì, úèty
jsou v poøádku? U jste se rozlouèil?
Ano, pøikývl Mistr a pohlédl mu pøímo, smìle do oèí.
Nad návrím se rozlehl Wolandùv hrozivý bas jako
hlas jeriské trouby:
Je èas! Pak se ozval pronikavý hvizd a Kòourùv chechtot.
Konì se vzepjali a jezdci vzlétli do vzduchu. Markéta cítila,
jak její bujný oø hrye a trhá udidlo. Wolandùv plá vlál
nad hlavami celé kavalkády a brzy zastínil zeøelou oblohu.
Kdy vítr na okamik odhrnul èerný pøíkrov, Markéta se v letu
ohlédla a zpozorovala, e barevné marcipánové vìe u dávno
zmizely. Zemì pohltila mìsto a zbyl z nìho jen kouø a dým.

(32) ODPUTÌNÍ A VÌÈNÝ KLID
Ó bohové! Jak smutná je veèerní krajina a jak tajemné
jsou mlhy a moèály! Kdo v tìch mlhách bloudil, kdo letìl nad
zemí vyèerpán vysilujícím bøemenem, ten to zná. Ví to kadý
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unavený poutník. Bez lítosti opoutí zemi ztajenou v mlhách,
její moèály i øeky a vrhá se s lehkým srdcem do náruèe smrti,
protoe ví, e ona jediná pøináí vytouený klid.
I kouzelní vraníci se unavili a zpomalili krok pod svými
jezdci. Zaèala je dohánìt neodvratná noc. Cítili ji za zády
a dokonce i neposedný kocour se tváøil vánì a mlèel,
ocas najeený a drápy vryté do sedla.
Noc oblékla lesy i louky do smutku a kdesi dole zapálila
pohøební svìtýlka, která Markétce i Mistrovi pøipadala u
vzdálená, zbyteèná a nezajímavá. Dohánìla kavalkádu jezdcù,
snesla se na jejich hlavy a tu a tam rozstøíkla po roztesknìlé
obloze bílé skvrny hvìzd.
Noc houstla, letìla jim po boku, chytala jezdce za cípy
pláù, strhávala jim je z ramen a rozptylovala klamy. Kdy
Markétka, osvìená chladivým vánkem, otevøela oèi,
zpozorovala, jak se mìní výraz vech, kdo smìøují k svému
cíli. Kdy se pøímo proti nim vyhoupl z kraje lesa krvavý
úplnìk, zmizely vecky masky, utonuly v bainách a v mlhách
se rozplynuly doèasné kouzelnické pøevleky.
Tìko byste ve Wolandovì spoleèníkovi, který letìl po
Markétèinì pravici, hledali Korovjeva alias Fagota,
samozvaného, nepotøebného tlumoèníka záhadného konzultanta.
Místo klauna, který v otrhaném cirkusovém kostýmu opustil
Vrabèí hory pod jménem Korovjev alias Fagot, po Markétèinì
boku cválal rytíø v temnì fialovém odìní, s kamenným,
pochmurným výrazem, a tie øinèel zlatým øetìzem uzdy. Nedíval
se ani na mìsíc, ani ho nezajímala zemì. Letìl po Wolandovì
boku, bradu zaboøenou na prsa, zamìstnán svými mylenkami.
Jak to, e se tak zmìnil? zeptala se tie Markétka mága
v hukotu vìtru.
Tenhle rytíø jednou nevhodnì ertoval, vysvìtloval Woland
a otoèil k Markétce oblièej s jedním jiskrným okem. Kdysi,
kdy vyprávìl o svìtle a tmì, pouil jisté slovní høíèky,
pravda, trochu nevhodné. A od té doby mu bylo souzeno ertovat
víc a déle, ne by si pøál. Ale dnení noci se skládají
úèty. Rytíø svùj u vyrovnal.
Noc pøipravila Kòoura o jeho bohatý ocas, sedøela z nìj
srst a chomáèe chlupù rozházela po bainách. Døívìjí kocour
Kòour, jinak Begemot, který mìl za úkol bavit vládce tmy, se
promìnil ve vyzáblého mladíka, démona-páe a nejlepího aka,
jaký kdy na svìtì existoval. Teï letìl zamlkle a vystavoval
svùj mladický oblièej mìsíènímu svitu.
Opodál cválal v blýskavé zbroji Azazelo. I on se zmìnil
v mìsíèním svìtle. Ohyzdný tesák v ústech zmizel stejnì jako
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ilhavé oko. Z køídovì bledého strnulého oblièeje hledìly
vyhaslé èerné oèi. Mìsíc odhalil jeho pravou podobu - vzduchem
se vznáel démon vyprahlé poutì, démon-vrah.
Sebe Markétka pøirozenì vidìt nemohla, zato s údivem
sledovala, jak se zmìnil Mistr. Vlasy mu v mìsíèní záøi
zbìlely a spletly se vzadu v cop, který povlával ve vìtru.
Kdy vítr poodhrnul cíp jeho plátì, zahlédla, jak na jeho
vysokých jezdeckých botách blikají hvìzdièky ostruh. Stejnì
jako démon-páe letìl a upíral pohled na lunu, ale usmíval
se na ni jako na starou milou a nìco si pro sebe mumlal,
jak to mìl ve zvyku v dobì, kdy leel na stoosmnáctce.
