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ROZHODNUTÍ
Toho sychravého podzimního dne jsem sedûla v kuchyni u stolu a zamy‰lenû hledûla zavﬁen˘mi okny na mlhav˘ svût
za nimi. Pﬁedstava mrtvého str˘ãka sem jaksi nezapadala.
Tedy, smrt jako taková s tímto ponur˘m poãasím pﬁímo spl˘vala, ale smrt veselého str˘ãka Prokopa absolutnû nikoli.
Pﬁed oãima mi vyvstala jeho vûãnû rozesmátá tváﬁ s velk˘mi zuby v ‰irokém úsmûvu a se ‰ibalsk˘mi záblesky
v ãern˘ch oãích. Tak si ho pamatuju z dûtství. Poslední
vzpomínka na str˘ãka se mi pojí s nepﬁíjemnou hádkou
s m˘m otcem pﬁed pûti lety. Dva bratﬁi, kteﬁí si rozumûli cel˘
Ïivot a spolu se sv˘mi rodinami mûli mezi sebou srdeãné
vztahy, se rozkmotﬁili kvÛli majetku. MoÏná by hádka nemûla takov˘ dalekosáhl˘ dopad na nás v‰echny, neb˘t tety
Îofie, str˘covy Ïeny, která do toho v‰eho nevhodnû zasáhla.
„Jsi tvrdohlavá, Danico,“ zaslechla jsem VojtÛv zv˘‰en˘
hlas z ob˘váku. SnaÏil se o nûãem pﬁesvûdãit moji matku.
Divila jsem se, Ïe je‰tû nepﬁi‰el na to, Ïe matku nepﬁesvûdãí o niãem, co se t˘ká jeho i v‰ech ostatních muÏÛ na svûtû. „Prozraì mi dÛvod, proã vás tam nemÛÏu odvézt.“
Po sklech plastov˘ch oken stékaly tenké potÛãky, jako
by oplakávaly str˘ãka Prokopa. Pr‰elo uÏ druh˘ den, hust˘
dé‰È nám zase zkazil cel˘ víkend. Na chodnících se tvoﬁily
hluboké kaluÏe, nûkdy byl problém pﬁebrodit se jimi a ojedinûlí chodci, které jsem sem tam zahlédla, je obcházeli po
rozbahnûném trávníku.
„ProtoÏe pojedeme na‰ím autem se Sa‰kou samy,“ zachytila jsem matãinu odpovûì. A cinknutí lÏiãky o talíﬁek.
Pﬁekvapenû jsem odvrátila hlavu od ponurého obrazu za
oknem. TakÏe matka se rozhodla jít na ten pohﬁeb?
Vstala jsem od stolu. Mrkla jsem na monitor noteboo7
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ku pﬁed sebou, jestli mi nebliká doruãená po‰ta. Blikala.
Usmála jsem se a potlaãila v sobû nutkání kliknout na mail
a otevﬁít ho.
Ve‰la jsem do ob˘váku.
„Mami, ty ses rozhodla jít na pohﬁeb?“ zeptala jsem se
nevûﬁícnû. Parte leÏelo na stolku nedaleko porcelánové
mísy se zákusky.
Matka se narovnala v kﬁesle a zaregistrovala mÛj odmítav˘ postoj. „Samozﬁejmû, Sa‰ko,“ pﬁik˘vla odhodlanû.
„Prokopa jsem mûla ráda. Byl ke mnû vÏdy mil˘.“
„Ale vÏdyÈ se s tátou pohádali!“ zvolala jsem. „A nikdo
z jejich rodiny nebyl na pohﬁbu!“
Matka se v kﬁesle narovnala. „Nó…,“ protáhla nejistû.
