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Obřadní síň se zvolna zaplňovala navoněnými paničkami,
které
strávily
celý
den
v okresním městě, u kadeřníků
a v kosmetických salonech.
Blahobyt a přebytek volného
času snášely ženy, které ještě
před několika lety musely chodit do práce, bez psychické
újmy; jezdily nakupovat.
Jejich muži vyčkávali u televize do konce sportovních
zpráv a pak se ještě pozdrželi na
náměstí inspekcí nablýskaných
bouráků s cizími čísly – tak
najednou v jejich dosahu.
Starobylý sál v prvním patře
radnice prošel nedávno nákladnými úpravami. Nad pódiem
s předsednickým stolem visel
přetvořený
městský
znak,
kombinující historické prvky
s novou orientací města na lázně
s výchovným programem.
V hlavním poli zobrazoval tři figury vodních nymf u pramene. Mezi
oblouky dělených oken ponechal výbor pietně hesla z počátků
´Sdružení rodičů a přátel školy odlišných dívek´:

SRPŠOD – BEZPEČNOST A ŠTĚSTÍ
DUŠE – KRÁSA – RODINA
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Když zazněla siréna do večerního ticha, několik mužů vyběhlo ven,
ale většina přítomných se nahrnula k otevíraným oknům.
Do sálu pronikla vřava z parkoviště, odkud vycházela záře světel.
Povykování přecházelo ve skandování ženských hlasů:
„To by se vám hodilo! To by se vám hodilo!“ Zaznívaly i ojedinělé
výkřiky: „Sériová výroba! Hračky pro pány!“
„Kdyby nás znaly…“ pohlédla Blanka sklíčeně k oknu, odkud se teď
ozývalo: „Obchod bílým masem! Obchod bílým masem!“
Anténka, která měla mimořádně jemný sluch, v tom hluku zachytila
i štěkot. „Jako bych slyšela psa!“ vyhrkla.
„Sem přece psi nemohou!“ ujišťovaly se navzájem.
„Proč nás ty ženy tak uráží?“ vzlykla nejmladší Terinka.
Čtyři debutantky v první řadě měly na sobě nadýchané toalety ve
čtyřech odstínech bílé, s jemnými krajkami, které decentně zdůrazňovaly nadějný rozpuk oblin na jejich útlých postavách.
„Je to jen pár hrubých zatrpklých nešťastnic,“ řekla ředitelka.
Vešel tajemník a zamířil do čel sálu, kde nervózně přešlapoval starosta.
Právní zástupce Sdružení opodál stále ještě telefonoval. Ředitelka
pokynula dívkám a odspěchala k podiu.
„Kolik jich je?“ naklonil se starosta k tajemníkovi.
„Padesát fematron a třicet registrovaných ptáčníků.“
„Euroadamité?“
„Erodemokraté – mají župany a megafony. Přijela televize.“
„A kdo ji pozval?!“ napadl Augustu starosta.
„Copak jsem mohl vědět…“
„To bude slávy!“ přisadil si tajemník městského úřadu, který
právníka, zbohatlého „za naše peníze“ z duše nenáviděl.
„Ještě můžeme všechno otočit,“ řekla ředitelka. Trojice mužů k ní
vzhlédla s nadějí. Jedině ona může zachránit situaci!
Do sálu vstoupila paní Hodrová s hosty. Zdravila se s místními
a uváděla dvojici novinářů do zadní řady.
„Co je to za lidi?“ přistoupil k ní starosta.
„Moji staří známí,“ uklidňovala ho referentka.
„To je ten pisálek, co tu byl když…“
„Není tu pracovně a je to slušný člověk. A jeho kolegyně…
To byste se divil!“ zamrkala významně.
Irma zatím organizovala zavírání oken: „Vraťte se prosím na svá
místa.“ Hluk zvenku utichal. K paní Hodrové přisedla vrchní sestra ze
zámku. Starosta odspěchal pozdravit charismatického muže s kolárkem,
který vstoupil do sálu obklopen houfem převážně starších žen. Pak se
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vrátil za předsednický stůl, kde čekali členové rady a auditor se dvěma
propojenými notebooky.
Ředitelka uvedla poslední návštěvníky na místa a jako jediná žena se
připojila k představenstvu. Jen Palečkovo místo zůstávalo prázdné.
Starosta vyslal tajemníka zjistit, co se děje u závory a pozvedl ruku.
Hlasy v klenuté síni utichaly.
„Děkuji. Jak jste mohli slyšet – přes mimořádně příznivé přijetí
našich absolventek všude jinde ve světě, existují u nás ještě osoby,
ve kterých existence čistých kultivovaných bytostí vzbuzuje závist
a zlobu.“
Augusta v pozici jednatele Sdružení formálně pozvedl ruku:
Chtěl bych připomenout, že zvýšené náklady na bezpečnost našich
studentek a potažmo všech místních obyvatel jsou plně hrazeny
kompenzacemi zvenčí.“ Úklonou vrátil slovo starostovi.
