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Co světel a stínů jsem zahlédl… A časem vše sply-
nulo v nerozpoznatelné barevné skvrny. Co slov mi
prošlo hlavou a zrodilo myšlenky, které pak zanikly
v soumraku zapomnění. Nic však nedokázalo zahla-
dit onen dávný okamžik, cejch mých snů a nestře-
žených chvil mysli. Ve strachu a slzách bila do koní
v zoufalé naději, že on ještě žije.
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Bylo mi čtrnáct, byla válka a byl jsem za-
milovaný. Vytáhlý kluk, co stával celou věčnost v průjezdu do dvora

statku, aby ji uviděl. Plnoštíhlou, pružnou, obdařenou všemi tvary, blondýnu
s výrazně smyslnou bradou. Brunhildu, kterou snad zrodila sama Valhala.

Bezmála o patnáct let starší než já, ženu správce statku, paní Claru Marii Stei-
novou.

Od poloviny války jsme s bráškou zůstávali u tety Milky v Javořicích v jednom z de-
putátních domků, které při silnici navazovaly na hlavní panské budovy statku. Po
tom, co zemřela maminka, nás zde táta ukryl u své sestry před bombami padajícími
na Plzeň. Teta na statku pracovala jako účetní, a tak válka na její spíž tolik nedo-
léhala. Dokonce nafasovávala i tátu, který na neděli dojížděl.

Já, městem přiskřípnutý kluk, jsem tu poznal nádhernou volnost, které mi v životě
nebylo nikdy už tak štědře dopřáno. Jako mládě vypuštěné ze zajetí jsem sál vůni
prosluněných pasek, mezi oblaky hleděl pánu Bohu do oken a brodil se v potocích
plných raků. Na válku, která v Plzni byla tak blízko, jsem skoro zapomněl. Zdálo se,
že nemá dostatek sil, aby pronikla až sem, do kopců v předhůří Brd.

A pak jsem ji poprvé spatřil. Vyváděla koně ze stáje. Po letech jsem si uvědomil, že
to byl dokonalý soulad pohybů krásné ženy a krásného ryzáka, co mě tak upoutalo,
ale tehdy jsem jen užasle civěl. Zastavili se, pohlédla zpět ke stáji a zaváhala. Pak se
rozhlédla a kývla na mne. Nejistě jsem se pohnul.

„Zapomněla jsem tornistr. Podrž mi, prosím, na moment Blitz, ja?“
Polkl jsem nasucho. Koně mi tehdy byli strašně vzdálení a zřejmě to bylo na mně

i poznat.
„Ty jsi ten mládenec od paní Bílá, viď?“ usmála se pobaveně. „Ty se koně bojíš?“
Zavrtěl jsem jen hlavou a pevně čapl po uzdě. Blitz stál klidně, ale mně se chvíle,

kterou byla správcová pryč, zdála celou věčností. Vyšla ze stáje a já zapomněl, že
držím koně. Viděl jsem ji jako ve zpomaleném snu a zaplavoval mne neznámý ne-
klid.

„Děkuju, no vidíš, Blitz je fajn kůň. Až bude Vojta… hm… schwemmen… no kou-
pat koně, tak mu řekni, aby tě s sebou vzal.“

Vyhoupla se do sedla. Harmonie pohybů a tvarů. Nebyl jsem schopen pustit otěž.
Vzala mi ji z ruky. Zdálo se mi, že jsem se dotkl plamene.

„Jak se jmenuješ?“
„Jarda… Jaroslav.“
„Tak servus, Jarda Jaroslav,“ a očividně pobavená mou strnulostí pobídla koně.
Její muž, pan Stein, pocházel odkudsi ze Sudet a po odvlečení židovských majitelů

velkostatku do koncentráku byl v Javořicích jmenován správcem. O hodně starší
než ona, poněkud zpohodlnělý, zakřiknutý člen NSDAP, nebyl zvyklý na takové
nasazení a na odpovědnost, které se mu najednou vůči Říši dostalo. Bez energie
paní Steinové neměl šanci plnit kontingenty předepisované statku. Nejraději se

šoulal po lesích s flintou nebo provázel důstojníky wehrmachtu či potentá-
ty z Příbrami a Plzně, kteří si přijeli zastřílet. To místním lidem
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vždycky. Zato paní Steinová, která ve skutečnosti převzala celé

hospodaření a udržovala na statku kázeň, nebyla v Javořicích příliš v oblibě.
Hovořilo se tu o ní jako o kované Brunhildě, zejména mezi ženskými.
Jenže zdánlivě neškodný pan Stein se tu připletl do pořádného maléru. Jednou

na pochůzce nachytal mladého Kořínka při pytlačení. Mladý Kořínek byl vlastně už
dost starý, ale říkalo se mu tak. Vodil procesí při pouti, svolával vesničanky na hro-
madné výpravy za malinami a na houby a odnepaměti pytlačil. Žil se svou stařičkou
matkou v zanedbané chalupě s malou zahrádkou a ve chlívku jim mekala koza
živitelka. Matka i on byli rodově postiženi strumou a mírným kreténismem. Stein však
byl natolik disciplinovaný, že tehdy odvedl Kořínka pod puškou na četnickou stanici.

Tam se nechtěli do případu moc namáčet, a tak do Javořic přijelo vyšetřovat
příbramské gestapo. Při šťáře v chalupě našli pod podlahou brokovnici s uříznutou
hlavní, což byla sice typicky pytlácká zbraň, ale tehdy to stačilo na provaz. Ani
prokázaný kreténismus nebyl Kořínkovi nic platný. Naopak jako méněcenný neměl
v nacistické éře žádnou šanci. Sám ani nevěděl, co se s ním děje. Kamsi ho odvezli
a nikdo ho už nikdy neviděl. Válka dala o sobě drsně vědět a zalomcovala i poklid-
nými Javořicemi.