Dokonce i Woland odloil masku. Markétka nedovedla urèit,
z èeho má utkanou uzdu, a pomyslela si, e nejspí z mìsíèních
paprskù. Jeho kùò byl ve skuteènosti jen obrovský chuchvalec
tmy, høíva kadeøavý mrak, místo ostruh bílé skvrny hvìzd.
Letìli dlouho beze slova a pozorovali, jak se dole pod
nimi mìní krajina. Teskné lesy splynuly s tmou, je pohltila
i matnì svítivé èepele øek. Dole se objevily blýskavé balvany
a mezi nimi se zaèernaly propasti, kam nepronikly mìsíèní
paprsky.
Woland pøistál se svým oøem na kamenité bezútìné náhorní
planinì. Dál jeli krokem, slyeli, jak kopyta koní drtí
oblázky a kamení. V oputìné krajinì, zalité pøízraènì
zelenavým svìtlem, zahlédla Markétka køeslo a v nìm sedící
bílou postavu. Zdálo se, e neznámý je buï hluchý, nebo je
pøíli ponoøen do svých mylenek. Nezaslechl, jak kamenitá
pùda skøípe pod kopyty koní, a jezdci se nepozorovanì
pøiblíili a k nìmu.
Mìsíc osvìtloval krajinu líp ne ta nejsilnìjí elektrická
svítilna. Markétka rozeznala, jak si neznámý mne ruce a vzhlíí
vyhaslýma, jakoby nevidoucíma oèima k mìsíènímu disku. Teprve teï zpozorovala, e vedle masívního kamenného køesla,
které podivnì jiskøilo v mìsíèním svìtle, leí tmavý statný
pes se pièatýma uima a podobnì jako jeho pán neklidnì
pozoruje mìsíc. U nohou neznámého se válely støepy rozbitého
dbánu v nevysychající temnì rudé kalui.
Jezdci zarazili konì.
Pøeèetl si vá román, obrátil se Woland k Mistrovi, a
mìl jedinou pøipomínku: e je bohuel nedokonèený. Chtìl
jsem vám proto ukázat vaeho hrdinu. Skoro dva tisíce let u
sedí na stejném místì a spí; ale pøi úplòku trpí nespavostí
nejen on, ale i jeho vìrný psí stráce. Je-li pravda, e
zbabìlost je nejvìtí chyba, tenhle pes je nevinen. Bál se
vdycky jen bouøky. Co naplat, tak u to bývá, e ten, kdo
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miluje, sdílí se svým milovaným jeho údìl.
Co si to povídá? zeptala se Markétka a v její dosud
klidné tváøi se mihl trpký stín.
Tvrdí stále jedno a toté, odpovìdìl Woland. Prohlauje,
e pøi úplòku nemá klid a e jeho postavení je nezávidìníhodné.
To opakuje pokadé, kdy nemùe spát, a ve snu vidí stále
stejný obraz: pøed ním se prostírá mìsíèní stezka a on by se
rád po ní vypravil a diskutoval s vìznìm Ha-Nocrim. Je toti
pøesvìdèen, e kdysi, pøesnì ètrnáctého dne jarního mìsíce
nísánu, si cosi nedopovìdìli. Ale bìda, nikdy se mu to
nepodaøí a nikdo k nìmu nepøijde. Nezbývá mu, ne aby mluvil
sám se sebou. Ostatnì, pro zmìnu obèas dodává, e nejvíc ze
veho na svìtì nenávidí svoji nesmrtelnost a slávu. Tvrdí,
e by si s chutí vymìnil osud s otrhancem a tulákem Matouem.
Není tìch dvakrát dvanáct tisíc úplòkù pøíli velký
trest za ten jeden jediný dávný úplnìk? zeptala se Markétka.
Vidím, e chcete opakovat historii s Frídou? poznamenal
Woland. Tentokrát se nemusíte znepokojovat. Vecko dobøe
dopadne, na tom je zaloen svìt.
Propuste ho! zajeèela náhle pronikavì Markétka jako
kdysi, kdy jetì byla vìdmou. V horách se utrhl balvan
a øítil se s ohluujícím rachotem do propasti. Nevìdìla v tu
chvíli urèitì, jestli ohluující rachot zpùsobil kámen, nebo
jestli to burácel ïáblùv smích. A to bylo jakkoliv, Woland
se chechtal, díval se na ni a prohlaoval:
V horách se nemá køièet. On je na rachot balvanù zvyklý
a stejnì neslyí vá køik. Nemusíte se za nìj pøimlouvat,
Markétko. U to uèinil ten, s kým si tolik pøál mluvit.
A otoèil se k Mistrovi se slovy: Teï mùete jednou vìtou
zakonèit svùj román!
Mistr jako by èekal na ten okamik. Stál nehybnì a prohlíel
si sedícího prokurátora. Pak pøiloil dlanì k ústùm a zvolal
mohutným hlasem, a se to tøaslavì rozléhalo po liduprázdné
holé krajinì: Jsi svoboden! Svoboden! On tì oèekává!
Jeho hlas se promìnil ozvìnou v dunìní hromu, který znamenal zkázu. Prokleté skalní stìny se zøítily a zbylo jen
prostranství s kamenným køeslem. Nad èernou propastí, kam
se propadly, se rozzáøilo nekoneèné mìsto a nad ním se pynì
vypínaly zlaté modly nad bujnì zelenou zahradou, která se za
tisíciletí rozrostla. A k ní sklouzla z oblohy prokurátorova
vytouená mìsíèní stezka a první se po ní pustil pes. Mu
v bílém pláti s purpurovou podívkou vstal z køesla a cosi
vykøikl hlasem ztrhaným od povelù. Nedalo se poznat, co
volá, ani jestli pláèe nebo se smìje, jen bylo vidìt, jak se
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rozbìhl za svým vìrným strácem po mìsíèní stezce.