„Ano. Tyto podstatné, ale nezbytné náklady nezatíží rodiny ani
obec,“ potvrdil starosta.
Vzadu zvedla ruku vrchní sestra z domova důchodců. „Říká se, že
počítáte se psy…,“ řekla pouze.
V první řadě zavládlo zděšení. Bony uklidňovaly z druhé řady své
svěřenky.
„Nesmysl!“ ohradil se starosta a pohlédl na Augustu, který předstíral,
že studuje poznámky.
„Jenom, že ještě pamatuji, jak utekli pohraničníkům a napadli paní
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doktorovou…,“ dodala, jako by nebyla zcela přesvědčena.
Mezi přítomnými to zahučelo.
Augusta povstal a autoritativním gestem utišil shromáždění. Rozšafně
a sladce jako politik, stylizovaný do role laskavého otce promluvil:
„Opravdu, upřímně, věřte mi… Užití strážných zvířat není plánováno
nikde uvnitř katastru obce.“
„A co ten koridor?!“ zvolal někdo vpředu.
„V naprosto výjimečných případech, a pouze za drátěným plotem,
bychom v mimořádných situacích uvážili dočasné nasazení dokonale
vycvičených pomocníků,“ uklonil se.
I přes zavřená okna zaléhalo dovnitř skandování hysterických
ženských hlasů: – To by se vám hodilo! – To by se vám hodilo!
Ve dveřích stanul náčelník městské stráže. Starosta potřeboval zjistit,
co se venku děje. Zachytil nápomocný pohled Irmy.
„Promiňte prosím,“ omluvil se shromážděným a předal jí mikrofon.
Také právník využil přerušení a vytratil se ke dveřím.
Přešla doprostřed pódia jako herečka do středu jeviště před velkým
monologem. Sál se ztišil. Přejela očima shromáždění a všichni měli
pocit, že se obrací právě k nim.
„Kdybych se mohla znovu narodit,“ začala tiše, „přála bych si, aby to
bylo právě zde.“ Její oči spočinuly na drobných dívkách.
„V místě, kde se dařilo přírodě víc než jinde.“ Zachytila u dveří spor
mezi starostou, právníkem a náčelníkem a přidala na hlase: „Kde nebesa
požehnala dívkám jemností, vroucností i moudrostí dávných věků.
Ve škole jen uhlazujeme, co už mají v srdcích, a učíme je to vyjádřit
v různých jazycích,“ pokračovala, aby do mezery ticha nepronikly
zneklidňující hlasy.
„Já tě varoval!“ napadl starosta šeptem právníka.
„Ty baby z televize je hecujou!“ stěžoval si strážný.
„Jsou za krev placený! Nač si platíme vás?“
„Nemůžeme na ně – pokud nepřekročí obecní čáru!“
„Měl bys to jít urovnat,“ obrátil se starosta na Augustu.
„Já! Proč já?“
„A čí to byl nápad – pozvat ty hyeny!“
„Mám tu zástupce klientů a potenciální investory!“
„Přenosový vůz musíme vpustit,“ přemýšlel starosta nahlas.
„Ta banda vtrhne za nimi!“ protestoval náčelník.
„Přes čáru? – Ale tam už je přece můžete zastavit!“
„Padesát feministek v křuskách?!“
„Platíme vám připojištění,“ řekl starosta vážně.
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Právník zachytil rychlý pohled Irmy, které se dařilo udržovat
pozornost zajímavými detaily výchovného programu, a dostal nápad:
„Přijmeme jen jejich mluvčí. – Jednu snad zvládneš…?“
Starosta rezignovaně přikývl a nasupený náčelník vyšel ze sálu.
Zbylá dvojice se zaposlouchala do melodického hlasu Irmy:
„…a tak dokázaly světu, který viděl jen fyzické odlišnosti, že jejich
hlavním atributem je mimořádná vnímavost, vnitřní čistota, radostná
povaha a výjimečný smysl pro rodinnou harmonii.“
S uspokojením zachytila, že se starosta i právník vracejí na svá místa,
ale skončit jen tak by nebylo dost elegantní.
„V letošním roce máme čtyři absolventky: Antea s Biankou už
dosáhly plnoletosti a čeká je budoucnost v nejvlivnějších kruzích.
Připojí se k desítkám dívek, které šíří dobré jméno našich žen ve světě.“
Ředitelka školy pokynula nenápadně starostovi, který s žoviálním
úsměvem navázal: „Jako otec jedné z jejich společnic bych rád připomněl, že za všemi úspěchy stojí i trpělivá práce mnoha místních občanů
a jejich dcer…“
Dovnitř dolehla nová, hlučnější vlna protestů. Pohlédl k oknům,
ale litá sklíčka zasazená v olovu propouštěla jen rozptýlené světlo
reflektorů od uzavírky silnice.