Paní Steinová ten čas chodila po statku podmračená a na moje vřelá pozdravení
neúčastně odpovídala jen „dobrý“. Přesto přitahován pro mě dosud neznámou silou
jsem se ji snažil potkávat co nejčastěji a připlétal jsem se, kde to jen šlo. Jednou si mé
všudypřítomnosti přece jen všimla. Ten den jsme se potkali už popáté. Zamyšleně
přešla kolem mého vzhlížení, pak se zastavila, otočila se a důkladně si mě prohlížela.
Třásla se mi kolena a toužil jsem se zavrtat do země. Současně však mnou prostupo-
valo jakési blahé vzrušení. Byly to jen dvě tři vteřiny, pak zavrtěla hlavou a odcházela.
Propadal jsem se hanbou do pekel. Jako by vycítila, že mne pokořila, znovu se obrá-
tila a potutelně se usmála. Trochu mne to ze zoufalství pozdvihlo, ale zůstal jsem tam
trčet bez potuchy, jak s těmi divnými pocity naložit. Pak jsem vyrazil tryskem do strá-
ně nad statkem a na okraji lesa bez dechu padl do trávy.

Druhé dějství případu pana Steina napsali horliví soukmenovci v Příbrami, kteří
potřebovali vykazovat služby Říši. Navrhli proto správce na vyznamenání za dopadení
partyzánů. Ten už tušil, že šlápl vedle. Udělená medaile ho dorazila, a tak nejistému
svědomí začal odpomáhat mysliveckou. Paní Steinová mu posléze přestala trpět pití
doma a on se začal potajmu stavět v hospodě. Tam sedával sám a jen pan farář z mi-
losrdenství k němu někdy přisedl. Po třech štamprlích se Stein bezúspěšně snažil
navazovat hovor s přítomnými vesničany a pak sám před sebou svůj omyl s Kořín-
kem hlasitě obhajoval. Vyčerpán padl na židli, dal si další velkou mysliveckou a na-
konec na celou hospodu vykřikoval, že chytil „einen beschiessenen Wilddieben und
keinen Partysanen“. To se samozřejmě neututlalo, dokonce nebyl ani zájem tole-
rovat zbloudilého Němce. Zakrátko o všem vědělo příbramské gestapo. Tam usou-
dili, že ročník pana Steina a ročníky požadované wehrmachtem se už kryjí, a po

vyznamenání mu poslali povolávací rozkaz na frontu. A z paní Steinové se
stala slaměná vdova.4
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Vojta, na kterého jsem byl paní správcovou
odkázán, byl trochu záhadná existence. Jeho jednadvacátý ročník

byl hromadně nasazen do rajchu na práci a on tu jen příštipkařil na statku.
Něco jako myslivecký mládenec, něco jako podkoní. Byl z Manětína, ale domů

nejezdil, zato každý týden se hrnul do Plzně, kde měl holku. Podle pokynu paní
Steinové jsem se na něj přilepil. Z mé nedůvěry ke koním měl náramný plezír, ale
ochotně mi ukazoval, co a jak, a já se učil. „Ty se koně bojíš?“ znělo mi stále v uších.
Začal jsem nejdříve jen zapřahat, pak kočírovat bryčku a postupně i jezdit na ne-
osedlaném valachovi. Dokonce jsem, k nevoli své tety, už i páchl po koních. Z nedů-
věry se stávalo potěšení a já po škole trávil celá odpoledne okolo stájí nebo s valachy
na pastvě. Táta pro mne bůhvíkde v Plzni dokonce sehnal široký kovbojský klobouk.
Vojta mi pak začal říkat Toronto. Ještě dnes si dovedu vybavit nadšení, s kterým jsme
sjížděli s naším houfem do brodů Lomnice. Jupííí - a voda se tříštila pod kopyty a do-
padala na sametové zadky valachů.

Po odjezdu pana Steina na frontu se mínění vesnice ještě více obrátilo proti jeho
ženě. I teta se jednou vyjádřila, že kdyby ho Brunhilda nezahnala do hospody, mohl
tu běhat s flintou po lese namísto někde v Rusku.

„Paní Clara za to nemůže,“ vyhrkl jsem. „Stein musel vědět, že Kořínek není nor-
mální, a tak ho mohl pustit.“

„Hm, paní Clara,“ řekla teta a povytáhla obočí.
Zrudnul jsem a honem začal jako obvykle něco o koních.
Paní správcová, tak tedy paní Clara, zřejmě ve styku s lidmi vytušila jejich nevůli

k ní, ale bez váhání se chopila všech povinností na statku. Odmítla jí nabízeného
šafáře z Příbrami a pracovala mnohdy až do noci. Hovořila tiše, nepřerušovala řeč
zaměstnanců, ale ze zaběhnutého chodu statku neslevila ani čárku. Šmelinu netr-
pěla. To ovšem za války proti ní Javořické popuzovalo.

Po dlouhé době se na mě usmála, když jsem se hrnul do stáje ve svém klobouku.
„No Jarda, ty jsi úplný kovboj.“

„Rajtuju už koně, paní správcová, tak musím mít pořádný stetson,“ ozvala se ve
mně frajeřina.

„A sluší ti, roste z tebe chlap.“
Málem jsem na to zavýskl naše jupííí, ale pak jsem jen jako ve filmu nadzvedl svou

mužnou pokrývku. To ji rozesmálo.
„Víš co, k tomu klobouku by se hodily taky nějaké kovbojské boty. Jaké máš čís-

lo?“
„Čtyřicet dva,“ a začal jsem mít sucho v krku.
„To by asi šlo. Mám doma po bratrovi jedny… Staple… no takové napůl vysoké

boty. Zastav se navečer. Když ti budou a neurazíš se, tak jsou tvoje.“
Hořel jsem nedočkavostí. Boty od paní Clary, to jo, ale hlavně mne pozvala na

návštěvu. K večeru jsem rozechvěle zaklepal.
„Pojďte dál, pane kovboji,“ vítala mě rozverně.

Takhle jsem ji neznal. Rozhlédl jsem se po pokoji, a abych jen nemlčel,
přitrouble jsem zakoktal: „Máte to tu moc pěkný.“
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čila: „A nechtěl by sis se mnou zamlsat? Dostala jsem krabici dortů,“

mrkla na mne spiklenecky.
Bylo toho na mne najednou moc. Jen jsem přikývl a pak začal velice upejpavě

ukusovat dort. Po chvíli jsme se nevázaně krmili a později napodobovali, jak by se
dortem cpal ten či onen na statku, až nakonec došlo i na pana faráře a na starostu.
Odcházel jsem po hodině s botami pod paží a s poznatkem, že paní Clara je nejen
vílou mých snů, ale i strašně fajn ženská.