„Nebyli, to je pravda, ale Prokop zﬁejmû byl,“ snaÏila se mû
pﬁesvûdãit. „Vzpomíná‰ si, Ïe jsme po pohﬁbu na‰ly na hrobû vûnec s posledním sbohem od bratra s rodinou? Kdo ho
tam dal? Jedinû Prokop.“
„Tak proã se potom u nás neukázal a nekondoloval
nám?“ namítla jsem vyãítavû smûrem do místnosti.
Matka pokrãila rameny. „Asi mu to bylo trapné,“ odvûtila. „KvÛli té hádce.“
„No právû,“ rozhodila jsem rukama. „Nevíme o sobû pût
let. Myslí‰ si, Ïe teta Îofie bude nad‰ená, aÏ tû tam uvidí?“
„Mnû je Îofie ukradená,“ do matãina hlasu se vloudil
tón tvrdosti kamene. Tvrdost se net˘kala mû. Patﬁila tetû
Îofii. „Já se chci rozlouãit s Prokopem.“
„Jemu je to uÏ jedno,“ poznamenala jsem.
Vojta se zavrtûl na sedaãce, rozpaãit˘ z toho, Ïe mu nad
hlavou poletuje na‰e v˘mûna názorÛ. Natáhl se k misce, na
talíﬁek si poloÏil jeden zákusek a vypadal, Ïe tato ãinnost ho
trochu uklidnila.
„Nemám pravdu?“ obrátila jsem se pﬁímo na nûj. „Co si
o tom myslíte vy?“
Vidliãka s kouskem oﬁechového zákusku se zastavila na
pÛli cesty k Vojtov˘m ústÛm.
8
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„Ví‰…,“ pronesl Vojta nejistû a rychle pohlédl na matku. KdyÏ dá za pravdu jí, moÏná to bude milimetrov˘ kamínek do kﬁehké stavby chodníãku k matãinu srdci.
Uvûdomila jsem si to nicménû, aÏ kdyÏ jsem otázku vyslovila. „âlovûk by mûl jednat tak, jak to cítí. A matãin pocit
je, Ïe chce jít na pohﬁeb tvého str˘ce Prokopa.“ Bylo jasné,
Ïe se postaví na matãinu stranu.
„Mami,“ posadila jsem se blíÏ k ní, „nechoìme tam.
Bude to trapné, uvidí‰.“ V mé prosbû znûla naléhavost.
VÛbec se mi tam nechtûlo.
„Sa‰ko, nedûlej z toho vûdu,“ ozval se Vojta. „Já pÛjdu
také. V mládí jsem se kamarádil s tv˘m otcem, byli jsme
skoro vrstevníci. Aãkoli byl Prokop nevlastní bratr tvého
otce a byl o devatenáct let star‰í, dobﬁe jsme si rozumûli.
Byl to správn˘ chlap, vÏdy ochotn˘ pomoct. Zábavn˘.“
„Na rozdíl od jeho Ïeny,“ su‰e poznamenala matka.
„No jo,“ zasmál se Vojta pobavenû a jakoby mimochodem jemnû stiskl matãinu ruku, poloÏenou na opûradle
kﬁesla. „Dokud nedo‰lo k té hádce, docela jste si rozumûly.
VÏdyÈ jste se v Rusovcích ãasto potkávaly, obû rodiny, v létû
jste u nich na zahradû trávily spoustu sobot, jestli si dobﬁe
vzpomínám.“
Matka neochotnû pﬁik˘vla. „Ano…,“ stiskla rty. Ta hádka pﬁed pûti lety ji velmi ranila. Teta Îofie na nás vykﬁiãela takové vûci, které nás opravdu urazily. Ani jsme netu‰ili,
co v‰echno v sobû celé roky dusila. Bylo to pro nás velmi
nepﬁíjemné zji‰tûní.
„Dûti byly je‰tû malé,“ ﬁekla. Obrátila se ke mnû. „Sa‰ko, ty by ses nechtûla setkat se Slávou a SoÀou?“ zeptala se.