V temném průjezdu starého domu, postávali dva mladíci. Menší z nich
občas opatrně vyhlédl ven.
Vrata se tu v noci nezavírala. Bezpečnostní okruh odděloval městečko od zbytku světa a při všeobecném blahobytu se místní občané už
krádežemi neobtěžovali.
Strážní služba odkláněla návštěvníky zvenčí pod vynalézavými záminkami hned u závory, a kriminalita klesla skoro na nulu.
Agresivní skandování: „To by se vám hodilo! To by se vám hodilo!“
náhle utichlo. Ulici zalila zář reflektorů a kolem vrat projel přenosový
vůz, následován mikrobusem městské stráže.
„Viděls?“ zašeptal nápadník Katky. „Sebrali tu ženskou!“
„Asi zastupuje aktivistky,“ hádal správně Mau.
„Ta paní, co kopla tajemníka?“ pochyboval výrostek. Nejistě se
zeptal: „Myslíš, že bych měl…?“
Mauglí vyhlédl na ulici: „Teď budou mít jiné starosti.“
Zběhlému kadetovi se nechtělo. „Půjdeš se mnou?“
„Já to vezmu horem. Dívej se jí do očí. Nejhorší je nevědět.“
Postrčil výrostka na ulici a sám vyklouzl průjezdem do dvora.
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Kadet, o kterého stála vojenská policie víc než jeho milá, vykročil
prázdnou ulicí. Před radnicí klopýtali poslední opozdilci o přenosové
kabely. ´Teď nebo nikdy!´ pomyslel na urostlou Katku a vzhlédl k nebi,
jako by odtud očekával pomoc.
Za štítem měšťanského domu, na hřebeni střechy, zahlédl proti obloze malou tmavou siluetu.

Mauglí postupoval rychle vpřed. U arkýře půdní vestavby narazil na
sotva odrostlé kotě. Zevnitř vycházela proměnlivá záře obrazovky.
Slyšel křik, zdálo se, že demonstrantky už berou radnici útokem:
´To by se vám hodilo! Zpátky do středověku!´
Nahlédl dovnitř. Byl to jen televizní přenos z parkoviště. Kotě
mňouklo a okno se otevřelo; sotva stačil uhnout.
„Či či,“ ozval se ženský hlas. Postrčil zvířátko, které se k němu
blížilo, k otvoru. Ruka kotě pohladila a zmizela uvnitř. Vřava z přenosu
trochu opadla; rozeznával už i komentář: ´Slavnostní ráz výroční schůze
narušilo několik desítek žen, protestujících proti porušování lidských
práv. Mluvčí této skupiny…´
Ve střešním okně se objevila paní v natáčkách a na parapet položila
talířek se sardinkami. „Ňam ňam, Mici, rybičky!“
„Podívej!“ přivolával ji k obrazovce mužský hlas: „To je náš náčelník, s tou helmou nakřivo!“
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Micka zamířila k talířku, ale Mauglí byl rychlejší. Zvedl sardinky
a labužnicky k nim přivoněl. Přemohl pokušení a už je pokládal zpátky,
když dostal nápad. „Počkej,“ zašeptal a s talířkem v ruce pokračoval po
střechách dál.

Ze vstupního foyeru vedla k obřadní síni v patře dvě symetrická ramena kamenného schodiště a režisér zvolil pro přenos tento vizuálně
zajímavý prostor. Mladý reportér už oslovil mluvčí protestujících žen
a položil jí pár předvídatelných otázek.
„…a nedemokratické!“ přidala k předchozím nařčením intelektuálně
průměrná, ale nadprůměrně průrazná dáma, která poslední dobou vyplňovala prázdné místo v čele imaginárního hnutí, jehož velikost nebyla
členstvím nikdy doložena.
Moderátor, který statné padesátnici přidržoval mikrofon, se pootočil
k představitelům obce a Sdružení, shromážděným na schodišti: „Slyšeli
jsme vážná obvinění.“
Starosta, postávající v mezipatře schodiště, pokynul Augustovi a ten
sestoupil s teatrální pomalostí o několik stupňů.
Dychtivý moderátor k němu natáhl ruku s mikrofonem.
„Demokracie,“ začal právník rozšafně, „nepřichází se zárukou úspěchu. Dává jen všem rovnou šanci uspět. Nikdo například nebrání těmto
dámám,“ uklonil se ve směru povykujících hlasů, „aby se kultivovaly,
rozvíjely své osobnosti, šířily radost a pohodu a byly ve vlastním životě
také úspěšné a šťastné…“
Z obřadní síně se trousili na galerii návštěvníci přerušené schůze.
„A krásné!“ ozval se z patra mužský hlas.
„Krásné jsou ty, které milujeme,“ neodolal Augusta, ale jen přilil olej
do ohně.
