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Věnováno krásné vzpomínce na maškarní průvod Arnoštovicemi v roce 2015



Předmluva

Ať jsem dělal,  co jsem dělal,  z prohlížeče maškar 2015 mi pořád vychází romantický příběh.
Pracuji na tom už víc než dva roky. Moje pocity při každém prohlížení fotografí ve mně utvrzují
přesvědčení, že jsem to téma uchopil správně a je jen třeba udržet tu romantickou linku a napětí
až  do  konce.  Proč?  Abych nezklamal  milovníky  tohoto  žánru,  nelze  přece  najednou přehodit
výhybku někam jinam. Jako bonus, jakousi přidanou hodnotu, si mohu odzkoušet, jak není vůbec
lehké psát pořád to samé tak, aby to bavilo nejen čtenáře, ale i mě jako autora. Prošel jsem
trnitou cestou stipendované stáže u Rosemundy Pilcher, zaplatil jsem si účast na workshopu u
Ingy  Lindström,  zhlédl  jsem  dvakrát  Hříšný  tanec  a  třikrát  Andělskou  tvář.  Kdo  si  tímhle
neprojde, nemůže nikdy napsat nic pořádného.
Výsledek se ale, snad navzdory všem těžkostem, dostavil: předkládám čtenářům uceleně vyzrálé
a umělecky hodnotné dílo, které určitě nezapadne. I proto jsem tuto prvotinu rovnou zpracoval
tak, aby bylo možno v krátkém čase a bez veliké námahy napsat scénář, podle kterého pak během
dvou či třech dnů natočí nějaký zkušený a věci znalý režisér celovečerní flm, materiálu bude
zcela jistě dost i na kratší, dejme tomu dvousetdílný seriál. 
Masky a jejich popis tentokrát dostávají trochu na frak, nedostává se jim zasloužené pozornosti,
jako jindy. Příběh dvojice hlavních hrdinů je natolik silný, že zastiňuje vše ostatní. Co se dělo s
maskami při maškarách je téměř zcela potlačeno, omezil jsem vše jen na pár strohých poznámek;
účastníci maškarního průvodu Arnoštovicemi tak vypadají  ve světle nosného děje jako špatně
placený kompars. Ale nešlo to udělat lépe. Až dočtete, zatlačíte slzu a teprve potom pochopíte, že
jsem nemohl jinak.
Těm, které tento literární žánr neoslovuje, jsem udělal k vůli ústupek, který lze snad za určitých
okolností  akceptovat:  Pokud nechcete  číst  a  přišli  jste  jen prohlížet  obrázky,  přejděte  z  této
strany rovnou na stranu 11.  Tam najdete to, kvůli čemu jste přišli.

A těm ostatním přeji krásný zážitek z četby. Víc není co dodat.



 „Juanito! Juanito! Tak slyšíš mě, děvče, nebo ne?“
Macešin hlas… Vždy, když takhle naléhavě volá, značí to, že přišel Karlos.
-Přirozeně, že slyším-, myslí si Juanita. Ale odpovídat se jí nechce. Je jí smutno, tak smutno…
svírá se jí srdce. Proč? Kdo se může tak hloupě ptát…? Včera, ano, včera se to stalo. Potkala
JEHO. PABLA. 
Sotva ho jen zahlédla, bylo jí jasné, že potkala svůj Osud. Dala by zbytek života za jeden jediný
jeho pohled, za jedno jediné slovo, za… ACH. 
ON  to  ale  netuší.  Prošel  kolem  ní,  jako  by  neexistovala.  ON  ví,  že  je  zadána  jinému,  je
zasnoubena s Karlosem. Proto ani jediné slovo, ani jeden jediný pohled. A dotek? Co to je?
Všechno je vina macechy a toho… Karlose. Toho nevychovance, načančaného hulváta s naditou
peněženkou, s vilami… s celými ulicemi vil. Tam, ve velkoměstě. 
Chodí si  Juanitu prohlížet skoro každý den. Jako svůj majetek, jako svou klisnu ve výběhu,
jako… jako svou další rozestavěnou vilu,  která je ještě bez střechy a má i  prázdný sklep…