Mám jít za ním? zeptal se vzruenì Mistr a trhl uzdou.
Ne, zavrtìl hlavou Woland, proè byste se hnal po
stopách ukonèeného pøíbìhu?
Tak tedy tam? zeptal se Mistr, otoèil se a ukazoval do
dálky, kde se z mlh a par vyhouplo nedávno oputìné mìsto
s marcipánovými vìemi klátera a roztøítìným sluncem
v oknech.
Také ne, odpovìdìl Woland a jeho hlas sílil a nesl se
nad skalami. Romantiku! Ten, koho si tak touebnì pøál
vidìt vá hrdina, kterého jste právì propustil na svobodu,
si pøeèetl vá román. Pak se obrátil k Markétce: Markéto
Nikolajevno, vìøím, e jste se snaila pøipravit Mistrovi tu
nejlepí budoucnost, ale to, co vám navrhuju já a co pro
vás ádal Jeua - je nesrovnatelnì lepí! Nechte je o samotì,
vyklonil se ze sedla k Mistrovi a ukázal na odcházejícího
prokurátora, nepøekáejme jim. Tøeba se spolu nìjak domluví.
Mávl rukou na záøící mìsto Jeruzalém, a to okamitì pohaslo.
A tam, ukázal za sebe, co byste si poèali ve sklepì?
Slunce v oknech druhého mìsta zapadlo. Proè byste se vracel?
domlouval Mistrovi mírnì. Copak vy, nenapravitelný romantik,
se nechcete procházet se svou enou pod rozkvetlými vinìmi
a veèer poslouchat Schubertovu hudbu? Nebude se vám dobøe
psát pøi svitu voskovic husím brkem? Netouíte jako Faust
sedìt nad køivulí a doufat, e se vám podaøí uplácat z hlíny
nového homunkula? Tam, tam! Tam u vás oèekává vá dùm i starý
sluha, a svíce u brzy pohasnou, protoe se blíí úsvit...
Touto cestou! A teï se musíme rozlouèit, je èas!
Buïte zdráv! zvolali naráz Markétka i Mistr. Èerný Woland
si pro sebe nezvolil ádnou cestu, jednodue se vrhl do
propasti a za ním se sykotem i jeho svita. Vecko zmizelo,
køeslo, mìsíèní stezka i Jeruzalém. Dokonce i vraníci. Mistr
a Markétka se doèkali slibovaného úsvitu, který vystøídal
pùlnoèní úplnìk. Ozáøeni paprsky vycházejícího slunce pøeli
pøes mechovitý mùstek, minuli potùèek a vykroèili po písèité
pìince.
Slyí, jak je vude kolem ticho? upozoròovala Markétka
Mistra a pod jejíma bosýma nohama zaskøípal písek. Zaposlouchej se do nìho a vychutnej do sytosti to, co ti v ivotì
bylo odepøeno - klid. Vidí tamhle svùj vìèný dùm, který ti
pøiøkli za odmìnu? U si pøedstavuju benátské okno, stínìné
divokým vínem, které obrùstá dùm a po støechu. Hle, tvùj
dùm, tvùj vìèný dùm! Vím, e veèer k tobì pøijdou ti, které
má rád, s kým si rozumí a kdo tì uklidní. Budou ti hrát,
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zpívat a pozná, jak se místnost krásnì rozzáøí ve svitu
voskovic. Bude usínat ve své usmolené oblíbené èepièce,
s úsmìvem na rtech. Spánek tì posílí a napadnou tì moudré
vìci. A mì u nesmí odehnat. Budu støeit tvùj spánek.
To vecko pronáela, kdy kráèeli k vìènému domu, a Mistrovi se zdálo, e její slova plynou jako bublavý potùèek za
jejich zády. V jeho neklidném, bolestnì zraòovaném vìdomí
se rozhostil smír. Cítil se svoboden po tom, co sám propustil
na svobodu svého hrdinu, který zmizel v nekoneènu omilostnìn
v oné sváteèní noci, on, syn krále hvìzdopravce, nelítostný
pátý prokurátor Judeje a jezdec Zlatého kopí Pilát Pontský.

EPILOG
Nae zvìdavost nám nedovolí, abychom nepátrali, co se
dìlo dál v Moskvì po onom sobotním veèeru, kdy pøi slunce
západu Woland opustil mìsto a zmizel se svou svitou z Vrabèích
hor.
Nechci se zmiòovat, e jetì dlouho potom se po mìstì
lavinovitì íøily ty nejfantastiètìjí zprávy, které se donesly
do tìch nejvzdálenìjích koutù zemì. Nehodlám je ani opakovat,
èlovìku je z nich zrovna mdlo.
Ten, kdo píe tyhle pravdivé øádky, sám osobnì cestou do
Feodosie slyel vyprávìt, jak se v Moskvì dva tisíce divákù
vyhrnulo z divadla doslova jen tak, jak je pánbùh stvoøil,
a rozjeli se domù v taxících.
O tom, e mìstem proel ïábel, se ukalo ve frontách
pøed mlékárnami, v tramvajích, v obchodech, v domácnostech,
v závodních kuchyních, výletních i dálkových vlacích, na
nádraích i zastávkách, na chatách i pláích.