„Vy?!“ napadla v jeho osobě všechny muže světa mluvčí žen:
„Chcete jen ozdoby vašeho ega! Zotročené chudinky!“
„Myslíte, že jde o přechodnou módu nebo o trvalejší trend?“ přerušil
moderátor její útok další otázkou.
Ze skupiny shromážděné za kamenným zábradlím jako na kostelním
kůru zazněl výkřik: „Je to proti Bohu!“ Kameraman zaostřil na hubenou
ženu, která patřila k náboženské družině.
Oduševnělý muž s kolárkem, sledující všechno z pozadí, nebyl tím
výlevem nadšený. Přílišná horlivost jeho oveček přiváděla pozornost
k náboženskému úhlu celé věci!
Potřeba formulovat postoj k bezprecedentní situaci, která nastala v jeho
farnosti, byla zřejmá. Potlačil nutkání zasáhnout do debaty z pozice
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morální superiority, s nadhledem intelektu, podepřeného tisíciletou
zkušeností církve a ustoupil za sloup.
„Proti Bohu!“ vykřikla kostelnička ještě jednou.
´Sdružení´ bylo štědré a biskup se jen rozplýval, když nedávno znovu
posvěcoval chrám Neposkvrněné Panny po nákladné opravě střechy
a odborné restauraci odkrytých fresek. …Možná je to trochu proti
Bohu. Řadovému služebníkovi však nepřísluší něco takového vyslovit,
couval pastýř do příšeří klenby.
„A proti přirozenému výběru!“ vykřikla reportérka, která se na
galerii prodrala do první řady, aby jí nic neuniklo.
„Proti přirozenému výběru ´žen´?!“ rozhořčila se feministka.
„Co je na tom přirozeného! Že si nás vybírají jako zboží?!“
V zápalu boje nepostřehla, že jsou obě na stejné straně barikády, vztyčené na liduprázdném prostranství. „Další ohavný výplod patriarchální
společnosti!“
Redaktor napověděl kolegyni evolučně přesnější formulaci.
„Proti přirozenému výběru druhů!“ opakovala hlasitě po něm.
Augusta byl protřelý advokát a z nedorozumění mezi ženami
okamžitě těžil: „Proti přirozenému výběru druhů družkami? Nebo proti
přirozenému výběru družek – druhy?“
„Nebo podle Darwina? Výběr živočišných druhů pro přežití?“ přišla
moderátorovi vhod maturita.
„Ty chudinky by bez chůvy nepřežily ani oblačno!“ prohlásila
pohrdavě mluvčí feministek.
Do bouře nevole zaznívaly jen ojedinělé výkřiky souhlasu.

______________________________________
Mauglí se přesmykl přes další hřeben, sálající ještě nastřádaným teplem slunce a sjel do úžlabí mezi střechou domu a boční zdí horního
poschodí radnice. Vyklonil se nad náměstí.
Z velkých renesančních oken vycházelo světlo. Odložil talířek se
sardinkami na komín, sjel na ozdobnou římsu, která běžela po průčelí
budovy, a přimkl se tělem ke zdi. Aby nespadl z výstupku jen na dvě
dlaně, musel zadržet dech. Zvolna postupoval k vybrání okna, kde mohl
zase dýchat. Nahlédl dovnitř a vrátil se pro lahůdku, po které už vyskakovalo kotě. – „Počkej…“
S podnosem v ruce balancoval zpátky. Znovu nahlédl dovnitř,
upravil tři rybičky do jakéhosi obrazce a položil talířek na římsu.
Labužnicky si olízl prsty a po špičkách ustoupil do stínu.
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V předělu mezi budovami stačil zadržet Mícu. „Počkej, ještě ne!“
Přitáhl ji k sobě, a jak myslel na Anteu, od níž ho dělilo jen půl metru
kamenné zdi, začal ji bezděčně hladit.

Návštěvníci

přerušené schůze povětšině opustili obřadní síň a shromáždili se na galerii a v prostoru schodiště. Uvnitř zůstalo jen pár
hloučků zabraných do soukromých rozhovorů a čtveřice debutantek
v první řadě. Opodál se přely jejich bony.
Irma sledovala přes kamenné zábradlí scénu pod sebou a jen
chvílemi se pootáčela a průhledem otevřených dveří kontrolovala své
svěřenkyně v poloprázdném sále.
Dívky s jemně vyvinutým čichem postupně umlkaly a otáčely se
směrem k oknu.
Anténka se naklonila k Blance a něco jí pošeptala. Blanka vstala
a přešla ke čtveřici chův u dveří: „Možná bychom se měly převléknout
do něčeho vhodnějšího,“ navrhla.
Zdola k nim dolehl drsný ženský hlas: „…diskriminační zvýhodnění
na základě velikosti!“
„Snad malosti!“ upřesnil kdosi z mužů.
Bona pohlédla na Blanku. Bílé slavnostní róby byly v této situaci
skutečně nepatřičné. Přikývla a zamířila za ředitelkou.