V zimě jsme s Vojtou koně hřebelcovali a oprašovali ve stáji a jezdili kovat. Bylo
dost času na lízaný mariáš na slámě.

„Ty, Toronto, v neděli za mnou přijede Lída. Kdyby bylo něco třeba, tak to vezmeš,
jo?“

„Bez obav, Vojto.“ 
Pak mně to ale nedalo: „Proč ty nejezdíš domů do Manetína?“
„Nejseš nějak moc zvědavej, chlapečku?“
„Tak promiň. Mám tu červenou stovku, chlapečku.“
Viděl, že mě trochu načuřil. „Nic ve zlým, Toronto. Jsem tu zašitej, abych nemusel

do rajchu. Táta je chirurg a jednou paní Claře moc pomohl, ale doma se radši ne-
ukazuju. A hele, jazyk za zuby.“

„Jako hrob. A co jsi vlastně dělal před válkou?“
Vojta se spokojeně šklebil, protože červená stovka mi nevyšla.
„Než nám náckové zavřeli univerzitu, byl jsem na medicíně,“ vrátil se k otázce.
Rozuměl jsem si s ním. Byl pro každou čertovinu. Vracel jsem se jednou ze Lnář, od-

kud mi jezdil vlak do Kasejovic, kde byla měšťanka. Před Javořicemi se z cesty do
hájovny vysypal Vojta. Sněhu bylo po pás a i černavé pruhy lesů při obzoru se utápě-
ly v bílé záplavě. Klusali jsme už projetou cestou, aby nám bylo tepleji, a místy se z ko-
pečků klouzali… Najednou bác a kromě Vojty se ve sněhu válely tři šišky salámu. V té
době už na statek jezdily vojenské náklaďáky a vracely se naložené pšenicí, brambo-
ry, masem a vším, co na statku bylo. Už nebylo vůbec snadné dostat slušný chléb, cukr,
natož kus salámu.

„Na klouzačce ti to moc nejde, ale jinak jsi třída, Vojto,“ pronesl jsem užasle nad
salámy.

„Abych tě neposlal do Prčic, kovbojíčku,“ vrčel a hnal se po salámech. Znovu sebou
praštil. Chechtal se ale a vleže fňukal: „Posbírej mi je, nebo se zabiju.“ Všiml si, jak
jsem k jedné šišce přičichl. 

„Žádné strachy, Toronto, jeden spolu udoláme, ale dva jsou pro wehrmacht.“
„Co blbneš, pro wehrmacht?“
„S jedním oficírem mám smluveno deset litrů benzinu.“
„K čemu ti, prosím tě, bude benzin?“
„Já nevím, proč zrovna ty se stáváš mým důvěrníkem. Jednou ti to řeknu.
Jinak jsi vůbec nic neviděl.“

To jsem měl nejraději, tajnosti!6



Ja
roslav Štrunc

Brunhilda

7

Velikonoce toho roku připadly časně na bře-
zen. Sluníčko se činilo, ale za mezemi a na odvrácených svazích se

ještě bělely jazyky sněhu. Nad Brdy se vznášely pozdravy předjaří.
Uvažoval jsem, zda se mám vůbec vypravit na pruty. Dvě holky, co se mnou

jezdily do školy, by asi už moc nestály o dalšího koledníka. Na pomlázku zbývalo
pramálo. Pohrával jsem si ale s myšlenkou, že bych mohl vyšupat alespoň ženské na
statku a třeba i…? Ne, na to jsem neměl dost odvahy.

Ráno na Pondělí velikonoční u nás kdosi zaklepal. Za dveřmi stála paní Clara se
zarudlýma očima a obvázanou rukou.

„Jdu poprosit, jestli by mi Jarda mohl pomoct zapřáhnout do bryčky. Vojta jel do
Plzně a jsou tady jenom ženské a ty koukají, aby už byly na svátky doma.“

„Proboha, co se vám stalo, paní správcová?“ ozval se za tetou táta.
„Ale byla jsem u svážení dříví a uhodila se o poleno. Trochu jsem se škrábla.“ Hřbet

ruky měla hrozivě oteklý. „Volala jsem doktorovi do Kasejovic, jenže už nemá ani
kapku benzinu, ale zato plnou čekárnu lidí s horečkou.“

„Sama tam jet nemůžete,“ namítla kupodivu teta.
„Pojedu s vámi,“ vyhrkl jsem.
„To nejde, Jarda, ty musíš tady vyšupat holky.“
„Dovezu vás tam, s Blitzem jsme tam za hodinu.“
„Proč by Jarda nemohl jet?“ vložil se do toho táta. „Je už kus chlapa. Kdybych uměl

kočírovat, jel bych sám.“
Byl bych mu radostí skočil kolem krku.
Vyjeli jsme během chvilky, zachumláni do tlustých přikrývek. Udržoval jsem Blitze

v lehkém poklusu a chvílemi ho přitáhl do svižného kroku, aby se neschvátil.
„Moc to bolí?“ přerušil jsem nesměle ticho.
„Trochu. Hlavně jsem unavená, nespala jsem celou noc.“
Paní Claře se skutečně zavíraly oči a klesala hlava, až se opřela o moje rameno.
„Promiň,“ snažila se na kozlíku sedět vzpřímeně. 
Po chvíli z ní však sjela přikrývka.
„Takhle to nejde,“ řekl jsem s malou dušičkou, ale energicky. „Zdřímněte si!“
Přehodil jsem přes ni přikrývku a pravou rukou ji přitáhl na své rameno.
„Jsi hodný, děkuju,“ přijala mou podporu.
Vzduch voněl otvírající se zemí, vzrušivý příslib modrojasu. Dotýkal jsem se jejích

zlatých vlasů a trochu se styděl za své uspokojení, zatímco jí nebylo dobře. Na
obloze kroužil Spitfire a hledal vlak či kolonu, na kterou by zaútočil. Rozverně jsem
mu zamával k obloze.

Najednou jsme stáli na zahradě vily, kde měl doktor Málek ordinaci. Cesta mi
přišla neuvěřitelně krátká.

Prohlédl ruku paní Clary a zamručel: „Nejvyšší čas.“ Odvedl ji za bílé dveře. Za
chvíli se vrátil.

