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TMA TÉ NOCI byla podivnì ivá, prostoupená prýtìním
tajemného svìtla. Byla tichá jako po nìjakém otøesu, proniklá blaeností záhadné spoluviny. Jasnost andìlských køídel
naeho dìtství v ní zanechala nehasnoucí stopy.
Krajina byla protkána neviditelnými drahami, po nich
se pohybovaly tmavé postavy, sotva hustí neli okolní vzduch.
Nechávaly za sebou zachumlané a spící dìdiny a putovaly takøka nezvuènì po umrzlých cestách, bìlajících se v slabém odrazu hvìzd, k onomu místu, které bylo støedem této noci.
Cyril Nedoma el vedle své matky po cestì svých dìtských
let, po úzké silnici mezi holými stromy, spojující Pøísenice
s vesnicí, v ní byl farní kostel. Vpravo vlevo leela ve tmì pole
pokrytá snìhovým poprakem, stále tá v støídání roèních dob,
pøecházející s otce na syna, s pokolení na pokolení. Leela
tie v mrazu a ve tmì, èerná a holá, aèkoli se na tomhle místì z jara vlnilo obilí s hnízdem skøivánèím, aèkoli kousek dál
nali jednou v itì mrtvého tuláka (pochovali ho potom beze
jména), aèkoli tam a tam (kolik je tomu let?) pøepadly Stázku
Roubalovu pøi seèení porodní bolesti, a pochovali je potom
oba, matku i s dítìtem... Pole leela mlèky ve tmì, dnes jako
loni a jako pøedloni, jako pøed desíti i pøed sto lety. Kolikrát
u byla pøeorána, kolik lépìjí, kolik slz a kolik kleteb, kolik
tajných høíchù bylo zahrnuto do jejich brázd! Jaká sí osudù
záhadnì spletených zatahuje tento kraj, kolik tváøí, muských
i enských, mladých i starých, kolik rukou, které hnìtly tuto
hlínu, které ji tiskly k srdci!
Cyril Nedoma slyí zvuky svých krokù i krokù matèiných, a z
dálky (daleké? nedaleké?) k nìmu zaznívají tyté kroky, jen-

e o dvacet let mladí, kroky dítìte a mladé eny, a ty zvuky
jsou tak známé, tak skuteèné, kdeto dnení chùze je tak nepravdìpodobná, tak neuvìøitelná! Jak se to stalo? Kdy uplynulo
tìch dvacet let, které uèinily z dítìte mue a z mladé eny málem staøenu?
Je v lidském ivotì jistá mez, která rozdìluje vìk raného
mládí, vìk hledící kupøedu, nepoèítající dny, vìk nadìjí a oèekávání, vìk neodpovìdný a prozatímní, vìk, kdy se ustaviènì
tìíme, e nás èeká v budoucnosti nìco rozhodujícího, slavného a krásného, a vìk první zralosti. Mládí je pøes svou sirobu, pøes své smutky vìkem bezstarostným, ijícím pod pøístøeím minulosti, avak najednou pøijde chvíle (nevíme nikdy
pøesnì, kdy vlastnì nastala) chvíle, kdy si uvìdomíme, e stojíme sami tváøí v tváø skuteènosti, e musíme vzít bøímì svého
ivota na svá vlastní bedra, e se u nemáme na koho vymlouvat, proti komu se bouøit, a nic slavného a krásného e u nás
bezpochyby nepotká. Co jsme v svém ivotì zbøidili, zùstává
zbøidìno, co jsme promekali, zkazili a popinili, to zùstává
promekáno, zkaeno a popinìno. Konec trvalé dovolené,
kadý krok je od nynìjka krokem ke hrobu, krokem do vìènosti!
Kroky zvonily o umrzlou silnici a Cyril Nedoma je poslouchal jako kroky nìkoho druhého. Jejich rytmus i spád mu byly
známy, vel· mi známy, vdy jetì loni znìly vedle nìho po této
silnici, uprostøed tìchto polí, tý holý ípkový keø trèel tady
u toho pøíkopu, vpravo na svahu se tmìl v paprscích hvìzd tý
pruh lesa a z brázdy se vzneslo s tým poplaným køikem hejno
koroptví, kdy zaznìl vedle Cyrila hlas, který slýchával od svého dìtství, hlas v té chvíli docela samozøejmý.
Cyril sebou trhl a ztrnul takøka ohromením, kdy uvidìl vedle sebe
prázdné místo. Pohlédl tázavì na druhou stranu, kudy la matka,