Blanka se loudavě vracela podél první řady zpátky a Antea
v zákrytu se přesunula blíže k vnější stěně.
Chůvy byly stále pohrouženy do vzrušené diskuse.
Antea se naposledy ujistila, že může, rychle přeběhla k oknu a vyhlédla ven. Náměstí bylo prázdné. Sklopila zrak. Na římse pod oknem
formovaly tři stříbrné rybičky na bílém talířku písmeno A.
Na vteřinu zaváhala a pak stáhla z prstu kroužek s čtyřlístkem
z pouti. Bezcenný kousek v dětské velikosti jí byl dražší než šperky
z reprezentační soupravy, pořizované všem dívkám k šestnáctým
narozeninám.
Prstýnek zazvonil o porcelán, zavibroval na hraně a zapadl do stínu
mezi zdí a miskou. Ten zvuk, znásobený strachem, museli snad slyšet
všichni! Zatoužila uniknout po římse, ale přiměla se vrátit.
Z chodby ji pozorovala ředitelka!
Irma vešla do sálu a zamířila rovnou k první řadě. Chůvy přerušily
hádku a shlukly se kolem dívek. „Není vám chladno?“
Jen Antea se s ujištěním opozdila. „Není ti zima?“ zeptala se jí.
„Teď už ne,“ sklopila dívka oči.
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„Převléknout se nestačíte,“ řekla ředitelka. „Bohužel, budou vás chtít
vidět.“ Každá expozice narušovala tajuplnost, k níž inklinovaly, mýtus,
jehož působivost potvrdil i průzkum pravidelně prováděný nadnárodní
agenturou.
„Já vím,“ povzdechla za ně. „Ale po tom všem musíme napravit
dojem…“
Pravděpodobnost vystoupení v televizi naopak nadchla jejich doprovod. Bony už se upravovaly a uhlazovaly si uniformy s mnoha zipy
a kapsičkami, které pro ně navrhl přední francouzský módní salon,
po konzultacích s experty na bojová umění.
Anténka se sbírala z leknutí. Cítila nesmírné vzrušení z ´jeho´
blízkosti, i hrůzu z neznámého, a nedokázala své pocity skrýt.
Irma přejela dívku zkoumavě očima a přistoupila k oknu, kde ji
viděla naposledy. „Pojďte sem!“ přivolávala ostatní.
Dívky se nahrnuly k parapetu a bony se nakláněly přes ně.
„Pojď taky!“ slyšela Antea Blančin povzbudivý hlas.
Nekonečně pomalu došla k oknu a donutila se podívat dolů.
Na římse, u prázdného talířku, se už jen olizovalo kotě.
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Dívčí hlasy zalétaly do úžlabí, mezi budovami, kde se ukrýval Mauglí.
Zahlédl i jejich ruce. Míca se nečekaného zájmu lekla a utekla zpátky
k němu. Pak už slyšel jen zavírání okna.
Věděl, že musí zpátky na zem, ale vrátil se ještě pro misku, aby ji
odevzdal, kam patřila. Na římse pod ní se cosi zablýsklo. Překvapeně
zvedl prstýnek, který tak dobře znal. Nebyl čas na něžnění, musel dolů.
Z hřebene střechy dohlédl až do parku.
Barevné reflektory osvěcovaly skálu, ze které vyvěral pramen.
Zdálo se mu, že tam postávají dvě osoby.
_________________________________________________________

Profesor poobědval s doktorem Palečkem a zbytek odpoledne strávil
v archivu Domova důchodců, který ho fascinoval vysokými věky dožití.
Večer se opět sešel se svým hostitelem v parku.
Teď hleděl do jiskřícího proudu životodárné vody, která tryskala ze
skalních štěrbin a zklidňovala se a nabírala sílu v kamenné nádrži zbudované lidskýma rukama.
Soustředěně vnímal každé slovo starého přítele. Když trochu rozpačitě skončil, řekl jen opatrně: „Vyloučit se to nedá…“
Paleček zavřel tlustý sešit se souhrnem postřehů i faktů. „Já vím, že
statistika malých čísel není vědecký důkaz, ale všechno do sebe zapadá.
Data, míry, gesta, maličkosti. To přece nemůže být jen shoda náhod!“
Tvář vědce zůstávala ve stínu. „Geny se nezapřou!“ pokročil ke
kašně a vyšplouchl trochu vody na písek. „Ani po řadě generací,“ dodal.
„A tady jsme teprve u čtvrté.“
Paleček slavného kolegu nevídal často, ale pojila ho s ním stejná
krásná a marná posedlost. Oba věděli, že k pochopení vývoje ´lidského
druhu´ krátký čas jednoho života nestačí.
Vážil si profesorova díla a záviděl mu přístup k výzkumným pracovištím i množství dat, které měl k dispozici.
Druhou stránku jeho působení – popularizaci oboru – považoval za
nutné zlo, cenu, kterou platil za svá privilegia.