„Mladý muži, budete mi muset pomoci, jsem tu sám. Je nutné to otevřít.
Podržíte paní správcové ruku.“

Paní Clara ležela na prudce osvíceném stole.
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položil.“

Doktor pak zmrazil hřbet ruky a vzal skalpel. Otočil jsem se. Cítil jsem, jak
se její ruka napjala a ona zasykla bolestí. Držel jsem ji jako v kleštích.
„No to se dalo čekat,“ ozval se doktor spokojeně. „Podívejte se, milostpaní,“

držel v pinzetě třísku jak dvě sirky. Vyčistil ránu, pomazal nějakou mastí a obvazo-
val.

„Bude to dobrý. Jak se cítíte?“
„Jako by se mi trochu ulevilo, doktore.“
„To bych řekl, takový kus pařezu. Ale ještě vás nepustím. Lehnete si v pokoji a po

obědě uvidíme.“
„My ale musíme zpátky. Tady o Jarda by měli starost.“
„Zavolám, vyřídím to. Do večera můžete být doma.“
„Vidíš, Jarda, přijdeš se mnou o koledu,“ podívala se na mě s provinilým úsměvem.
„To mi málo vadí. Hlavně, že budete v pořádku. Půjdu obstarat Blitze.“
„Máte s sebou vzorného opatrovníka. Takže pojďte si teď lehnout vedle do poko-

je a vy, pane kolego, tam budete mít horký čaj,“ mrkl na mne doktor uznale.
Našel jsem ji v hlubokém spánku. Až dosud jsem nesebral nikdy dost odvahy dlouze

se na ni podívat. Teď jsem se nemohl od její tváře odtrhnout. Hodinu, dvě… Pak
otevřela oči. Najednou jsem nechtěl uhnout pohledem. Dívali jsme se do očí. Zprvu
trochu překvapeně, pak s přicházejícím poznáním. Tiše se usmívala a pomalu přiložila
ukazováček na rty. Zavřel jsem oči a přikývl.

Jak jsme se dostali zpět do Javořic, dost dobře nevím. Nemám potuchy, o čem jsme
spolu hovořili. Před vesnicí mne uchopila za ruku.

„Jaroslav, netušila jsem to, promiň. Ty už nejsi takový chlapec, za kterého jsem tě
měla. Zůstaneme přáteli, dobrými přáteli, ano?“

Zase jsem jen přikývl, ale chtělo se mi vykřiknout, že ji miluju. Blázne, copak je to
možné? Vracel jsem se pomalu na zem. Směsice smutku a radosti. Přesto se něco ve
mně uvolnilo a naděje, krásná naděje zůstávala.

Při opětovném setkání se mě zmocnily rozpaky. Chovala se ale přirozeně a vlídně,
že jsem se vkrátku sebral a přijal svou roli. V kovbojských botách jsem pro ni hledal
první fialky a v červnu nosil vonící jahody. Jeli jsme několikrát bryčkou na úřady do
Příbrami, trhali cestou třešně a bylo nám spolu dobře. Povídali jsme si ve stáji o ko-
ních a sem tam si zahráli ping-pong v bývalé sladovně.

Jednou tam přišla trochu nesvá. Pár míčků a položila pálku.
„Nezlob se, dnes mi to nejde, nemůžu se soustředit.“
„Stalo se něco?“
„Ani ne,“ váhala s odpovědí, „je to jen hloupost, ale rozrušilo mě to.“
„Můžu vám nějak pomoct?“
Potřásla hlavou, pak vytáhla z kapsy papír a beze slova mi ho podala. Byla na

něm neuměle načmáraná postava s nápisem Brunhilda, pověšená na větvi.
„To je pěkný svinstvo, to nemůžete brát vážně.“

„Myslíš? Říkají mi tu přece kovaná Brunhilda, vím to.8
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A oni zase vědí, že tu spravuju židovský statek,
že můj muž udal Kořínka a že tu držím pořádek - pro Říši. Možná je

to svinstvo, ale válka co nevidět skončí a co bude dál?“
„Nikomu jste přece neublížila a lidem se už nechce dělat, no.“

„Nechce se jim dělat pro Němce. Znám Čechy dobře ze Sudet. Byli pracovití stej-
ně jako my, ale teď je všechno jinak. Řekni mi ty, Jaroslav, máš rád Němce?“

Něco se ve mně zadrhlo. Jako by tu někdo stavěl stěnu. Vzpomněl jsem si na za-
čátek války. Na bitky s Hitlerjugend. Bylo mi deset a měl jsem z toho všeho zmatek
v hlavě a občas i namlácený obličej. Tehdy jsem se zeptal táty, proč jsou Němci tak
zlí. Potřásl hlavou a řekl mi, že Němci zlí nebyli, ale že začali sloužit zloduchu.

„Mlčíš, rozumím, protože jsme přátelé, viď?“
Teď, teď jí řekni, že ji miluješ, bil ve mně zvon, ale já jen zablekotal: „Až to přijde,

schováte se u nás. Za pár dní bude po všem.“
Opět nekonečná chvíle ticha. Pak si těžce povzdechla: „Kdyby to mohlo být tak

jednoduché. Ani ping-pong nám už nejde a ty sis chtěl zahrát.“
Zavrtěl jsem hlavou, co s ping-pongem, a vyrazil jsem ze sebe: „Je mi tu s vámi

dobře.“
Zarazila se, vzhlédla, váhala a pak tiše řekla: „Mně je tu také dobře, Jaroslav. Je to

strašná doba a já jsem sama.“
Nerozběhl jsem se k ní, jen dupl na míček na podlaze. Praskl a já se styděl, že jsem

ještě kluk.

Na dveře klepaly poslední prázdniny. Ve vesnici se povídalo, že Brdy jsou plné par-
tyzánů. Teta mi proto zakázala chodit do lesa na houby. Vymýšlel jsem si, že je sbírám
v hájku za stodolami a na přilepšenou nosil i raky.

V sobotu jsme jezdili plavit koně. Vojta se ten den v prvním týdnu prázdnin jako
by do země propadl. Přijela za ním Lída? V pět hodin jsem se rozhodl, že koně po-
ženu sám. Valaši už byli před stájí, když tu se naskytla paní Clara.