Vzdìlanci samozøejmì podobné øeèi nebrali vánì, dokonce
se jim smáli, a kadého, kdo je íøil, se pokoueli pøivést
k rozumu. Ale jak se praví, fakt zùstává faktem a kadý
musel vzít na vìdomí, e ve mìstì nìkdo byl. Dokazovalo to
spálenitì Gribojedova i øada jiných, naprosto prokazatelných
skuteèností.
Vzdìlanci zastávali názor milice, e ve mìstì øádila
banda hypnotizérù a bøichomluvcù, kteøí dokonale ovládali
své øemeslo. Øeèený Woland se svými kumpány upláchl z Moskvy
a víc se neobjevil ani ve mìstì, ani jinde, ani o sobì dal
vìdìt. Z toho mnozí pochopitelnì usoudili, e uprchl za
hranice, ale ani tam se neprojevoval. Vyetøování se táhlo.
Jak by ne, byl to vskutku zapeklitý pøípad! Nemluvì o ètyøech
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vyhoøelých domech a o stovkách pomatencù, vyádal si dokonce
i lidské ivoty. Alespoò dva urèitì. Bylo dokázáno, e
Berlioz i nechvalnì známý prùvodce, který seznamoval cizince
s moskevskými pamìtihodnostmi, baron Maigel, byli zavradìni.
Maigelovy ohoøelé kosti se naly v bytì è. 50 v Sadové ulici
hned po poáru. Ano, u tyto obìti si ádaly, aby viníci
byli spravedlivì potrestáni.
Ale pozdìji pøibývaly dalí, zatímco Woland dávno opustil
mìsto - nerad to øíkám, ale odnesli to èerní kocouøi. Pøiblinì
stovka tìchto mírumilovných, uiteèných domácích zvíøat,
oddaných pøátel èlovìka, byla zastøelena nebo jinak sprovozena
ze svìta v rùzných konèinách zemì. Asi patnáct dalích,
mnohdy v zuboeném stavu, bylo pøedvedeno na milici v rùzných
mìstech. Napøíklad v Armaviru jedno takové nevinné zvíøe
pøivlekl jakýsi obèan a pøedtím mu dùkladnì svázal pøední
tlapy.
Poèíhal si na nìj v okamiku, kdy kocour s provinilým
výrazem (kdo za to mùe, e se kocouøi tváøí provinile? To
jetì neznamená, e by byli nìco provedli, ale protoe se
bojí, aby nìkdo ze silnìjích ivoèichù - psù nebo lidí jim nekøivdil a neublioval. Jedno ani druhé není tak tìké,
ale nevidím v tom nic zásluného, opravdu ne) - tak tedy,
kocour s provinilým výrazem se chystal skrýt v lopuchách.
Dotyèný si strhl kravatu, aby mohl kocoura svázat, a zlobnì
výhrùnì vrèel:
U vás mám! Ráèil jste zavítat k nám do Armaviru, pane
hypnotizére? U nás máme pro strach udìláno. Jen se netvaøte,
e neumíte do pìti poèítat! My dobøe víme, co jste za kvítko!
S tìmi slovy svázal ubohému zvíøeti pøední tlapy kravatou,
vlekl je na milici a kopanci je nutil jít po zadních.
Vy... vy . . ., sípal, provázen houfem hvízdajících
klukù, nedìlejte ze sebe aka! To na nás neplatí! Jen
pìknì raète jít jako ostatní lidi!
Èerný kocour jen trpitelsky koulel oèima. Zbavený od
pøírody daru øeèi, nemohl se nijak ospravedlnit. Za svou
záchranu dìkoval za prvé milici a pak své paní, dùstojné
staré vdovì. Sotva dotyèný dorazil na milici, zjistilo se,
e z nìho silnì táhne vodka, a proto se jeho svìdectví
nepøikládala velká váha. Zatím staøenka, která se dozvìdìla
od sousedù, e jí sbalili kocoura, se vydala na milici
a dobìhla tam právì vèas. Dala kocourovi to nejlepí doporuèení
a vysvìtlovala, e ho zná od narození, celých pìt let, a e
za nìj ruèí jako za sebe. Dokázala, e není v nièem namoèen
a nikdy nebyl v Moskvì. Narodil se, vyrostl a uèil se chytat
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myi v Armaviru.
Kocoura rozvázali a vrátili jeho majitelce. To se ví, e
pøitom zkusil a poznal v praxi, co zpùsobí omyl a pomluva.
Kromì kocourù byly nepatrnì postieny i nìkteré osoby.
Nìkolik lidí zavøeli. Mezi jinými byli doèasnì dáni do vazby:
v Leningradì - obèan Wolman a Wolper, v Saratovì, Kyjevì
a Charkovì - tøi Volodinové, v Kazani - Voloch a v Penze
z naprosto neznámého dùvodu - kandidát chemie Vuøtoviè, snad
proto, e byl rozloitý vysoký snìdý brunet.
V dalích mìstech to odneslo devìt Korovinù, ètyøi Korovkinové a dva Karavajevové.
Jistého obèana vyoupli svázaného ze sevastopolského rychlíku na stanici Bìlgorod. Jmenovaný se pokouel zabavit
spolucestující triky s kartami.
V Jaroslavli právì pøi obìdì veel do restaurace mu
s vaøièem, který pøedtím vyzvedl z opravy. Sotva ho zmerèili
dva vrátní, opustili svá místa v atnì a upalovali, co jim
nohy staèily, a za nimi vichni hosté i personál. V tom
zmatku se pokladní záhadným zpùsobem ztratila celá trba.