Paleček věřil, že povrchní znalosti svádějí neškolený mozek k překotným úsudkům, a svoji ´zaječí´ teorii zahrnul do přednášek pro
poslední ročník dívčí školy:
Všechno, s čím se zajíc setkává, je spolehlivá skutečnost. Moderní člověk ale často absorbuje i nespolehlivé informace a nepodložené názory
– a svým přetrvávající ´zaječím´ mozkem je považuje za skutečnost.
Povrchní závěry, kterým pevně věříme, jsou škodlivější než vědomá
nevědomost…

79

Palečkův host se zamyšleně napil z jamky ve dlani. „Tahle voda
tomu asi nějak napomáhá, ale hlavní je vždycky dědičnost.“ Znovu se
napil a dodal: „Možná se to časem vyčerpá.“
Doktor zavrtěl hlavou. „Nabírá sílu v mokřinách nad zámkem. Otec
tam zřídil vodárnu pro zámek i pro obec.“
„Ta mutace,“ upřesnil genetik. „Přenáší se jen po přeslici a je
recesivní.“
„Ach tak. … Ale kdyby se přece jen objevil…“
„Co? – Takový skřítek mužíček?“ usmál se vědec shovívavě. „To by
si ho ty holčiny musely samy udělat. – Ze žebra!“
„Ale to by bylo jaksi… v rodině,“ prohodil Paleček a bedlivě sledoval reakci učenějšího kolegy.
Profesor mávl rukou. „Když jsou oba rodiče zdraví, trocha příbuzenství občas nevadí. Vezměme reprodukci vyšších savců. Příroda nemá
naše bigotní předsudky, jinak by tu bylo už dávno pusto. …Ale možná
je dobře, že se to nešíří dál. Tenhle svět není pro malé a hodné.“
„Měli bychom se vrátit…“
Profesor spočinul posledním pohledem na živé vodě, která klouzala
mezi nasvíceným mechem a trsy kapradí, vlnila vlákny zelenavých rostlinek a padala v jemné tříšti do umně vykroužené kašny. Ještě jednou se
dotkl hladiny a následoval doktora.
„Opravdu jsou tak… vychované?“ zeptal se.
„Nepotřebují ´vychovávat´. Je to v nich. Zamilují se prostě naplno,“
řekl vážně. „A naštěstí vzbuzují stejně silné city.“
„A za to se platí miliony?“ podivil se starý mládenec. „Takovou
oddanost bych asi neunesl.“
„Ani by tě nenapadlo koukat kolem,“ řekl tiše Paleček.
Profesor vzpomněl na jeho ženu a rozpačitě se omluvil.
Doktor jen zhluboka vydechl. Blížili se k prvním domům a hluk
z náměstí sílil.
_______________________________________________________

Mluvčí

feministek zaujala před kamerou téměř boxerský postoj:
„Exploatace fyzicky omezovaných a mentálně opožděných dívek
s potlačenou osobní identitou!“ zahrozila zaťatou pěstí.
Augusta rozhodil bezmocně ruce.
Z davu vystoupila paní ve středních letech. Její příjemné, ale všední
rysy kontrastovaly se složitým účesem a drahou toaletou.
„Sdružení by nedopustilo, aby mi vzali dítě!“ vykřikla a propukla
v pláč. Právník se naklonil k moderátorovi a cosi mu zašeptal.
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Pohledný muž otevřel neprofesionálně ústa a pokročil k ženě
v popředí. „Promiňte prosím… Vy prý jste matka Lilly? Promiňte,
Lidunky? Té nešťastné dívky, unesené… zmizelé… před několika
lety?“ dodal pro mladší televizní diváky.
„A právě ta tragédie ukázala potřebu ochranné organizace!“ využil
situace Augusta.
„O její sestru se už Sdružení postaralo!“ podpořila ho paní s nefalšovanou vděčností a pokročila proti feministce.
„Kdo se vás prosil?!“ zatlačovala větší ženu. „Co vy víte, jak se bojí
matka! A chce pro ně to nejlepší!“
„Nejlepší?“ vzpamatovala se mluvčí aktivistek.
„Mají snad na vybranou?!“
To byla právníkova parketa. „Sdružení prokazatelně pouze doporučuje! Rodiče a později samotné plnoleté dívky nemusí doporučení
přijmout,“ zdůraznil.
„Ano…?“ spustila feministka sarkasticky, ale Augusta jí nehodlal jen
tak přenechat slovo.
„A že se to nestává, dokazuje spokojenost!“
„Nebo strach!“
„Proč se jich nezeptat osobně?“ vycítil příležitost moderátor.
„Jsou pod zámkem!“
Právník se omluvil a odspěchal za starostou, který ze schodiště
zachmuřeně pozoroval scénu pod sebou. Chvilku se radili a pak zamířili
nahoru do obřadní síně.