„Á, kovbojové jedou plavit,“ už znala správný český výraz.
„Jenže Vojta někde vězí, tak pojedu sám.“
„Sám přece nemůžeš.“ Váhala a pak pohodila hlavou: „Osedlej mi Blitz, ano?

Pojedu s tebou.“
Modlil jsem se, aby se Vojta najednou neobjevil. Vyšlo to. Ona vpředu, já uzavíral

malou kavalkádu. Dojeli jsme ke zdrži na Lomnici.
„Tady už jsem nebyla ani nepamatuju.“
Odstrojovala Blitze a já vedl valachy do vody. Otočil jsem se zpět. Rozepínala si

blůzku a pásek na rajtkách. To mne vrhlo zase do staré známé nehybnosti. Všimla
si toho.

„To mám snad plavit oblečená?“ volala pobaveně. Měla už na sobě plavky.
Vyšvihla se na Blitze a vjela klusem do zdrže. Obkroužila koně a u mne zastavila.
Ještě jsem se ze svého vzrušení úplně nesebral a bylo to na mně asi poznat.

„No tak, Jaroslav, to tu budeš na mě pořád jen koukat?“
Nenapadlo mne nic jiného, než že jsem smekl klobouk
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Jaroslav Štrunca uklonil se.
„Ó, mladý muži, to bylo gesto,“ smála se. „Pojď, poplavíme

koně.“
Nečekaně do mě vjela nevázaná bujarost. Plácal jsem valachy kloboukem přes

zadek a z plna hrdla halekal. Připojila se k mému rodeu. Po chvíli jsme koně vyvedli
z vody na louku. Sklouzla z Blitze a blaženě se položila do trávy. Usadil jsem se ve-
dle ní, pozoroval kapky vody na jejím těle a v krku měl sucho. Posadila se, sebrala
můj klobouk, nasadila si ho a s filmovým obličejem se na mne obrátila.

„Sluší mi?“
Jen polknutí a přikývnutí. Pauza, nekonečná pauza. Chtěl jsem ji vzít za ruku, ale

nedokázal jsem se pohnout. Zdálo se mi, že se chvěje. Pak sebrala šaty a unikla do vr-
biček.

„Ne abys mi ujel, kovboji!“ neslo se od řeky.
Šel jsem sedlat Blitze s pocitem zbabělce. Přitom jsem byl rád, že můžu dělat něco

úplně obyčejného.
Jeli jsme za valachy pomalu vedle sebe. Zničehonic, jakoby na omluvu, prudce

řekla: „Jsem tu cizí, v zemi, kde jsem se narodila, cizí. A mám strach z toho, co bude.
Jsem vděčná za každou hezkou chvilku.“

Nechtěl jsem zase jen přikývnout, ale dostal jsem ze sebe jen posmutnělé: „Já vím,
já taky.“

Přestože válka stále více a více doléhala na tichý ten kraj, přestože bylo stále těžší
a těžší žít, podzim, který přicházel, byl pro mne laskavý a vlídný. Jako bych dospěl.
Utekl zmatkům a dospěl ve vědomí, že milostný cit je z nejkrásnějších, ale z nej-
těžších. Klukovská léta odplouvala v Lomnici s listím. Jako bych převzal svůj díl od-
povědnosti našeho nevysloveného vztahu, který dosud nesla jen ona. Vycítila to a už
se nebála se mnou hovořit otevřeněji. Občas jsme sedávali v zšeřelém pokoji a poví-
dali si o dětství, o svých blízkých, o Češích a Němcích, o válce. Dělili jsme se i o skrovné
perličky radosti. Naše přiblížení zůstávalo ukryté před vnějším světem. Pochopil jsem,
že nemá strach o sebe, ale že mne nechce vtáhnout tam, kde na konci čeká zklamání.
Lépe jsem tak snášel její až mateřskou starost, a dokonce mne i dojímala. Ona osa-
mocená uprostřed války, vděčná za hrstičky upřímného přátelství, já okouzlen svou
první láskou čekající na střípky milostných záchvěvů. Přátelství na nepřekročitelném
pomezí lásky.

Před Vánocemi už Brdy zapadaly sněhem. Podupávali jsme s Vojtou na dvoře a do-
hadovali se, kde postavit sněhuláka. Přišla za námi v kožíšku, s tvářemi červenými od
mrazu. Byla líbezná.

„Potřebovala bych, abyste dojeli do Tchořovic pro ryby, hoši.“
V Tchořovicích i za války fungovaly velké sádky.
„Samosebou, paní správcová,“ zubili jsme se a pomrkávali na ni.
„Letos to bude složitější. Měli jsme ale kapry pro lidi na statku každý rok,
zkusíme to zase. Mám je tam slíbené. Bude asi lepší, když vyjedete navečer

a vrátíte se ještě za tmy. Napíšu vám německy papíry,10
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ale jestli vás budou kontrolovat, tak nevím, co
to pomůže.“

Teta trochu bručela, jenže k štědrovečerní večeři měla najisto zamluvený
jen jeden párek pro každého. K večeru jsme připravili bryčku, hodili na ni dřevě-

nou káď a zachumláni do beraních kožichů po soumraku vyrazili. Jeli jsme přes
Předměř na Lnáře, usrkávali horký čaj z termosky a nahlíželi okny do teplých chalup,
kde se chystali na chudé válečné Vánoce.

V Tchořovicích nám porybný naložil pětadvacet kapříků a pak nás pozval na polév-
ku. Byla, jak jinak, rybí, horká a výborná.

„Víte, Steinová je Němka, to jo, ale o svý lidi se umí postarat,“ utrousila paní
porybná. „A přidejte si, mládenci.“

Chvíli jsme si ještě zdřímli za teplou pecí a před pátou na Štědrý den jsme byli
zpátky na statku.