Pokrãila jsem rameny. „Proã?“ Tolik vûcí se stalo od té
doby, co jsme se nevidûli, a byly to chvíle, kdy jsme mûli
b˘t jako rodina pohromadû. Nebyli jsme. Tak proã teì?
Pﬁedstava setkání mû vÛbec nelákala.
Potom jsem si vzpomnûla na dûtství plné her. Na dÛvûrné rozhovory se sestﬁenicí, nejlep‰í kamarádkou. „MoÏná se
9
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SoÀou,“ pﬁipustila jsem zamy‰lenû. „Se SoÀou bych se ráda
vidûla.“ Pﬁed oãima se mi vynoﬁil bratrancÛv pohrdav˘
ú‰klebek a upﬁen˘ pohled jeho oãí. Nepﬁíjemn˘. Stejnû jako
jeho lepkavé ruce. Otﬁásla jsem se. „Se Slávou rozhodnû ne.“
Nebyli jsme tak malí, jak tvrdila matka. âasem jsme vyrostli. Dospûli. Dûtské hry se zmûnily. Vytratila se z nich
nevinnost, zejména ze Slávov˘ch dotykÛ.
„Nemysli si, Ïe se ráda setkám s Îofií,“ povzdychla si
matka. „Ale teì, po Prokopovû smrti, stejnû musíme doﬁe‰it majetkové otázky. Tak jako tak bychom se musely sejít.“
„·koda Ïe se do toho pﬁed pûti lety zamíchala,“ ozval
se Vojta. „Jistû by se dohodli, bratﬁi, dokud je‰tû Michal
Ïil.“
„Mohl Ïít sto let,“ pﬁenesla matka své rozhoﬁãení na
Vojtu, „kdybyste netrajdali po horách a brali ohled na
své rodiny.“
„Tak dovolí‰, abych vás tam odvezl?“ vyhrkl Vojta. Zámûrnû odvedl matãinu pozornost od stále bolestného
tématu. Podaﬁilo se.
„Urãitû ne,“ odmítla matka ráznû. „Nepotﬁebuju, aby si
v‰ichni mysleli, Ïe jsme se my dva dali dohromady.“
Vojtova tváﬁ ztuhla a protáhla se do zklamaného v˘razu.
U tohohle b˘t nemusím. Vstala jsem.
„Asi bude lep‰í, kdyÏ pojedeme jen my dvû,“ podívala
jsem se na Vojtu smíﬁlivû. Nemûla to b˘t pomsta za to, Ïe
se pﬁed chvilkou pﬁiklonil na matãinu stranu. Bylo mi ho
líto. Nemyslím si, Ïe by u matky nûkdy se sv˘m nenápadn˘m dvoﬁením uspûl.
Vy‰la jsem z ob˘váku, pﬁivﬁela za sebou dveﬁe a zamíﬁila
do kuchynû. Pﬁesto se za mnou nesl jejich tlumen˘ rozhovor. Tentokrát Vojta neãekanû vyrazil do útoku, na rozdíl
od minulosti, kdy se po matãin˘ch rázn˘ch odmítav˘ch
slovech vÏdy stáhl z boje.
„Dosud se mi nezdálo, Ïe by ti kdovíjak záleÏelo na mínûní jin˘ch lidí,“ poznamenal Vojta dotãenû. „Jsi vdova uÏ
10
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tﬁi roky, proboha! Co komu mÛÏe vadit, kdyby ses dala dohromady tﬁeba s ãertem?“
Vûdûla jsem pﬁesnû, jaká bude matãina odpovûì. „Rad‰i s ãertem neÏ s horolezcem!“ zvolala rozzlobenû. „Nemysli si, Ïe hodlám zb˘vající léta svého Ïivota strávit
v hrozném strachu o ‰ílence, kter˘ kaÏdou chvíli riskuje Ïivot na skalách. Tﬁást se strachy! Sama doma. To urãitû!