Ochránkyni ženských práv zatím docházely argumenty a začínala se
opakovat. Reportér naštěstí rozeznal mezi příchozími obrýleného vědce,
kterého už měl několikrát ve studiu.
„Zdá se, že naši diváci budou mít možnost sami rozhodnout, zda náš
nejzajímavější – živý – export podpořit nebo zatratit!“ postupoval
s mikrofonem k postaršímu učenci, který byl vždy připraven sehrát
svoji očekávanou roli.
„Právě jsem zde zahlédl i známého genetika profesora Půlce! …Pane
profesore, dovolíte? Přijel jste také demonstrovat?“
„Jsem zde na osobní návštěvě,“ uklonil se vědec směrem k Palečkovi
a narovnal si červeného motýlka, součást své ´image´.
„Ale zabýváte se genetickými faktory proporčních odlišností. Takže
jistě máte pro zdejší …anomálie nějaké vysvětlení.“
„Ano, jistě.“ překvapil mladíčka s mikrofonem a pohlédl na starého
doktora. „Bohužel… Lékařské tajemství.“
„Jsou z Marsu!“ rozhodila ruce feministka.
„Snad z Venuše!“ ozval se mužský hlas. „To vy jste z Marsu!“
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Profesor pozvedl ruku a utišil vřavu. „Jsou ze stejných kousků jako
my všichni. Jen je tam nahoře,“ pozvedl prst k nebi, „nějakou náhodou
namíchali trochu jinak.“
Oči všech přítomných sledovaly gesto jeho ruky.
V tom okamžiku dala Irma znamení. V patře za kamennými sloupky
zábradlí se zabělalo, a po každém ze dvou symetrických ramen
schodiště majestátně sestupovala dvojice debutantek.
Oba páry, následované dvojicemi ochránkyň, se v mezipatře spojily.
Čtyři útlé dívky v nadýchaných krajkách se uklonily, vlevo a vpravo,
a mile a skromně pohlédly do kamery.
Po několika vteřinách absolutního ticha se zástup ve foyeru vzpamatoval a pohnul blíž. Čtyři bony se stříbrnými prýmky na černých
uniformách obešly své svěřenkyně, zastoupily dolní část schodiště a
zastavily pohyb davu. Zraky všech se upíraly na dívky, jejichž líbeznost
vynikala na pozadí hrubého kamene.
Irma, sledující improvizovanou akci z prvního patra vydechla úlevou. Vzápětí ale znepokojeně zaznamenala rostoucí počet neznámých
žen, kterým se ve všeobecném zmatku podařilo proniknout až do
prostor radnice.
Mezi chůvami proběhla matka unesené Lidunky. Tentokrát se vrhla
k nejmenší z dívek. „Jsem na tebe tak pyšná!“
Shora přispěchal starosta a pokoušel se dojatou ženu vytlačit ze
záběru. Jakmile k ní vztáhl ruku, pokročila malá Terinka proti němu
a pohledem donutila velkého muže k ústupu. Pak se vytáhla na špičky,
políbila mámu a něco jí pošeptala.
Žena, která si až teď uvědomila, že je natáčena, ustoupila.
Kamera sledovala v detailu dívku. Pomalu pozvedla hlavinku, pohledla
přímo do objektivu a v očích se jí zaleskly slzy.
Irma, která jí neviděla do tváře, vycítila, co se děje, ze ztichnutí davu.
Věděla, že Terinka jen tak slzy neroní.
Anténka se s přirozenou lehkostí ujala velení. Vystoupila před zbývající trojici a představovala své družky. „Theresa, sedmnáct,“ vtiskla
jí do ruky kapesníček. „Lucia, sedmnáct a čtvrt,“ přešla k prostřední.
„Tohle je Bianca a já jsem Antea.“ S úklonou se zařadila a dotkla se
paže vedlejší dívky, jako by jí předávala štafetu.
„My dvě už se podepisujeme samy,“ usmála se Blanka.
„To je krása…,“ ztrácel moderátor kontrolu a jeho zašeptání zachytil
mikrofon i nejbližší okolí.
„Typické!“ syčely feministky.
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Mladík se vzchopil k profesionálnímu chování: „Zbývá nám už jen
pár minut… Dovolíte několik otázek?“ zamířil k dívkám v mezipatře.
Družičky ustoupily a uvolnily mu průchod.
„Sdružení prý jen doporučuje…,“ natáhl ruku s mikrofonem automaticky k nejstarší z nevěst.
„Ano. My doporučení uvážíme a poradíme se s rodiči, sourozenci
a ostatními.“
„Je pravda, že máte před svatbou?“ obrátil se k Biance. „Nač ten
spěch?“
„Cítím se připravena,“ řekla prostě.
Povšiml si, že Antea sklopila oči a postrčil mikrofon jejím směrem:
„Vám se snad váš vyvolený nezamlouvá?“
„Určený!“ opravila ho mluvčí žen.