Dìlo se jetì mnoho vìcí, na vecky si ani nevzpomenu.
Jitøení myslí bylo veliké. Na obranu vyetøujících znovu
dodejme, e vecky tyto akce cílily nejen k tomu, aby byli
provinilci dopadeni, ale i k tomu, aby vypluly na povrch
vecky jejich zloèiny. Kadý krok byl øádnì zdùvodnìn.
Vyetøovací komise i zbìhlí psychiatøi doli k závìru,
e èlenové zloèinecké bandy, nebo alespoò jeden z nich
(podezøení padlo pøedevím na Korovjeva), byli fikaní
hypnotizéøi, kteøí se hbitì pøesunovali z místa na místo.
Kromì toho dokázali vsugerovat tìm, kdo se s nimi setkali,
e nìkteré pøedmìty a osoby jsou jinde, ne ve skuteènosti
byly, a naopak, odstranit z jejich zorného pole pøedmìty
nebo osoby, které tam skuteènì byly.
Ve svìtle tìchto výkladù se vecko vyjasnilo, dokonce
i záhadná kocourova nezranitelnost bìhem ostøelování v bytì
è. 50, která vecky nejvíc vzruovala:
Pøirozenì, ádný kocour na lustru nebyl ani po nich
nestøílel. Pálili do prázdného místa, a zatím Korovjev, který
jim vsugeroval, e kocour øádí na lustru, stál za zády
støílejících, klíbil se a radoval z této hromadné, zloèinecky
zneuité hypnózy. On sám zapálil byt benzínem.
Sopa Lotrov samozøejmì neodletìl do Jalty (to by nedokázal
ani Korovjev) a ádné telegramy odtud neposílal.
Po tom, co ho Korovjev vylekal èerným kocourem, který
napichoval na vidlièku nakládaný høíbek, omdlel v bytì zlatnice
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a leel tam a do chvíle, kdy mu Korovjev ze ertu narazil
plstìný klobouk a dopravil ho na moskevské letitì. Pøedtím
jetì staèil vsugerovat èekajícím pøísluníkùm pátracího
oddìlení, e Sopa vylézá z letadla, které pøiletìlo ze
Sevastopolu.
Jaltské pátrací oddìlení sice tvrdilo, e se tam dostavil
bosý Sopa a e o nìm posílali do Moskvy telegramy, ale
pozdìji se nenala ve spisech ani jediná kopie telegramu. To
vedlo komisi k zdrcujícímu neochvìjnému závìru, e banda
hypnotizérù provádí na dálku nejen sugesci jednotlivcù, ale
i celých skupin. Za takového pøedpokladu mohli zloèinci zmást
i osoby psychicky naprosto vyrovnané. Je zbyteèné se zmiòovat
v této souvislosti o takových drobnostech, jako byla sada
karet v kapse jistého diváka v pøízemi nebo zmizelé toalety
dam, mòoukající baret a podobnì! Takové triky dokáe kadý
prùmìrný profesionální hypnotizér na jakékoli scénì. Patøí
k nim i nechutný trik s utrenou hlavou. Mluvící kocour?
Taky malièkost. K tomu, aby nìkdo pøedvádìl divákùm takové
zvíøe, staèí zvládnout základy bøichomluvectví, a nikdo
nepochyboval, e Korovjevovo umìní je daleko pøesahovalo.
Nelo ani o karty èi zfalované dopisy v aktovce Nikanora
Ivanovièe. To vecko byla hraèka! Korovjev dohnal Berlioze
k tomu, e spadl pod tramvaj. To on vyinul ubohého básníka
Ivana Bezprizorného a donutil ho vidìt v tìkých snech starovìký Jeruzalém i sluncem seehnutou vyprahlou Golgotu s tøemi
ukøiovanými. To on a jeho banda vyhnali z Moskvy Markétu
Nikolajevnu a její sluebnou Natau. Mimochodem, tímto
pøípadem se vyetøující orgány zabývaly zvlá svìdomitì.
Bylo nutné vyjasnit, zda je banda vrahù a háøù násilím
unesla, nebo zda utekly se zloèineckou bandou dobrovolnì. Na
základì zmateného a nejapného svìdectví Nikolaje Ivanovièe,
s ohledem na Markétin podivný, pomatený vzkaz, který zanechala
svému mui a kde se pøiznává k svému èarodìjnictví, a koneènì
s ohledem na okolnost, e Nataa zmizela docela bez zavazadel,
dola vyetøovací komise k názoru, e paní i její sluebná
byly zhypnotizovány podobnì jako øada jiných osob a v tomto
stavu je banda unesla. Vyskytla se oprávnìná domnìnka, e
zloèince nejspí upoutala krása obou en.
Záhadou zùstávalo jedno - motiv únosu duevnì chorého,
který si øíkal Mistr, z psychiatrické kliniky. To se nepodaøilo
vypátrat, a stejnì tak nikdo nezjistil jméno odvleèeného.
Zmizel pod ústavní pøezdívkou jako stoosmnáctka, první blok.
Tímto zpùsobem se mnohé vysvìtlilo a vyetøování skonèilo,
protoe vecko jednou musí skonèit.
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Uplynulo nìkolik let a lidé pozapomnìli na Wolanda, Korovjeva i ostatní. V ivotì tìch, koho pronásledoval Woland se
svými kumpány, dolo k mnoha zmìnám, a jakkoli byly nepatrné,
pøece jen se o nich zmíníme.