a ta k nìmu také otoèila hlavu a Cyril poznal, e myslí na tou vìc,
e také slyí kroky toho, který tudy s nimi loni el, a letos u nejde.
Vidìl i potmì, e se jí oèi zalily slzami, a odvrátil zase hlavu.
Jak se jim v posledním èase stala dùvìrnou tváø smrti! Vìru,
mohli se dosyta vynadívat do jejích oèí, obrácených v sloup
a odráejících u vidìní nicoty. Mohli si vtisknout v pamìt tragický pohyb ruky, smìøující ustaviènì k èelu, jako by chtìla
rozehnat tmu, která se kladla mezi dui a drahé vìci tohoto
svìta!
Jaká prázdnota se okolo nich udìlala! Jak stáli uprostøed
ní obnaení, jako terè zdaleka viditelný! Jak se chvìli v tajemném prùvanu, oèekávajíce nové navtívení!
Cyril pohlédl kradmo na drobnou postavu té, která la vedle nìho, rýsujíc nachýlením hlavy posunek odvìké pokory. Jeho
matka! Co se asi dìje v její dui? Ozývají se v ní také zasypané vrstvy èasu, ije v ní jetì malé dìvèátko, hopkující
v zahrádce okolo záhonkù a trhající u plotu kopøivy housátkùm,
vzpomíná si jetì na onen pohled, kterým tenkrát vidìla barvu oblohy a zeleò stromù a bìlost pìin? Z jaké dálky se nyní
asi dívá na onen kout, který byl rájem jejího dìtství, na ona
dvì okénka plná mukátù a na vlahost stínu pod stromy vedle potoka? Je to asi svìt podobný jeho vlastnímu svìtu (vdy
je to jeho matka!), jene trochu posunutý, lámající svìtlo v jiném úhlu (ponìvad je to jeho matka a ponìvad kadá ivoucí bytost je jiná, aèkoli jsou vechny naroubovány
na tajemnou jednotu). Ach, ten svìt má jistì jiný pøísvit, vdy
je zjízven a roztrhán tolika ranami, které jeho, Cyrila, nepronikly! Jak si pøedstaviti srdce panny, která se mìní záhadným pøechodem v enu a v matku, jak má mu pochopiti tajemství jejího studu a její lásky, jak pochopiti její vztah k dìtem,
tvorùm vylým z jejího tìla! Jak si pøedstavit, co asi cítí mat-

ka, kdy jí po prvé pohlédnou do oèí dvì oèi novì narozené,
oèi nového èlovìka, oèi jejího dítìte! A co se asi dìje v jejím
srdci, kdy drí své dìcko v náruèí a vidí, jak mu modrají rty
a jak se mu tìlíèko napíná smrtelnou køeèí! Kdo mùe pochopit, jak vidí matka své dìti, jak vidí rozkvétat jejich dui, jak
pozná, chøadne-li alem nebo je-li nemocna skrytým zlem!
V té chvíli la po této silnici se svým nejstarím a zdálo se jí
nepravdìpodobno, e by to byl tý hoík, kterého nosívala
v náruèí a kterého uèila slabikovat první slova Otèenáe,
a Cyril vidìl sám sebe jako svého dvojníka, jako svùj nepravdìpodobný pøelud.
Vidìl se uprostøed tohoto kraje, uprostøed svého kraje, zastøeného nocí podivnì bdìlou, vidìl se uprostøed nìho
v prùvodu tváøí, s kterými se kdy setkal, slyel jejich hlasy, slyel svùj hlas, ne ten hlas, kterým mluvíval mezi lidmi, hlas cizí,
strojený, namáhající se pøetvoøit a zakrýt svou pravou melodii, vyslovující slova, za která se hanbil pøi vzpomínce na tento
kraj, nesnáející li z jeho úst. Vlekl po této silnici, k Betlému
své farnosti, vecky své poráky, své zrady, vecku svou hanbu, svou hoøkost, vecky své pohmodìniny, vecku svou lítost pro tolik marných a poetilých slov, která jsou u nenapravitelnì vyslovena, vecky køivdy, které utrpìl a kterých
se dopustil, vlekl to pøetìké bøímì po cestì svého dìtství,
bok po boku vedle své matky, jediné bytosti na svìtì, která
by to vecko pochopila a která by mu odpustila  jediné bytosti na svìtì, která by mu vecko odpustila. Bohuel, jeho
ústa jsou zamèena a ádná moc na svìtì by je nedovedla
otevøít.
Kus vpøedu, na návrí, se najednou objevilo svìtlo, osvìtlující oblouk brány. Ave, Stella maris! je tam napsáno zlatými
písmeny nad gotickou sokou Panny Marie, vzpomnìl si Cy-