„To mi spadl kámen ze srdce, kovbojové,“ vítala nás paní Clara. „Vyberte si každý
jednoho kapra.“

„Já ho mít nemusím,“ hlásil Vojta. „Letos budu na Vánoce tady, paní účetní mě
pozvala. Stejně bych se domů už těžko dostal.“

Mávla rukou, nabrala dva kapry a vysypala nám je do náruče.
„A děkuju, mládenci.“
Smažený kapr s bramborovým salátem! Každý rok nad ním vzpomínám na tehdej-

ší Vánoce. Nacpali jsme se s Vojtou k prasknutí. Blaho plného žaludku. Pak jsem lis-
toval ve třech dílech Vinnetoua, které mi táta bůhvíkde sehnal. Netušil, že už jsem
dávno za romantikou Karla Maye. Bráška si pulíroval džeksny přišroubované na mých
obnošených botách a Vojta louskal ořechy v bizamové beranici po strejdovi, kterou
mu věnovala teta. V osm jsme vylezli na půdičku poslouchat Londýn. Jan Masaryk
rozbrečel tetu, když jasně řekl, že jsou to poslední Vánoce ve válce.

Před devátou jsem začal pomrkávat na Vojtu. Bylo domluveno, že navrhne, aby-
chom šli popřát paní Claře. Táta souhlasil, myslel si, že by to bylo slušné. Teta však
měla jiný názor.

„Je doma sama a nemá to vůbec lehký,“ utrousil jsem.
Teta kupodivu přikývla: „Nemá, ale jděte tam, chlapci, sami, s vámi si lepší rozu-

mí.“
Nenápadně jsem si vstrčil malý balíček do kapsy a sypal za Vojtou.
Otevřela nám s neskrývanou radostí: „Pojďte dál, mládenci. Věděla jsem, že neza-

pomenete.“
V obývacím pokoji stál na stole malý stromeček. Světla svíček se zrcadlila na skle

dvou fotografií. Na jedné byl pan Stein, na druhé nějaký mladý muž.
„To je můj bratr Karl. Letos už mi z fronty nepřišlo ani psaní. Vůbec nevím, co 

s nimi je,“ v očích se jí zaleskly slzy.
„Mám tu pro vás malý dáreček,“ musel jsem přerušit ticho. Nechtěl jsem, aby

plakala.
Usmála se posmutněle a vybalovala můj výrobek. Na koženou šňůrku jsem

navázal tři košíčky, vyřezané ze švestkových pecek do tvaru 
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Jaroslav Štruncsrdce a vyleštěné.
„Jaroslav, ty jsi úplný umělec,“ a pověsila si je na krk. „Moc pěk-

né, ty budu ráda nosit.“
Vojta mezitím vytáhl z papíru jmelí s borovými šiškami postříkanými nabílo jako

sněhem. Podržel je paní Claře nad hlavou a políbil ji. Ona pak vzala jmelí, stoupla
si na špičky, zdvihla ho nad mou hlavu a já dostal pusu. První a poslední.

„Já tu pro vás také něco mám.“ Na stole stály připraveny dvě sošky ze slonoviny.
Venuše milóská a Diskobolos. „Vojta je starší, tak dostane neoblečenou bohyni. Tobě
se, Jaroslav, líbil ten atlet.“ Trochu se zarazila, pak se zasmála: „Máš ho jako 
vzor. Už jsi skoro chlap, ale musíš trénovat, abys byl jako on. Tak, a když to na mne
neřeknete, mám tu ještě schovanou jednu flašku punče.“

Seděl jsem s paní Clarou na pohovce s horkým punčem v ruce a zdálo se mi, že jsem
v nebi. Naproti nám Vojta rozmarně vyprávěl o svých klukovských Vánocích v Maně-
tíně.

„My jsme totiž s Vojtou něco jako rodáci,“ obrátila se ke mně paní Clara. „V Maně-
tíně to moc dobře znám. Vyrostla jsem kousek odtud - v Toužimi.“

„Jdeme na půlnoční. Říkali, že určitě bude. Pan farář není žádnej poseroutka.
Pojďte s námi!“ navrhl Vojta.

„A vy byste se mnou šli? Teď, s Němkou?“
„A proč ne? Jsou přece Vánoce. Lidi by vám měli spíš poděkovat, že jste jim sehnala

kapry. Kdepak je dneska mají!“
Dívala se upřeně do plamene svíčky na stole. Váhala. Pak prudce vstala. „Půjdu, ne-

nesu přece vinu za všecky!“
Všichni jsme si podali ruce.
…a lidem dobrá vůle.

V lednu ani v únoru se na statku už nezabíjelo. Nebylo co. Statek byl vyrabován do
dna. Zabrali i osivo na jařiny. Už nemělo smysl ani hospodařit. Stáj zela prázdnotou,
zbyl jen Blitz. Toho paní Clara nechala převést do malé stáje v průchodu do dvora
a dala na vrátka zámek, aby ho někdo neukradl. Ani železnice už nefungovala,
rozstřílené lokomotivy stály na nádražích. Táta se v Javořicích objevoval zcela náhod-
ně. Válka pohlcovala kraj.

Přišel čas nevlídných jarních plískanic. Jak byl vzdálen modrojas loňské cesty do
Kasejovic! Nechtěl jsem si ani představovat, co bude dál. Vytoužený konec války mě
spíše děsil. 

Pak cosi způsobilo změnu v chování paní Clary. V krátkých rozmluvách se zdálo, že
je duchem někde jinde, roztržitá, nesoustředěná. Jako by se bála. Nezvala mě už ani
na naše besedy. Cítil jsem, že se mi vzdaluje. Bylo těžké držet svou první lásku
v mezích přátelství, ale bylo nesnesitelné vidět, jak se vytrácí. A pak jsem ho spatřil.

Díval jsem se často k jejím oknům. V kalném jarním podvečeru měla ten den
otevřené okno obývacího pokoje. Záclony se pohybovaly ve větru a v jednom

okamžiku se rozevřely. V slabém osvětlení jsem zahlédl bledou tvář muže.
Jako by mně někdo sevřel hruď do kleští. Tak je to tedy!12
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Napadlo mě běžet zase strání k lesu. S kým to
tam proboha je? Zmateně jsem začal uvažovat a lavina se najednou

zastavila. Poznal jsem muže z fotografie. Byl to její bratr Karl.
Den nato jsem ji oslovil v průjezdu: „Paní Claro, já... nezlobte se, já to vím.“