Tak kupøíkladu or Bengálský strávil na klinice tøi
mìsíce, uzdravil se, ale do Varieté u nenastoupil. Dolo
k tomu v plné sezónì, kdy se obecenstvo jen hrnulo: vzpomínky
na seanci èerné magie a její odhalení se ukázaly pøíli
ivé. Bengálský opustil Varieté, protoe si uvìdomil, e
objevovat se kadý veèer pøed oèima dvou tisícù divákù,
kteøí ho znají a ptají se posmìnì, jak se cítí líp: s hlavou
nebo bez hlavy? - je nad jeho síly.
Navíc konferenciér ztratil znaènou dávku humoru, která
je pøi jeho povolání nezbytná. Zùstal mu nepøíjemný, tíivý
zvyk upadat kadoroènì na jaøe pøi úplòku do deprese, ohmatávat
si krk, vydìenì se ohlíet a plakat. Záchvat brzy pominul,
ale pøece jen mu to bránilo vykonávat døívìjí povolání.
Odeel do dùchodu a zaèal ít ze svých úspor, které mu
vystaèily nejmíò na patnáct let.
Odeel a u se nikdy nesetkal s Varenuchou, který si
získal velkou oblibu pro svou výjimeènou zdvoøilost a ochotu,
vzácnou dokonce i mezi administrátory divadel. Napøíklad
adatelé o volòásky mu neøekli jinak ne dobrotivý otec. A
kdokoli volal v kteroukoli dobu do Varieté, ozval se ve
sluchátku mírný, posmutnìlý hlas: Prosím, a kdy se
prosebník doadoval Varenuchy, prohlásil hlas spìnì: U
telefonu, èím mohu slouit? Dodejme, e Ivan Saveljeviè si
pro svou zdvoøilost leccos vytrpìl.
Sopa Lotrov u víckrát z Varieté netelefonoval. Brzy po
tom, co ho propustili z kliniky, kde strávil osm dní, ho
pøeloili do Rostova ve funkci vedoucího velkého gastronomu.
Proslýchá se, e definitivnì nechal pití portského, holduje
pouze rybízové koøalce a e mu to svìdèí. Prý se z nìho stal
nemluva a vyhýbá se enským.
Odchod Stìpana Bogdanovièe z Varieté nezpùsobil Rimskému
takovou radost, jak by se dalo èekat, aèkoliv po tom
nìkolik let marnì touil. Administrativní øeditel si odbyl
léèení na klinice a pak ho poslali do Kislovodska. Posléze
tento veliký staøec s køeèovitì pokubávající hlavou podal
ádost o proputìní z Varieté. Zajímavé bylo, e ádost
pøivezla do Varieté Rimského manelka. Øeditel se dokonce
ani ve dne neodváil pøestoupit práh budovy, kde kdysi vidìl
v rozbitém oknì zalitém støíbrnou mìsíèní záøí dlouhou ruku,
která lomcovala klièkou.
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Po odchodu z Varieté nastoupil v dìtském loutkovém divadle
v Zamoskvoreèí. U se nikdy sluebnì nesetkal s dùstojným
Arkadijem Apolonovièem Semplejarovem, kterého kvapnì pøeloili do Brjanska a jmenovali ho vedoucím konzervárny na
zpracování hub. Moskvané dodnes jedí nasolené ryzce
a nakládané høíbky, nemohou si je vynachválit a radují se
z této zmìny. Teï, kdy u to není aktuální, mùeme prozradit,
e Arkadij Apolonoviè stejnì s akustikou nic nesvedl - jaká
byla, taková zùstala.
K tìm, kdo se navdy rozlouèili s divadlem, pøipoètìme
jetì Nikanora Ivanovièe Bosého, tøebae toho s divadlem
spojovala pouze váeò pro volòásky. Nikanor Ivanoviè nejene
dnes nechodí do divadla ani za peníze, ani zadarmo, ale
jak nìkdo zaène o divadle, hned se zachmuøí. Navíc zaèal
nenávidìt básníka Pukina i nadaného herce Savu Potapovièe
Kurolesova, a toho v takové míøe, e kdy loni uvidìl
v novinách v èerném rámeèku jeho jméno a pøeèetl si, e ho
v nejlepích letech ivota sklátila mrtvice, zbrunátnìl, e
ho samotného div neklepla mrtvièka, a zajeèel:
Patøí mu to!
Smrt populárního herce v nìm rozjitøila mnohé bolestné
vzpomínky. Jetì tého veèera se zpil do nìmoty a jediným
spoleèníkem mu byl záøící úplnìk nad Sadovou. Po kadém
dalím kalíku vodky pøed ním vyvstávaly dalí a dalí
nenávidìné postavy. Nechybìl mezi nimi ani Sergej erardoviè
Dunèil, ani pøitalivá Ida Herkulanovna, dále majitel bojovných
hus a upøímný Kanavkin. Copak se asi s nimi stalo? Nic, co
vás napadá! Nikdo z nich toti neexistoval, ani sympatický
konferenciér, ani lichváøská tetièka, která nechala zplesnivìt
dolarové bankovky ve sklepì, ani zlaté pozouny a drzí kuchaøi.
To vecko se Nikanoru Ivanovièi zásluhou nièemného Korovjeva
pouze zdálo. Jedinou autentickou postavou byl Sava Potapoviè
a zamíchal se do jeho snu jen proto, e si ho Nikanor Ivanoviè
pamatoval z èetných rozhlasových relací. Vichni ostatní
byli vymylení.