„Je to prvotřídní muž,“ řekla po kratičkém zaváhání. „Jistě bychom
byli spolu šťastni.“
Jedna z žen, které pronikly jednotlivě do foyeru radnice a teď se
shlukovaly poblíž masivních dveří, zvolala zlomyslně: „Vy přece
můžete být šťastné s kýmkoli!“
„A vy nikdy s nikým!“ ozval se mužský výkřik.
„To… nevím,“ zaváhala Antea.
„Takže – všechno v pořádku?“ ujišťoval se reportér.
„Moment!“ zarazila ho mluvčí žen a přistoupila k dívce: „Zdá se, že
máte pochybnosti!“
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„Ne. Už ne,“ narovnala se
Antea. Starosta i právní zástupce
ulehčeně vydechli.
„Nemám,“ opakovala.
Doktor, který postával se
svým slavnějším kolegou poblíž
schodiště, znal Toničku od narození a vnímal její proměnu.
„Řekněme, že byste nějaké
pochyby měla,“ chytil se moderátor. „Dokázala byste zahodit
luxus a slávu a žít obyčejně, jako
všichni, jako všechny ostatní
…obyčejné ženy?“
V okamžiku, kdy sbírala síly,
si přejela bezděčně obličej pohybem, o němž netušila, že je
gestem klauna, který si upravuje
červenou bambuli na nose před
vystoupením.
„Odvahu my nepotřebujeme,“
slyšela Blanku, která jí přišla na
pomoc. „Stačí jen vědět, co je
správné.“
Napřímila se a počala sestupovat. Lucinka a Terinka vykročily
za ní, ale Blanka je zadržela.
Bony na úpatí schodů znejistěly
a Katka se chystala své svěřenkyni zastoupit cestu.
Právník ale shora naznačoval
´Nezasahovat!´
Hloučky žen v nedbalých
sportovních úborech, o hlavu
vyšší než Antea, se rozestupovaly a uvolňovaly jí cestu.
Když míjela doktora, omluvně
na něj pohlédla, ale starý muž jen
s respektem naznačil úklonu.
Před sebou měla dubové
křídlo vrat s vysoko umístěnou
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kovanou rukojetí. Bezradně zkracovala kroky. Cítila na sobě pohledy
všech jako sálající teplo. Pak kdosi stiskl zvenčí kliku a otevřel cestu
ven. Vzedmula se v ní vlna radosti a jistoty.
Při plném vědomí následků vyšla tou branou do světa.
Dokud hydraulický mechanismus nedovřel zpomaleně dveře, nikdo se
ani nehnul. Jakmile zazněl doraz zámku, vypukla vřava. Lidé shora
i zdola se hrnuli k východu.
Jen Irma odváděla trojici zaražených debutantek proti proudu.
Družičky, zmatené instrukcemi, které nebyly v souladu s jejich
výcvikem, nemohoucně postávaly na schodišti a musel pro ně seběhnout rozlícený Augusta.
Dav se hromadil u vrat, ale nikdo nevycházel. Paleček vystoupil na
špičky. Špalír cizích žen, sešikovaný u jediného východu, bránil
přítomným, aby následovali dívku nebo se ji snad pokoušeli zadržet!
Televizní kamera na vyvýšeném ramenu sledovala akci i reakci
z nadhledu.
Reportér se obrátil ke statné mluvčí žen, zářící vítěznou důležitostí:
„Stačila vám tahle ukázka samostatnosti?“
„Jste na velkém omylu! Všechno je zinscenované! Přikázali jí,
aby zdánlivě jednala z vlastní vůle!“
Nenápadná matka Toničky se prodírala k doktorovi.
Feministka pokračovala ve vysvětlování událostí do kamery: „Sdružení
zneužilo média ve snaze očistit se z obvinění bezohledné manipulace
a porušování lidských práv!“
„Doktore! Přece nemůže být sama!“ naléhala matka.
„Není sama,“ vyslovil Paleček, co tušil. Uchopil vystrašenou ženu za
obě ruce a držel ji, dokud necítil, že se zklidňuje.
…Má všechny důvody k obavám, věděl.
Jakmile ředitelka opustila obřadní síň, dívky projednou porušily své
instrukce, přeběhly k oknu a vyhlédly ven.
Na vzdáleném konci náměstí zahlédly ještě bílou postavičku a po jejím
boku tmavý stín.
Když ženy, které zatarasily východ, zjistily, že přenos končí,
odstoupily od vrat a chystaly se k odchodu. Zadržovaný dav vyrazil do
otevřeného prostoru.
Trojice dívek ustoupila od okna. „Co si teď počne?!“
„Ale bylo to krásné,“ zašeptala nejmladší z nich.
Vešla sklíčená ředitelka a za ní tři chůvy; Katka chyběla.
„Je pozdě,“ unikl Irmě podvědomý dvojsmysl.
Bony přehodily přes své svěřenky lehké pláštíky.
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