ril a rozhlédl se po kraji, který se rozprostíral pod návrím jako
jezero tmy. Ale noèní ticho bylo èím dál tím ivìjí, ruch krokù
na zmrzlé pùdì byl èím dál tím hlasitìjí a èerné obrysy lidských postav houstly na vech stranách, jako by se vynoøovaly
ze zemì. Cyril s matkou pøedeli nìkolik tìch postav, tmavých a mlèenlivých, obklopených svým tajemstvím, známým
jenom Bohu, a nepoznali jich. Kdo ví, snad to byli jejich sousedé, snad lidé z farnosti docela cizí, lidé docela neznámí 
jenom jejich tváøe prosvítaly podivnou bledostí a zdálo se, e
z nich vychází zvlátní tichý smích, pronikající roukou jejich
tajem- nosti, smích nepochopitelnì ironický...
Cyril pohlíel s hrùzou do tìch tváøí, které míjel, a na pamìt
mu pøicházela jména lidí dávno zemøelých, sdruená s nenapodobitelným posunkem, s nenávratným pøízvukem hla. su
se vím, co se u po druhé neuvidí. Zdálo se mu, e ten staøík
v beranici a s holí, který tluèe silnì do silnice podpatky
s podkùvkami, je nebotík Ztratil, co umøel pøed lety
v pastouce  Cyril tenkrát jetì ani nechodil do koly, ale
pamatuje se, e se øíkalo, e ho snacha umoøila hladem  ta
ena v èerné ále okolo hlavy, jdoucí tak zpøíma a hrdì, to je
dcera sedláka Nechleby, která si vzala navzdory rodièùm
nádeníka ímu a která potom umøela v blázinci, ten vysoký
ramenatý obr v botách s holinkami, to je Josef Roubal, o tom
se ukalo, e mìl dítì se svou vlastní dcerou, kterou potom
nali utopenou v rybníku...
Èím více se blíili k farnímu kostelu, tím bylo tìch postav víc,
hrnuly se odevad cestou necestou a byly tak blízké a zároveò
tak daleké, tak neproniknutelné. Scházely se ze vech devíti
osad farnosti, a se celý kraj hemil tìmito tajemnými poutníky, kteøí si vypùjèili tváøe ivých, promìòujíce své ivoucí potomky v stín a v pøelud, a Cyrilovi se zdálo, jako by se nìkdy roz-

dìlovali v nìkolik postav a pak zase splývali v jednu. Na návrí
nad kostelní branou hoøelo svìtlo nad jeslemi Novorozeného
a po cestách uprostøed polí pøitékaly nové a nové proudy tajemných pøíchozích, dìtí tohoto kraje, který se promìnil v jediný
kraj zemì, v krajinu betlémskou, v údolí radostného poselství.
Tato cesta, po které el Cyril s matkou, cesta jeho dìtství,
byla cestou jedinou, cestou vech duí, cestou vedoucí do vìènosti. Tato úzká venkovská silnice s nízkými stromy
po stranách, vroubená chumáèi zvadlé trávy, tato tichounká
cesta poznamenaná jeho dìtskými lépìjemi byla najednou
povýena nade vechen èas, stala se Cestou.
Cyril Nedoma u neslyel kroky, slyel jen umìní vzduchu
proráeného pohybem nesèíslných postav, které letìly nad
zemí nedotýkajíce se pùdy, a kdy se znenadání ohlédl po své
matce, ztuhl úlekem, nebo se mu zdálo, e se mu zatím také
promìnila v jednu z tìch záhadných postav bez váhy a beze
stínu, polotemnou, poloprùsvitnou, elestící tichým ironickým
smíchem.
Vykøikl, a aèkoli ten výkøik slyel jenom on sám, vyinuté
vìci se ihned vrátily do své obyèejné polohy.
... ví, bylo to pod tou starou jabloní, co stála v dìdeèkovì
zahrádce u samého plotu, øekla matka, dokonèujíc jakési vypravování.
Matka a syn na sebe ve tmì pohlédli a usmáli se. Tak
se poznáme, a procitneme nadobro, pomyslil si Cyril.
Ne se nadáli, byli u brány a vstoupili do kostela. Tøpytil
se vecek støíbrem umìlého jíní a zdravé tváøe venkovanù, zalité svìtlem, neprozrazovaly nic ze své nedávné promìny. Cyril
vak byl jetì vecek proniklý vanutím nezemských míst a kdy
od oltáøe zaznìlo Christus natus est nobis, vhrkly mu do oèí
slzy a srdcem mu projelo sladké utknutí.