Přemýšlí asi už dopředu, co kam dá. FUJ. Jak
se  ho Juanita  štítí,  jak  ho  nenávidí.  Jak  ji
odpuzuje  jeho  pach  a  jeho  hloupé  a
přisprostlé narážky. 
A  od  včera  ho  Juanita  nenávidí  ještě  víc,
protože potkala… PABLA.
 PABLO  je…  tak  jiný,  než  Karlos.  Urostlý
fešák, vypadá docela jinak, než ostatní muži
z  okolí.   Neplive,  nekleje.  Možná  ani  moc
nepije.  Dbá  o  svůj  zevnějšek;  jistě  bude
krásný i uvnitř. 
Pokaždé, když je Juanitě smutno, sáhne po
nějakém  hudebním  nástroji  z  těch,  které



ovládá. Je muzikální, má talent po nebožce mamince, kterou si tatínek vzal jen proto, jak hrála
na jeho klarinet. Byla chudá, svůj klarinet nikdy neměla. Ale byla hodná. Juanita má nástrojů
spoustu, vždy si vybere nástroj podle nálady a hraje. Jen tak, pro sebe, aby zapomněla na to,
proč je smutná. Teď si začala vybírat nástroj na ten největší smutek… 

„Tak  Juanito!  Kde  jsi  zase  zašitá?!  To  si  mám  pro  tebe
dojít?!“ Na dvoře už macecha skoro ječí. Jako hysterka. 
Tak tohle není Karlos. Před ním ta stará kuplířka volá jen
slaďounce  jako  med.  Těší  se  pokaždé,  jak  si  bude  přes
vynucený sňatek nevlastní dcery užívat Karlosovo bohatství
– ale… ale aby se nespletla. Teď je na scéně i Pablo a … 
Moment! Ale když to není Karlos, tak kdo je to? 
„Ano, maminko, voláte mne?“ ozve se sladce Juanita.  „Asi
jsem vás přeslechla, hrála jsem si tiše na bicí.“
„Máš tady nějakou návštěvu,“ odplivla si macecha. 
Juanita  seběhla  dolů  po  schodech… a  srdce  se  jí  málem
zastavilo. BOŽE… PABLO.
„Do-dobrý den, sle-slečno. Já jsem Pabl-Pabl-Pablblo-Pablo.“ 
Díval se jí zpříma do očí, až to píchalo, zakoktal se při tom,
tichý baryton se mu třásl, ale očima neuhnul. To ji rozrušilo
tak,  že  zakoktala  taky:  „Jua-Juanita.  Těší  mě.  Co  vás  za

mnou přivádí?“ 
Teprve  teď zahlédla  na  jeho  rameni  harmoniku.  Probleskla  jí  hlavou vzpomínka  z  dětství:
dostávala takhle dárky – vždycky přišel někdo, kdo ji měl rád, přinesl něco na rameně a byl to
dárek pro ni. Ale to už je dávno, to měla ještě svou milovanou maminku a zlatého tatínka. Teď
má jen macechu a dárky nikdo nenosí. Nenosí... A od doby, kdy ji macecha přislíbila Karlosovi,
tak už vůbec nikdo… ACH... 



Dodala si odvahu: „Snad mi nenesete...“ skočil jí do řeči: „Harmoniku? Ne, ta... je moje, hraji na
ni od dětství. Je to můj zdroj obživy…, někdy je líp, někdy zase hůř. Ale vystačím si s málem.“
Usmál se a konečně sklopil oči. 
„Ano, chápu.“ sklopila oči i Juanita.
„Ale  jdu  za  vámi,  slečno  Juanito,  s  velikou  prosbou.  Mám hrát  zítra  na  svoji  harmoniku  v
maškarním průvodu v sousedních Arnoštovicích. Můj bubeník ale ochořel a já nemám k sobě
rytmický  doprovod.  Doslechl  jsem  se,  že  ovládáte  mnoho  hudebních  nástrojů,  tak  jsem  si
myslel...“ 
„Všechny, na které si jen vzpomenete!“ téměř vykřikla, protože už věděla, proč Pablo přišel. A
teprve potom si uvědomila, že mu skočila do řeči jako nějaká nevychovaná fuchtle. „Promiňte,
ani jsem vás nenechala domluvit.“