Hele,“ podle tónu, jímÏ to vyslovila, jsem si dokázala jasnû pﬁedstavit, jak se naklonila k Vojtovi. „Vidí‰, i teì jsem
sama, ale bez toho zniãujícího strachu. A nemíním to mûnit, to mi vûﬁ.“
„No tak, Danko, no tak,“ chlácholil ji Vojta. Nyní uÏ
ustupoval. Danica se zmûnila v Danku. „VÏdyÈ já vím, Ïe
jsi to nemûla lehké. Ani moje b˘valá Ïena. Ale ãasy se mûní.
Já uÏ také cítím léta, po padesátce je kondiãka jiná, neÏ
kdyÏ mi bylo dvacet. Proã bychom ale nûkdy nemohli jít
spolu do kina nebo do divadla?“
V ob˘váku bylo chvíli ticho. Matka se snaÏí b˘t zdvoﬁilá a hlavou se jí honí vhodná odpovûì.
„MoÏná,“ pronesla nakonec, „nûkdy…“
Vojta neví, Ïe matka má spoustu kamarádek, s nimiÏ
chodí do kina. Obãas si udûláme spoleãn˘ program jenom
my dvû. A je‰tû chodí na spinning, jízdu na kole podle hudby. A na hodiny salsy. Tancuje krásnû, vidûla jsem ji. Obãas
ji vyzvedávám po kurzu, slouÏím jí jako v˘mluva pﬁi obãasn˘ch nevítan˘ch návrzích nûkter˘ch muÏÛ. I kdyÏ matka si
umí poradit i sama a dokáÏe kohokoli ráznû odmítnout.
„MÛÏeme si udûlat spoleãn˘ v˘let,“ kul Vojta Ïelezo, dokud bylo Ïhavé, „i se Sa‰kou. Napﬁíklad víkend v Praze.
Tak co, nechtûla by ses podívat po dlouhé dobû do Prahy?“
„Ani ne,“ zaslechla jsem matãinu odpovûì. Ta teda umí
Vojtu potû‰it.
Ani já ne! zvolala jsem v duchu smûrem k nûmu. Mû ze
sv˘ch plánÛ vynechte. Kdyby mi to navrhl Dominik, to by
byla jiná!
11
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Dominik! Klikla jsem na doruãenou po‰tu a témûﬁ vlezla do monitoru. AÈ mi aspoÀ mail od nûj vylep‰í tuhle pochmurnou uplakanou nedûli!
Zprávy byly dvû. Jedna od kolegynû z práce. Ta mû v téhle
chvíli vÛbec nezajímala. Otevﬁela jsem mail od Dominika.
Irsko je dost daleko, ale neosobnost jeho mailu ho posouvala je‰tû dál, témûﬁ aÏ na hranici stratosféry. Sakra, to
nemÛÏe napsat víc? KdyÏ jsem se s ním chtûla rozejít po
oznámení, Ïe odjíÏdí na nûjakou dobu do Irska, prosil mû,
abych to nedûlala. Îe mi bude psát kaÏd˘ den a jednou pﬁijede on sem, jednou já pojedu za ním. Za tûch deset mûsícÛ tady ale nebyl ani jednou, a mnû to z pracovních
dÛvodÛ v létû nevy‰lo. A kromû toho jsem radûji jela s matkou na dovolenou do ¤ecka k moﬁi, za teplem.
Zatím to vypadá nadûjnû, psal mi Dominik, mûl bych pﬁijet pﬁed Vánocemi. A dál – jak se na mû tû‰í, jak má moc práce, Ïe teì nemá ãas jít na skype, protoÏe spûchá do pubu za
kamarády.
Pocítila jsem zklamání. A obrovskou prázdnotu. Najednou jsem si uvûdomila, Ïe kdyby se objevil ve dveﬁích, stála by mezi námi tenká bariéra odcizení. Zaplavily mû
pochybnosti, jestli je moÏné vrátit se do doby pﬁed témûﬁ
rokem a navázat na dÛvûrn˘ vztah, kter˘ mezi námi byl
pﬁedtím.