Pochopila a vtáhla mě do stájky, kde byl Blitz.
„Neměl jsi nic vědět,“ řekla nešťastně. „To Vojta?“
„Co Vojta? Zahlédl jsem vašeho bratra v okně.“ Poklesly jí ruce. „Paní Claro, ne-

jsem malý chlapec, můžete se na mě spolehnout.“
„Já vím, Jaroslav, já vím. Ale je to nebezpečné, věř mi. Chtěla jsem tě toho ušetřit.“
„To není třeba. Můžu vám s něčím pomoct?“
Dívala se na mě zpytavě a konečně se usmála. „Ne, už je to lepší. Karl utekl z fron-

ty z Polska a měl obrovské štěstí, že se dostal až sem. Přivedl ho Vojta, byla to 
snad boží prozřetelnost. Vojta mu moc pomohl, byl nemocný. Musíme, musíme to
nějak přestát.“

„Musíme, přestaneme,“ vztáhl jsem její slova i na nás oba.
Vrzla vrátka a Vojta se na nás díval trochu nejistě.
„Vojta, on už všechno ví. Přišel na to sám.“
„Není divu, Toronto,“ zašklebil se.
Paní Clara nás oba najednou vzala kolem ramen a přitáhla ke své hlavě. „Díky bo-

hu, že tu jste, kluci.“
Netušil jsem, že je to naše poslední jasnější chvilka.

V sobotu v poledne 5. května se po odmlce z radia ozvalo: Hovoří Plzeň, svobodná
Plzeň hovoří…

Vyletěl jsem za Vojtou. Našel jsem ho v zapadlé kůlně za stájemi. K mému úžasu
dobýval zpod plachty ven motorku. Oprášil se a podával mi obálku. Uhnul pohle-
dem.

„Clara odjela, tady máš od ní dopis.“
„Jak to, že odjela, jak to, jak odjela?“ drmolil jsem zoufale.
„V noci odjeli bryčkou s Blitzem. Vezla Karla.“
Proč takhle? Proč mi nic neřekla? Kam?
„Měla toho tak akorát, nemohla se rozloučit. Jeli někam do Sudet. Tady by to od-

nesli. Všechno je v dopise.“
Odplazil jsem se na obrubeň pumpy. Třásly se mi ruce.
Milý Jaroslav,
nezlob se, nešlo to jinak. Musela jsem, mám na starosti Karla. Válka se neptá. Je

mi to líto, ale neměla jsem už sílu na loučení. Pojedeme do Sudet, kde mám pří-
buzné. Přežijeme-li to a bude to jen trochu možné, ozvu se. Byl jsi tu mou milou
radostí v těch zlých dnech. Vím, že jsem byla tvá první láska, a bude mne to do
konce života dojímat. Děkuji ti, zůstaň jaký jsi, a dá Bůh, že se ještě setkáme.

Tvá Clara
Seděl jsem tam bez myšlenky, jen to bolelo, a polykal jsem slzy. Bezmoc-

nost, strašná bezmocnost. Surová válka a křehká láska.
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Jaroslav ŠtruncVojta vytlačil motorku a lil do ní vyšmelený benzin.
„Jedu za Lídou do Plzně, nechceš se mnou?“

To mne vrátilo na zem. Musím něco udělat, nemůžu tu trčet, nemůžu.
Napsal jsem pár slov tetě - jedu za tátou. Za tátou?
Cesta nebyla tak divoká, jak jsme si mysleli. Jen jednou jsme se po polní cestě vy-

hnuli vojenské koloně. Před druhou nás vítala svobodná Plzeň. Táta doma nebyl,
a tak jsme Jawu zatlačili k nám na dvorek. Po městě to bylo bezpečnější pěšky. Ulice
se improvizovaně oblékaly do bílo-červeno-modré. Všude se v hloučcích debatovalo.
O síle německé posádky, o bojích v Praze, o postupu Američanů. Pan Čechura na
svém řeznictví zamazával německý nápis a pan Jejkal přes Gummimäntel a Regen-
schirme lepil pruh v národních barvách. Sem tam přeběhl někdo s puškou a jedna hol-
ka nám na klopu připíchla trikoloru. Dva strážníci před sebou strkali nějaké civilisty
s rukama nahoře. Otočil jsem se, na tohle nemůžu myslet.

Lída bydlela na Roudné. Šli jsme přes náměstí, kde dohoříval monument nacistické
okupace. „Führer befiel - wir folgen“ v plamenech. Proskočila zpráva, že Američané
jsou už v Klatovech. Lída doma také nebyla. Její maminka nám nešťastně sdělovala,
že ji nechtěla pustit - ale to víte.

„Počkejte tu na ni, mládenci, mám něco napečeno.“
Vojta byl jako na trní a že ji snad někde potkáme. Před domem navztekaně

rozhodil ruce: „A hledejte ji, ještě se k něčemu připlete.“ 
Vraceli jsme se a v ústí Goethovy ulice zahlédli bryčku přijíždějící od nádraží. Strnuli

jsme. Na kozlíku seděla Clara. Rozletěli jsme se za ní. Dobíhali jsme ke komisařství
a viděli, jak se jí do cesty staví houf lidí a kontrolují, co veze. Vzadu na slámě seděl
Karl a pod ním vyhrabali nějaké vojenské konzervy. Zoufale držel aktovku, kterou mu
rvali z ruky. Chybělo nám už jen pár kroků a vtom se ozval výstřel. Karl padl na slá-
mu. Vojta se vrhl k chlapovi, co teď mířil na Claru. Dav zaváhal a Clara práskla bičem.
Blitz vyrazil cvalem. Pádil jsem za nimi jako smyslů zbavený.

Za druhým blokem se sbíhali lidé a chtěli koně opět zastavit. V zoufalství hnala
Blitze proti nim. Zařval jsem - Claro! Zaslechla to, otočila se, poznala mě a strhla koně
stranou. Houf se znovu vrhnul prohledávat slámu a přitom stáhli bezvládného Karla
na chodník. Doběhl jsem a chytil seskakující Claru do náruče. Přitiskla se ke mně a pak
se vrhla ke Karlovi.

To už tu byl i Vojta. Nahmatával puls a marně na hrudi poslouchal ozvy života. Karl
byl střelen zezadu přímo k srdci. Sklonili jsme hlavy a mlčeli. Okolo postávali ču-
milové.