„Nic  se  nestalo… Mohla byste mne zítra
rytmicky  doprovodit,  abych  nemusel
zklamat  posluchače  a  odřeknout  své
vystoupení?“ dokončil  svoji  prosbu.  Teď
už mu hlas nepřeskakoval,  mluvil  tiše a
klidně a ani jeden z nich si neuvědomil,
že  Pablo  mluví  Juanitě  do  tváře  tak
zblízka,  až  cítila  jeho  horký  dech
provoněný  hašlerkou,  kterou  nervózně
převaloval v ústech. 
„Ano, velmi ráda,“ vydechla nadšeně. „Ale
jen tak, bez zkoušky?“
„Myslím,  že  na  zkoušku  už  moc  času
nezbývá… Leda,“ zamyslel  se:  „Co  třeba
dnes  večer  po  desáté  hodině,  mohli



bychom něco nazkoušet a do rána pak dávat dohromady vhodný repertoir?“ a tuto větu vyslovil z
takové blízkosti, že i Juanitě došlo, že ten poslední, sotva centimetrový, pohyb nechává na ní...

Aby se sama rozhodla. Přeběhl jí po zádech mráz, sebrala veškerou odvahu a... Už myslela, že to
nedokáže, ale našla v sobě tu sílu! Ten pohyb ústy vpřed udělala jakoby samozřejmě, jako by to
k té chvíli patřilo... a jejich ústa splynula v krátkém, letmém polibku. 



Vydechla: „Pod okno přistavím žebřík a v okně rozsvítím gelovou svíčku s vůní pinie a motorové
nafty.“ 
„Tak domluveno. Budu se těšit... Na shledanou!“ Pablo se jakoby ve zmatku otočil a ve spěchu
odkráčel, jako by potřeboval tou rychlou chůzí rozehnat nával vzrušení, které v něm vyvolal ten
letmý  polibek.  Zblízka  voněla  kakaem a  indulonou,  uvědomoval  si.  Z  těchto  ingrediencí  si
Juanita každé ráno míchala a nanášela pleťovou masku, dělala ji  podle tajné receptury její
maminky. Maska působila blahodárně: její pleť byla snědá, jemná jako hedvábí a ač bylo Juanitě
už 22 let, neměla v obličeji jedinou, sebemenší, vrásku. 
Když se Pablo ztratil v dáli, odběhla rychle do svého pokoje, aby vybrala vhodný nástroj na
večerní nácvik a zítřejší vystoupení. Těkala očima po jednotlivých nástrojích a tiše si pro sebe
říkala: „Harfu? Cimbál? Bicí soupravu? Kastaněty? Heligón? A nebo snad jen klimpr?“ 
Nemohla se rychle rozhodnout, ale nakonec výběr svěřila své náladě. Teď už ví, na co zítra
doprovodí Pabla. Vzala nástroj do ruky a prohlížela ho. Otřela chvatně prach a zkusila zahrát.
„To bude ono!“ zatleskala radostí. Teď už hrála svižně, optimisticky a co nejvíc nahlas. 



Po chvíli, unavena intenzivní hrou, padla na pohovku, aby si odpočinula. Usnula vyčerpáním.
Vzbudila se až ráno. 
Otevřela oči a vzpomínala na včerejšek. „Co jsem to jenom chtěla?“ zívla. Náhle vykřikla a
málem  omdlela  hrůzou.  Vždyť  ONA  ZASPALA  NÁCVIK!  ONA  nepřistavila  žebřík,  ONA
NEROZSVÍTILA gelovou svíčku s vůní pinie a motorové nafty! PRŮŠVIH!