„Asi není moÏné udrÏovat vztah na dálku,“ poznamenala jsem nahlas.
Matka právû vyprovodila Vojtu z bytu a nakoukla za
mnou do kuchynû. „Co pí‰e Dominik?“ pﬁistoupila ke
mnû a naklonila se mi pﬁes rameno. Potom si uvûdomila,
Ïe se to neslu‰í, a odtáhla se.
„Vlastnû nic,“ odvûtila jsem. „Nic zajímavého.“
Matka se posadila ke stolu naproti mnû. „Já nevím, Sa‰ko,“ podepﬁela si dlaní bradu, „nemyslím si, Ïe to bylo od
nûj seriózní, kdyÏ se po tﬁech letech známosti rozhodl odjet do Irska. Nelíbí se mi to.“
12
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„Proto jsem navrhovala rozchod, ale on byl proti,“ pﬁipomnûla jsem jí.
„Nemûla by ses na nûj vázat,“ matãina slova by Dominika nepotû‰ila, „kdoví, jestli se vÛbec vrátí. Co si myslí, dokdy na nûj bude‰ ãekat? UÏ je ti dvacet sedm, místo
odchodu mûl navrhnout svatbu. Zklamal mû.“
„Mami, je‰tû poãkám a uvidím,“ usmála jsem se. „Ty jsi
uÏ asi zapomnûla, jak jsi mi zdÛrazÀovala, Ïe se nemám
hrnout do manÏelství.“
Matka upﬁela zrak kamsi nad moji hlavu. Vûdûla jsem,
Ïe její pohled smûﬁuje k otcovû fotografii v rámeãku, postavené na ledniãce. Vlastnû ke dvûma fotkám. Z té druhé
se usmívala moje star‰í sestra Mi‰ka.
„Za tím si stojím,“ ozvala se. „Kdybych vûdûla, co mû
ãeká v manÏelství… A pﬁitom otec nebyl ‰patn˘ manÏel,
na rozdíl od jin˘ch, o kter˘ch sl˘chám od sv˘ch kamarádek.“
„Je‰tû mi o nûkolika z nich povypráví‰, a zÛstanu svobodná do konce Ïivota,“ pohlédla jsem se na monitor. Po
chvíli jsem poãítaã vypnula. Mrkla jsem do kalendáﬁe na
stole. „Mami, a opravdu jsi pevnû rozhodnutá jít ve stﬁedu
na ten pohﬁeb?“
Také matka mrkla do kalendáﬁe. „Pohﬁeb je ve tﬁi odpoledne. Z práce si vezmu volno, odejdu dﬁív. Pﬁijedu pro
tebe.“
„Podívej, jak leje uÏ druh˘ den,“ ukázala jsem bradou
smûrem k oknu.
„Dobﬁe Ïe jsme letos daly koneãnû vymûnit okna,“ pok˘vala hlavou.
„Já nemluvím o oknech,“ protáhla jsem vyãítavû. „Pﬁedstav si ten pohﬁeb v takovémhle poãasí. Na hﬁbitovû bláta
po kolena. Hust˘ dé‰È, zima. A kromû toho ta divoká hádka kdysi. Nebojí‰ se, Ïe nás teta Îofie vyhodí?“
„AÏ tak stra‰nû jsme se nepohádaly, aby mû mohla vyhodit z pohﬁbu,“ u‰klíbla se matka. „Nemáme se ãeho
13

ZapomeÀ na minulost - zlom

2.3.2012

12.19

Stránka 14

obávat, Ïádná krevní msta nehrozí. A po pohﬁbu pojedeme hned domÛ. Îofie bude mít ten den jiné starosti.“
„Uvûdomuje‰ si, Ïe pût let o nich vlastnû nic nevíme?“
„No, z Dúbravky do RusovcÛ je dost daleko,“ pronesla
matka ironicky. „I kdyÏ Rusovce jsou kousek za Bratislavou, nûkdy se zdá, Ïe je to dál neÏ do Ko‰ic.“
„Str˘ãek Prokop se ti po otcovû smrti vÛbec neozval, a ty
navzdory tomu cítí‰ potﬁebu jít na poslední rozlouãení,“
r˘pla jsem do matky.