Take ani Alois Mogaryè neexistoval? Omyl! Nejene existoval a existuje, ale dokonce zastává bývalou funkci Rimského
je administrativním øeditelem Varieté.
Kdy se pøiblinì za ètyøiadvacet hodin po návtìvì
u Wolanda vzpamatoval ve vlaku, který ho unáel k Vjatce,
zjistil, e si zapomnìl natáhnout kalhoty, ale jinak neznámo
proè ukradl zcela nepotøebnou domovní knihu svému domácímu.
Za fantastickou úplatu si vypùjèil od prùvodèího staré umatìné
kalhoty a vrátil se do Moskvy. Ale ouvej - domek domácího
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nenael. Pøi poáru vecko staré harampádí, co mìl, vzalo za
své. Ale Alois byl neobyèejnì podnikavý èlovìk. Za ètrnáct
dní u bydlel v pøepychovém pokoji v Brjusovovì ulici a za
pár mìsícù sedìl v Rimského pracovnì. Jako døív Rimský trpìl
kvùli Sopovi, tak se teï Varenucha trápil kvùli Mogaryèovi.
Ivan Saveljeviè teï netouil po nièem jiném, ne aby Aloise
nìkam z Varieté uklidili a on ho nemìl na oèích, protoe,
jak administrátor obèas sdìluje eptem svým nejbliím
pøátelùm, takovou svini jsem jetì v ivotì nevidìl, od
toho se dá èekat vecko.
Kdoví, tøeba je Varenucha ponìkud zaujatý. Aloisovi se
nedá nic patného dokázat, ostatnì, on toho vùbec v ivotì
moc nedokázal. Jediná jeho èinnost spoèívala v tom, e na
uvolnìné místo po ávinovi dosadil nového vedoucího bufetu.
ávin zemøel na rakovinu jater na I. interní klinice fakultní
nemocnice deset mìsícù poté, co se Woland objevil v Moskvì.
Ubìhlo nìkolik let a pøíbìhy, které jsem vám tu pravdivì
popsal, vybledly v myslích pamìtníkù. Pravda, ne vech.
Kadoroènì pøi jarním úplòku se kveèeru vynoøí na Patriarchových rybnících mladý, skromnì obleèený mu. Je mu kolem
tøiceti nebo nìco málo pøes tøicet, má zrzavé vlasy a zelené
oèi. Je to pracovník historického a filozofického ústavu,
profesor Ivan Nikolajeviè Potápka, døíve básník Bezprizorný.
Usedne na lavièku pod lipami, kde sedìl dávno vemi
zapomenutý Berlioz a naposled ve svém ivotì pozoroval puklý
mìsíc. Teï v korunách stromù nad hlavou bývalého básníka
pluje nejprve bílý a postupnì zlátnoucí úplnìk s èerným draèím
stínem, a zároveò zdánlivì stojí na místì.
Ivan Nikolajeviè ví a chápe. Ví napøíklad, e se v mládí
stal obìtí zloèineckých hypnotizérù a pak se úspìnì léèil.
Dodnes na nìj pùsobí rùzné vìci, napøíklad jarní úplnìk.
Sotva roste a zlátne mìsíc, který kdysi visel na obloze vý
ne pìtiramenný svícen, Ivan Nikolajeviè zneklidní, je
nervózní, ztrácí chu k jídlu a trpí nespavostí. Netrpìlivì
oèekává úplnìk. Kdy koneènì nastane, nikdo u neudrí
profesora doma. Kveèeru vychází a míøí k Patriarchovým
rybníkùm.
Tam usedne na lavièku a docela nezastøenì mluví sám se
sebou, pokuøuje, mhouøí oèi na mìsíc a hned zase na památný
turniket.
Tak sedí hodinu, dvì. Pak vstane a odchází pokadé stejným
smìrem pøes Spiridonovku do ulièek nedaleko Arbatu a hledí
pøed sebe prázdnýma, jako nevidomýma oèima.
Míjí hokynáøství a smìøuje k místu, kde poblikává pokøivená
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plynová lucerna. Pøikrade se k ozdobné møíi, za kterou se
zelená rozlehlá, jetì holá zahrada a uprostøed stojí
pseudogotická temná vila s vìí a arkýøovým oknem, zalitým
mìsíèní záøí.
Profesor by nedovedl vysvìtlit, co ho sem pudí a kdo
bydlí v téhle vile, jen ví, e za úplòku je sám vùèi sobì
bezmocný. Kromì toho èeká, e v zahradì obehnané møíí uvidí
stále se opakující výjev.
Zahlédne na lavièce postarího solidního mue s bradkou
a ve skøipci, s praseèími rysy, vdycky ve stejné póze,
zasnìného, s pohledem upøeným na mìsíc. Dobøe ví, e kdy se
obyvatel vily dost vynadíval na nebeskou lucernu, stoèí
pohled na okno arkýøe, jako by oèekával, e se otevøe a v oknì
se objeví cosi podivuhodného.
Ostatní u zná profesor do vech podrobností. Sám se musí
rychle skrèit, protoe mu na lavièce zaène nervóznì pokubávat
hlavou a pátrat tìkavýma oèima ve vzduchu, nadenì se usmívá
a pak náhle spráskne ruce jakousi sladkou úzkostí a polohlasnì
mumlá:
Venue! Venue... Ach, já hlupák!
Ó bohové! eptá Ivan Nikolajeviè za plotem a nespoutí
planoucí oèi ze záhadného neznámého. Dalí obì úplòku...