„Pomozte mi, chci si ho odvézt,“ vzlykla po chvíli Clara.
„To nejde, s mrtvým by vás sebrali na příštím rohu.“
Kroutila chudák jen hlavou. Karl měl na sobě vojenský pásek s heslem Gott mit

uns.
„Přece ho tu nenechám ležet na chodníku.“
„Postaráme se o pohřeb a napíšeme,“ naléhal dále Vojta.

„Claro, prosím, moc prosím,“ přidal jsem se a měl na krajíčku.
Pohlédla na mě nepřítomně. Klečela, plakala a hladi-14
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la bratrovi vlasy. Pak řekla něco německy a se-
vřela ruce, až jí klouby zbělely.

„Já vás poslechnu,“ zašeptala.
Vyjmula Karlovi z kabátu náprsní tašku a chtěla se postavit. Zavrávorala.

Přiskočili jsme k ní. Opřela se o nás a rozevřela tobolku. Našla tam nějaké peníze,
zlatý řetízek a cosi v růžovém papírku. Peníze a řetízek podala Vojtovi.

„To je na pohřeb.“
„Ne, to si nevezmu, budete to potřebovat,“ bránil se.
„Ani na památku? O mne starost mít nemusíte, mám.“
Vojta váhavě přijal řetízek.
„A tohle si vem ty, Jaroslav, taky na památku,“ a podala mi růžový balíček. Ne-

troufl jsem si něco namítat.
„Pojedeme s vámi,“ řekl rezolutně Vojta.
„To nesmíte. Zvládnu to. Postarejte se o Karl.“
„Kam až jedete?“ Nedaly mně obavy.
„Jen do Merklína, mám tam sestřenici. Papíry jsem zahodila, česky umím, bryčku

už vyrabovali, projedu.“
„Alespoň ke hranicím.“
„A chceš skončit jako Karl? To ode mne chceš?“
Sklonil jsem jen hlavu. Stáli jsme nad mrtvým beze slov. Poklekla a políbila bratra.

Vstala - pohlédla na nás zpříma.
„Sbohem, kluci. Sbohem, moji kluci.“ Lehce se nás dotkla rty a vyhoupla se na ko-

zlík. Byla z nás nejsilnější.
Ne, ne, křičel jsem beze slov. Všechno se ve mně vzpříčilo. Jakou má život cenu,

když nemůžeš být s tím, koho miluješ? Ovce, ovce před porážkou. Vyskočil jsem na
bryčku vedle ní, zvedl opratě a vytrhl jí bič. Vrhla se mi do náruče a v slzách mi na ra-
meni vzlykala.

„Ty blázne, ty můj blázne, ty můj mladý blázne. Nech mne odejít. Na kolenou tě
prosím, nech mne odejít.“

Bezradně pohlédla na Vojtu. Ten mě stáhl z kozlíku a pevně sevřel. Ve vzlyku
pobídla Blitze. Věděl jsem, že už ji nikdy neuvidím. Vůz mizel v ohybu Victoria
Strasse. Neměla sílu se ohlédnout, neměl jsem sílu jí pokynout. Vojtovo sevření
ochablo. Stáli jsme nad mrtvým Karlem se zaťatými zuby.

Otupen, jen v podvědomí jsem rozbaloval růžový papírek. Na dlani ležel pramínek
zlatých vlasů. Smáčený od slzí.
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Jaroslav ŠtruncJaroslav Štrunc
Narodil se v roce 1934 v plzeňské živ-

nostenské rodině. Celý jeho život zůstal svázán
s krajem západních Čech, konkrétně s Plzní. Jeho

původ byl důvodem k nepřijetí ke studiu. Vyučil se
tedy elektromechanikem a teprve potom mohl stu-
dovat na elektrotechnické průmyslové škole v Plzni.
Po jejím ukončení v roce 1954 nastoupil dvouletou vo-
jenskou službu. Po návratu z vojny byl zaměstnán jako
konstruktér ve Škodových závodech a zůstal zde až do
odchodu do důchodu. Při zaměstnání vystudoval stav-
bu elektrických strojů na Vysoké škole strojní a elek-
trotechnické.

V roce 1957 se oženil. Jeho manželka byla učitelkou
jazyků. V roce 1958 se mu narodil syn Aleš; je staveb-
ním inženýrem. O pět let mladší dcera Martina absol-
vovala Vysokou školu chemicko-technologickou.

Jaroslav Štrunc inklinoval k literatuře a ke psaní od
mládí. Tehdy se spíše věnoval psaní veršů – „do šuplí-
ku“, zatímco později při práci v konstrukci Škodovky se
zaměřil na texty odborné. Většinou byly uveřejněny
v časopise Elektrotechnický obzor. To přetrvalo až do
roku 1994.

Jeho povolání mu umožňovalo hodně cestovat.
Navštívil řadu zemí, např. Indii, Turecko, Brazílii, Čínu,
Francii… Z cest si přivážel zážitky i vzpomínky ve formě
skic, jež později posloužily za základ cestopisných črt
vydaných v roce 1989 pod názvem Pas a pusu s ilus-
tracemi Miroslava Bartáka. Za jedno z nejvyšších oce-
nění považoval dopis Miroslava Horníčka, v němž mu
Horníček píše: „Knížku dnes začínám – s nadšením – číst
podruhé a bude na polici nad mou postelí, kde mám
své literární lásky.“ Reakcí na novou životní roli dědeč-
ka byla o dva roky mladší Příručka pro dědky s ilustra-
cemi Jiřího Slívy. Humoresky ukrývají největší náboj hu-
moru čerpaného z vlastních zážitků, případně příběhů
slyšených. Nelze neuvést ani Štruncovu činnost publici-
stickou. Byl pravidelným přispěvatelem Plzeňského de-
níku s desítkami statí – ohlasy na dění ve světě i reakce
na život a události v Plzni. Byl zakladatelem a prvním
šéfredaktorem kulturního časopisu Spektrum. Jeho
prvního čísla se však nedožil, zemřel krátce před jeho
vydáním – 2. dubna 1998.

Poslední knížka České apokryfy byla vydána rok po
jeho smrti – v roce 1999.

Pro Jaroslava Štrunce nebylo tématu, které by ne-
chápal jako výzvu. „Zkusit všechno a přidržet se nej-
lepšího“ bylo jeho životním heslem.

Povídku Brunhilda vydal „na kopírce“ pro rodi-
nu a přátele v roce 1997.16
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