Máma pﬁejíÏdûla prstem po ubrusu. „VÏdyÈ právû proto,
Ïe je poslední,“ ﬁekla s nepﬁítomn˘m v˘razem v oãích.
„Vdûãím mu za hodnû. V zaãátcích nám ve v‰em pomáhal,
i tenhle byt máme díky nûmu. Byl o devatenáct let star‰í
neÏ jeho bratr a obãas mi pﬁipadalo, Ïe se snaÏí suplovat
jejich otce.“
„Proã? Co dûlal dûda?“
„Spí‰ – co nedûlal,“ trpce se pousmála matka. „O rodinu se moc nezajímal. Ani o tu první, z níÏ mûl Prokopa,
a ani v druhém manÏelství, z nûhoÏ se narodil tvÛj otec, mu
rodinn˘ Ïivot moc neﬁíkal.“
„Co tím chce‰ naznaãit?“ zajímala jsem se. „Já si dûdu
z dûtství pamatuju jako velkého elegána. Nosil snûhobílou
ko‰ili a ãern˘ oblek. Pod sakem mûl vÏdy obleãenou vestu.
Pﬁipadal mi stra‰nû elegantní… Zajímavé, na tátu takové
vzpomínky nemám.“
„Táta nenosil obleky,“ tón matãina hlasu o poznání klesl.
„Táta nosil vytahané man‰estráky a tlusté svetry. Oblek mûl
na sobû, pouze kdyÏ se Ïenil.“
„Mami, nepﬁehánûj,“ mûla jsem pocit, Ïe se musím otce
zastat. „V létû pﬁece tlusté svetry nenosil.“
„Má‰ pravdu,“ pok˘vala matka hlavou, „v létû nosil triãka. Oblek nikdy.“
„Zﬁejmû se nepodobal svému otci.“
„V oblékání ne, v absenci v rodinû ano.“ Matãina zatrpklost vÛãi nûmu nevyprchala ani léta po jeho smrti.
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„Dûda trávil hodnû ãasu v bratislavsk˘ch kavárnách se
sv˘mi pﬁáteli, a táta zase s pﬁáteli zavû‰en˘mi na jednom
lanû na kolmé skále nad propastí, kam by se normální
ãlovûk bál i jen upﬁít pohled zdálky, natoÏ je‰tû tam lézt
osobnû.“
V‰imla jsem si matãina smutného v˘razu a v˘ãitky
v oãích, kdyÏ se zahledûla na fotografii na ledniãce.
„Z tohoto pohledu…,“ zji‰Èovala jsem pﬁíãinu matãiny
náklonnosti k str˘ci Prokopovi, „se ti zdá, Ïe k ideálu manÏela se pﬁibliÏoval právû str˘ãek Prokop?“
„Z tohoto pohledu ano,“ souhlasila se mnou matka.
„Vûnoval se nejen své rodinû, ale pomáhal i nám. TﬁebaÏe
byli s otcem pouze nevlastní bratﬁi.“
Sedûly jsme u kuchyÀského stolu naproti sobû. Tady se
nám nejlépe povídalo, tady jsme probraly v‰echno, co jsme
potﬁebovaly vyﬁe‰it. Bylo to pﬁíjemné místo, protoÏe
z okna v osmém poschodí jsme mûly v˘hled do ‰irokého
okolí. VÏdycky jsem pﬁitom mûla pocit, jako by na‰e my‰lenky volnû poletovaly za oknem, a tím nás zbavovaly stísnûnosti z nûkter˘ch na‰ich témat.