Chvatně se oblékla, vzala nástroj přes rameno a spěchala přes pole
do sousedních Arnoštovic. Snad to Pablo pochopí, snad si to nechá
vysvětlit, doufala. 
V Arnoštovicích na návsi ještě nebyl nikdo. To je dobře, aspoň se
může vydýchat po tom spěchu. 
„Áááá, slečinka se už vychrněla,“ ozvalo se jí za zády. A tomu se
ozval hromový zvuk akordu B9 z Pablovy harmoniky.  „To jste mi
taky mohla říct  hned, že budete mít zhasnuto.  A žebřík že bude
postavený u kurníku.“ A další akord, teď A7! To je zlé, to je zlé. 
„Běhal jsem vám kolem baráku dokolečka jako čoklík, ještě mě honil
ten váš hafan, co ho paní máti pouští na noc po dvoře. Mohl jsem jít
zachlastat  do  hospy,  tam  je  aspoň  teplo,  když  ne  láska.  Kvůli
takový  voškrduli  si  uženu  ještě  rýmu.“ Zakončil  svou  výčitku
akordem Gmoll s lehkým, ale důrazným trylkem přes D7. 
Že to bude takhle kruté, to Juanita nečekala. Ty akordy ji porazily.
Vhrkly  jí  do  očí  slzy:  „Promiňte,“ zašeptala  zlomeným  hlasem.
„Usnula jsem rozrušením z toho, že s vámi půjdu dnes hrát. Ani
nevíte,  jak  mne  to  mrzí...“   „Jojo,  to  mě  taky,“ zachechtal  se
ďábelsky Pablo. „Tak jdeme na to, slečinko. Koukám, že jste si vzala
nástroj  podle svýho gusta.  Jojo.  Skoro přestávám litovat,  že tam
nebylo ani světýlko a ani ten žebřík.“ 



Začali  hrát  a  Pablo  se  pomalu
uklidnil.  Juanita  hrála  jako  o
život:  snad  to  odčiní  aspoň
svým výkonem. 

Na Pablovi ale bylo vidět, že ho
ta včerejší lapálie se žebříkem a
světýlkem  stále  mrzí,  pil  jako
duha a mlčel. 
Když  začal  mluvit,  tak  jen  s
vesničany  vítajícími  maškarní
průvod, na ni ani nepohlédl. 
A když mluvil  s  vesničany,  tak
jen proto,  aby  si  vyžádal  další
dávku tvrdého alkoholu. 
To bylo zlé, zlé, ještě horší, než
kdyby  Juanitě  lál  tak,  jako  na
začátku.  Polykala  slzy  a  hrála,
co měla sil. 
Byli  s  průvodem masek tak na
půli  cesty  a  náhle  to  přišlo:
Hráli  zrovna  procítěné  tango,
když  Juanita  při  textu  „Srdce
teskní,  srdce  pláče,  kde  jsi,

lásko má“ hlasitě zaštkala, vynechala doprovod na celé dva takty a jen cinkala na rolničky. Na
víc se nezmohla. Podlamovala se jí dojetím kolena… 



Pablo  okamžitě  přestal  hrát,  odepnul
si z bundy jeden z ozdobných řetězů a
Juanitu  beze  slova  krutě  švihnul  po
zádech, až se prohnula. Poté poodešel
stranou a jako by zešílel, křičel: „Tady
máš  ten  zkažený  nácvik,  ty  puťko
jedna!“ 
A  vztekle  rozšlapal  harmoniku.  Jako
smyslů  zbavený nasednul  na  blízkém
nádraží do vlaku a odjel neznámo kam.
Více ho nikdo v kraji neviděl. 
Když  vesničané  Juanitu  láskyplně
ošetřili, vzala si svůj nástroj na bolavá
záda  a  z  posledních  sil  se  dovlekla
domů. Padla do polštářů a hořce,  ale
opravdu hořce, plakala až do zemdlení.
Když se dost vyplakala, zjistila, že už ji
srdce nebolí, jen ránu na zádech ještě
trochu cítila.  Srdce jí ztvrdlo, obličej
bez úsměvu jakoby zkameněl. 

Sešla dolů po schodech, vstoupila do kuchyně, pozdravila se s macechou. Se sklopenou hlavou,
ale  pevným hlasem řekla:  „Servus.  Napište  zprávu  Karlosovi,  že  čekám na  brzké  oznámení
datumu svatby. Má na to týden, pokud se nevysloví, odcházím do kláštera, či nevěstince, dle
svého momentálního uvážení. Buďte zdráva.“ 
Sedla k peci a jala se vyhrnovat popel z ohniště, aby mohla zatopit. 

Její vychladlé srdce ale ani žár pece nedokázal již nikdy rozehřát. 



Do památníčku si později  vlepila několik fotografí, které se jí  podařilo potajmu sehnat od
známých z blízké vesnice, kde poprvé a i naposledy veřejně vystoupila se svou tajnou láskou… 
Redakce Vyždímáno&Pověsit těchto několik fotografí s nemalými náklady získala. Přikládám je
níže, bez nich by ten příběh neměl tu pravou hloubku. 




