Ano, nejsem sám...
A mu na lavièce zatím pokraèuje:
Já hlupák! Proè jsem neuletìl spoleènì s ní? Èeho jsem
se polekal, já starý osel? Dát si vystavit potvrzení! Teï si
trp, starý idiote!
To trvá a do chvíle, kdy v neosvìtlené èásti vily bouchne
okno, objeví se v nìm cosi bílého a nevrlý enský hlas zavolá:
Kde jsi, Nikolaji? Co má znamenat tahle romantika? Chce si
uhnat horeèku? Èaj je na stole!
Mu na lavièce se vzpamatuje a odpovídá pokrytecky:
Chtìl jsem se jen trochu nadýchat èerstvého vzduchu!
Èerstvý vzduch je bájeèná vìc!
Vstane, nenápadnì pohrozí pìstí do okna, které se hømotnì
zavøelo, a plouí se domù.
Ó bohové, ten le, jako kdy tiskne! bruèí si Ivan
Nikolajeviè na odchodu. Vùbec ho neláká do zahrady vzduch!
Cosi vidí v dnení noci na mìsíci, v zahradì a v povìtøí! Co
bych za to dal, kdybych dokázal odhalit jeho tajemství! Kdo
ví, jakou Venui ztratil, a teï marnì mává rukama ve vzduchu
a snaí se ji lapit...
Profesor se vrací domù nemocný, s pomatenou myslí.
ena se tváøí, e to nepozoruje, a nutí ho, aby si el
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brzy lehnout. Ale sama bdí, sedí u lampy s knihou a sleduje
spícího smutným pohledem. Ví, e za svítání se její mu
probudí s bolestným výkøikem a zaène plakat a zmítat se.
Proto pøed ní na ubruse pod lampou leí pøedem pøipravená
injekèní støíkaèka v lihu a ampulka s temnì lutou tekutinou.
Teprve pak ubohá ena, která spojila svùj osud s nemocným
muem, mùe bez obav usnout. Ivan Nikolajeviè po injekci
klidnì spí a do rána, usmívá se ze spaní a zdají se mu
jakési vzneené, astné, jí neznámé sny.
Vìdce budí ze sna v mìsíèné noci pokadé tý výjev, a
alostnì vykøikne. Vidí beznosého kata, který nadskakuje,
cosi vyráí chraplavým hlasem a pak bodne kopím ukøiovaného,
pomateného Gestase. Daleko hrozivìjí ne kat je vak zlovìstný
pøísvit bouøkového mraku, který se ohlauje rachotem a hrozí zavalit zemi, jak to bývá pøi velkých pøírodních
katastrofách.
Po injekci se vecko kolem mìní. Od postele k oknu se
prostøe mìsíèní stezka, po ní vystupuje mu v bílém pláti
s purpurovou podívkou a míøí k mìsíci. Po jeho boku kráèí
mladý mu v potrhaném chitónu, se znetvoøeným oblièejem.
Horlivì diskutují, rozohòují se a o nìèem se domlouvají.
Ó bohové! pronáí mu v bílém pláti a obrací ke svému
spoleèníkovi povýený oblièej. Taková odporná poprava! Ale
øekni mi, a jeho pyný oblièej náhle dostává prosebný výraz,
e to není pravda? ádná poprava nebyla, viï? Zapøísahám
tì, øekni, e ne!
Samozøejmì e nebyla, odpovídá chraplavì jeho spoleèník,
to se ti jenom zdálo.
Mùe na to pøísahat? zeptá se mu v pláti úpìnlivì.
Pøísahám! stvrzuje mladík a v oèích se mu objeví veselé
ohníèky.
Nic víc neádám! vykøikne mu v pláti hlasem ztrhaným
od povelù, stoupá stále vý a vý k mìsíci a pobízí mladíka.
Za nimi dùstojnì kráèí obrovský pes se pièatýma uima.
Mìsíèní paprsek se rozvlní a vychrlí vodopády svìtla na
vechny strany. Mìsíc kraluje, skotaèí a dovádivì álí.
Z mìsíèní záplavy se vynoøí neskuteènì krásná ena a vede za
ruku k Ivanovi zarostlého neholeného mue, který se bojácnì
ohlíí. Ivan ho hned poznal. Je to jeho noèní host, pacient
ze stoosmnáctky. Profesor k nìmu ve snu vztahuje ruce a ptá
se dychtivì:
Tak to je tedy konec pøíbìhu?
Ano, mùj uèedníku, odpovídá noèní host a ena pøistupuje
k Ivanovi:
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Ano, tak to skonèilo. Vecko na svìtì nìjak konèí...
Ukate, já vás políbím a bude zas vecko dobré...
Sklání se k Ivanovi, líbá ho na èelo a Ivan ji obejme
a zahledí se jí do oèí, ale ona se vzdaluje a odchází se
svým spoleèníkem k mìsíci...
Mìsíc bìsní, zalévá Ivana svìtlem a rozstøikuje paprsky
na vechny strany. V pokoji propuká mìsíèní potopa, svìtlo
se èeøí, stoupá a zaplavuje lùko. Ivan se usmívá ze sna.
Ráno se probouzí mlèenlivý, ale u zcela klidný a zdráv.
Jeho rozjitøená pamì se ztií a a do pøítího úplòku u
nikdo neruí jeho spánek: ani beznosý Gestasùv kat, ani
nelítostný pátý prokurátor Judeje, jezdec Zlatého kopí Pilát
Pontský.
(1929 -1940)
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