„Mami, pﬁedstav si,“ poãítala jsem v duchu, „str˘ãek
Prokop, o tolik star‰í neÏ ná‰ otec, se doÏil tﬁiasedmdesáti
let, zatímco táta umﬁel v jednapadesáti.“
„O tom pﬁece mluvím,“ zdÛraznila matka, „str˘ci Prokopovi staãila rovina v Rusovcích, zatímco otec se potﬁeboval dívat na svût z v˘‰ky nûkolika kilometrÛ, s hlavou
v oblacích.“
Zazvonil telefon. Pevná linka. Máma se natáhla pro sluchátko. Tu‰ila jsem, Ïe volá nûkterá z jejích kamarádek.
V tuhle dobu mûly hovory zadarmo, mohly se vypovídat
do sytosti.
„Právû na to jsem zvûdavá,“ ﬁíkala matka ironicky pﬁítelkyni Júlii. „Teì se ten pozemek se zahradou bude muset
vypoﬁádat, aÈ chtûjí nebo nechtûjí.“
Chvíli mluvily o pohﬁbu, o smrti, o nemocích, potom
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na‰tûstí pﬁe‰ly k salse. Ulevilo se mi. Téma tanec se pﬁi tom
lijáku za oknem poslouchalo pﬁíjemnûji. Pak následovala
debata na téma rozvod. Tak tohle uÏ znám dokonale, vím,
co bude následovat.
„Dobﬁe si to rozmysli,“ napomínala matka Júlii. „Na
tvém místû bych je‰tû poãkala.“
No, uÏ je to tu zase. Vûãné téma – podání Ïádosti o rozvod. Júlia o nûm mluví uÏ dobré dva roky a matka ji od
toho pokaÏdé odrazuje. Znám Júliiny v˘hrady vÛãi manÏelovi, netají se s nimi ani pﬁede mnou. Lhostejnost, neúcta,
obãasn˘ kﬁik. Pr˘ to tak bylo odjakÏiva, trpûla s ním cel˘
Ïivot. PokaÏdé se podivím, proã se odhodlává ﬁe‰it to aÏ
teì, po tolika letech souÏití. Proã to neﬁe‰ila dﬁív? NedokáÏu si pﬁedstavit, Ïe bych v takovém manÏelství zabila desítky let svého Ïivota.
Na‰tûstí hovor netrval dlouho. Matka zamy‰lenû sedûla
na Ïidli s podepﬁenou bradou. Nevûdûla jsem, jestli pﬁem˘‰lí o Júlii nebo o pohﬁbu. Mû ale zajímala na‰e rodinná
situace.
„Mami,“ ozvala jsem se, „proã dûda tak ‰patnû rozhodl
o tom domû? To nebyl moc dobr˘ nápad, darovat dÛm
str˘ci Prokopovi a pozemek pod ním i se zahradou druhému synovi, na‰emu tátovi. Nemohl to rozdûlit mezi syny
rovn˘m dílem?“
Matka pokrãila rameny. „Nikdo z nás nechápal, proã to
dûda udûlal. ZpÛsobil tím rodinû jenom spoustu problémÛ.“ Vstala, z ledniãky vyndala krabici s mlékem a nalila
si plnou skleniãku. Zamy‰lenû se napila. „KdyÏ tak o tom
pﬁem˘‰lím… ten pozemek dûda zdûdil, ale dÛm na nûm
postavil s první Ïenou. Po rozvodu ji z domu vyplatil a nastûhoval si tam druhou manÏelku, tvoji babiãku. Snad proto majetek takhle rozdûlil.“
„MoÏná proto vám str˘ãek Prokop sehnal tenhle byt,“
doplnila jsem ji. „Pokud chtûl dál bydlet v domû v Rusovcích, co jiného mu zb˘valo?“
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