Já se nezlobím. Aspoň tatínek pozná, co to je bejt
sám. Nikoho tu nemít. Žádnýho kamaráda. Prostě
nikoho… Utekla jsem a myslela na svoje bílý holubice.
Už dlouho z domova nedošlo žádný psaní.
  

Už od školy byly slyšet rány a vrčení jako u zubaře,
to v parku poráželi ten velkej kaštan. Nechtělo se mu
a klesal pomalu a tak těžce, jako by se bránil. A přitom
jak padal, praskalo to v něm a naříkalo tak, že to nebylo
k vydržení, musela jsem si zacpat uši. Mám pocit, že
kdyby se Bóža nestyděl, udělal by to taky. Pak povídal,
že ten strom padá, jako by se modlil.
Ráda bych se Bóži zeptala, jestli věří na pánaboha,
ale nenašla jsem odvahu. Maminka věří a tatínek ne.
Do rubriky náboženství přesto napsal – katoliš. Mám
pocit, že měl zase strach se neodlišovat. Anebo to spadá do jeho představy přizpůsobivosti.
Lidi jsou tu pořádně máknutý. Nejenom náboženstvím, to by možná nebylo zas tak špatný, ale hlavně
uklízením. Pořádkem jako takovým. Dokonce i chodníky se nejen zametaj a kartáčujou, ale ještě i luxujou.
Luxovat chodníky jsem viděla v životě vůbec poprvé. Je
to pěkný, ale trochu ujetý.
  

Ve škole se nebezpečně přibližuje datum zpovědi. Mám
svý pochybnosti a pořád nevím, co s tím.
Bylo mi do breku. Málem jsem vrazila do Bóži, a to
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už bylo na útěk pozdě. Bóža se na nic neptal a povídal, že Švýcarsko je nádherná země. Nikdo nás nenutí
zapomenout, ale to neznamená, že se nemáme snažit
poznat všechno to nový, přijít tomu na chuť. Vždyť
kde jinde žijou národy na tak malým prostoru a tak
svorně bezmála osm set let vedle sebe bez větších sporů
a nenávistí? Rozhodně se prej ničím a nikým nesmím
nechat otrávit, a už vůbec ne nějakým steskem.
Vyprávěl mi taky o švýcarským spříseženectvu, latinsky Confederatio Helvetica. Bóža je děsně chytrej. Taky
povídal, že vždycky, když se mi bude stejskat tak, že to
nebude k vydržení, mám přijít za ním. Jeho domácí,
baby Kraftový se bát nemusím, Bóža se jí taky nebojí,
a klíč pro mě bude v nejhorším vždycky pod rohožkou.
Tohle kdyby věděly holky!
Musím se tatínka zeptat, jestli ví, co je to Confederatio Helvetica.
  

Už je na čase, aby pan Judas doopravdy odletěl, nebo se
nám tatínek ze všeho ještě zblázní. Kdyby bylo mamince dobře, určitě bysme do Ameriky odletěli s ním, a třeba i do Pentagonu. Jenže maminku v poslední době
všechno zmáhá. Přitom ještě zdaleka není tak stará.
Možná by měla víc cvičit. Zeptám se Bóži.
  

Čekala jsem na Bóžu marně celý odpoledne. Doma
mě tak jako tak nikdo nepostrádal. Zdá se, že se zrádce
108

Judas bojí letadla víc než kriminálu, a přípitek na rozloučenou se protáh z pátka až do neděle. Taky tatínek
se potřeboval na blížící se katastrofu posilnit a dodat
si kuráž. První večer spolu křičeli, zpívali a hulákali,
druhej už jenom chraptěli a šněrovali cestu z pokoje
na záchod. K ránu se zrádce Judas rozbrečel policajtovi
na ramenou, ale ani tomu se nepodařilo zabránit, aby
s tatínkem naposled a ze všech sil nevydupal My Prahu
nedáme.
Platili jsme pokutu za bengál, za rušení večerního,
nočního a ranního klidu, za přestoupení domovního
řádu a napadení veřejnýho činitele. Tatínkovo jméno
bude vyvěšeno veřejně na gemajndehauzu, proti čemuž
může podat na radnici do tří dnů odvolání.
  

Do Curychu na letiště jsme se dostavili v plným počtu
i s Pepčou, kterej jako obyčejně neměl páru. Maminka
poslední dny skoro nevychází, ale teď jako by tušila, že
tatínek její oporu bude potřebovat. Pan Judas naznačil,
že poletí zvláštní linkou, tvářil se tajemně a prosil nás,
abysme zůstali statečný. Vinný aroma se táhlo na dálku
ještě dlouho potom, co ho pohltila letištní hala.
Na tak velkým letišti jsem byla poprvé. Lidi tady
pobíhaj jako popletený s kuframa i bez nich a tlampače co chvíli někoho vyvolávaj nebo něco oznamujou. Letiště mi připadá krásný přinejmenším tak jako
tatínkovi nádraží. Jen těch cizích jazyků, jako v Babyloně, a těch linek do všech světovejch stran, který zemi
o hodně menší, než je ta naše, propojujou se světem!
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