
Vždyť přece létat je snadné

Leopold Drum sjel jako obvykle výtahovou 
linkou číslo 83 o sedmnáct pater níže, 
na Velké jižní chodbě přestoupil na krajní 
pohyblivý chodník, na křižovatce před 
kavárnou Venus přestoupil na R-linku, 
projel Čtyřicátou druhou růžovou boční 
chodbou a zahnul do XXXVIII. DO. 
Chodba XXXVIII. DO byla obytná. Žádné 
výklady, žádné pohyblivé pásy. Mechová 
podlaha a po obou stranách ve stejných 
vzdálenostech dvě řady nazelenalých 
dveří, opatřených číslem a vizitkou 
nájemníka. Leopold Drum šel jako obvykle 
rychle. Za šest minut a čtyřicet vteřin se 
zastavil. Aniž se podíval na dveře, vztáhl 
ruku k zámku, aby voličem nastavil 
číselnou kombinaci. Časový informátor 
mu svítil jako obvykle před očima : 
10:18:11 D. Deset hodin, osm minut, 
třináct vteřin – Den! Leopold si uvědomil, 
že je deset hodin dopoledne a že v tuto 
dobu se vrací         do svého bytu vůbec 
poprvé. Péro zámku klaplo. Bylo mu, jako 
by se vloupal do cizího bytu. Leopold 
otevřel skřínku u postele, vyndal láhev 
a dal si přímo z láhve doušek. A pak - 
což bylo neobvyklé - si dal ještě druhý, 
třetí, čtvrtý a jistě by pokračoval přes osmý 
doušek k devátému, kdyby láhev nebyla 
prázdná. Leopold byl zaměstnán v hudební 
rychloškole Martin a Martin a Martin 
o sedmnáct pater výš. Tam byl zaměstnán 

jako první houslista osm let až do dneška 
do půl desáté dopoledne. Mimo něj tam 
bylo zaměstnáno dvacet devět houslistů. 
Leopold Drum byl prvním houslistou, neboť 
k němu jako k prvnímu přicházeli žáci 
od zápisu. Leopold žákovi ukázal housle 
a řekl : „Toto jsou housle.“ Půjčil žákovi 
housle k tříminutové prohlídce. Ukázal 
mu smyčec a řekl: „Toto je smyčec.“ Půjčil 
žákovi smyčec k minutové prohlídce. 
Zasunul   si housle pod bradu a řekl: 
„Takhle nutno přidržovat housle bradou.“ 
Dále seznámil žáka s držením houslí, 
s nasazením smyčce na struny 
a pojmenoval mu struny. Takto poučený 
žák odcházel po půlhodině do vedlejší 
místnosti k druhému houslistovi, pak 
ke třetímu. Žák, který vyjde od třicátého 
houslisty umí přehrát Oslí serenádu. 
Tu přehraje v hudebním salónku znalecké 
porotě. Znalecká porota se pět minut radí, 
načež sekretářka vystaví každému žákovi 
potvrzení o úspěšném absolutoriu Hudební 
školy Martin a Martin a Martin. 
S potvrzením jde absolvent 
do ceremoniálního salónku, kde mu 
na filmu jdou tři páni Martinovi jakoby 
v ústrety a potřesou absolventovi pravicí. 
Mechanismus vysunující a zasunující 
umělé pravice funguje naprosto přesně 
a spolehlivě. Leopold zasvěcoval denně 
čtrnáct nováčků. 

Dnes, kde se Leopold Drum vrátil do svého 
bytu v deset hodin, nepřišel třetí žák. 
Poprvé za osm let se Leopoldovi něco 
takového stalo. Zprvu si nepřítomnost žáka 
vůbec neuvědomil. Když se zavřely dveře 
za druhým žákem, otočil se ke stolečku 
s houslemi a pravil: „Toto jsou housle.“ 
Chtěl podat žákovi housle k tříminutové 
prohlídce, ale žáka neviděl. Třetí žák 
od devíti do půl desáté v místnosti nebyl. 
Říkal si, že by měl něco udělat. Ohlásit 
nepřítomnost žáka na ředitelství, jak to 
přikazoval zaměstnanecký řád. Uplynuly 
tři minuty a Leopold začal nezadržitelně 

fungovat v další fázi vyučování „Toto je 
smyčec.“ „Okamžitě ohlásit na ředitelství! 
Leopold dospěl až k úkonu, že vzal housle 
pod bradu a smyčec vedený pravou rukou 
se dotkl strun. Slabounké vrznutí. 
Fungování se přetrhlo. “Boms, byl to 
Bomsův houslový koncert“, rozezvučel se 
v Leopoldovi nový signál. On na pódiu. 
Absolventský koncert. Uši mu zalehly 
potleskem. Tenkrát. Tenkrát před osmi 
lety. Před osmi lety byl Leopold Drum 
velkým příslibem. Leopold Drum hned 
druhý den po absolutoriu mistrovské školy 
nastoupil místo prvního houslisty 



v Hudební rychloškole. Měl o sebe 
postaráno. Od toho dne neměl v ruce 
housle jinak než jako zaměstnanec této 
školy. „Jestlipak svedu ještě toho Bomse, 
pomyslel si Leopold. Šlo to pomalu, jako 
když se někdo zesláblý dlouhou nemocí 
vrací marastem domů. Leopold otevřel oči. 
Zarudlá tvář, do které se díval, mu byla 
nějak povědomá. Ano, z prospektů školy. 
Tvář patřila prostřednímu panu Martinovi. 
„Co to je? Ať už vás tu nevidím, pane, jste 
propuštěn, vy, pane…!“ Prostřední pan 
Martin neznal zaměstnance jménem. Tak 

byl Leopold propuštěn, a protože ho nic 
lepšího nenapadlo, uklonil se a za 
pětadvacet minut, přesně v deset osm 
a něco stál v předsíni svého bytu. Jestliže 
nesežene včas vhodné místo, bude muset 
tenhle byt opustit a hledat si něco dole. 
Třeba ve čtvrtém nebo snad ve třetím 
patře. Tam, kde žijí chudáci. Níže než 
ve třetím patře nikdy nebyl. A nejvýš 
v padesátém devátém. Tam bydlí Lucie. 
Že by jel za Lucii? Ne. Pojede až na 
konec! Leopolda zamrazilo! Posedla 
ho hrůza z toho „až na konec“. 

Leopolda děsila představa, že tenhle svět, 
svět, ve kterém se narodil, ve kterém žije, 
svět chodeb a pater, že tenhle svět by 
někde začínal a někde končil. Je to 
nesmyslné! Proti rozumu! V Leopoldovi 
se něco utrhlo. Nemá co ztratit. A v těch 
tmavých neznámých končinách si zkusí 
ještě jednou zahrát toho Bomse. Tryskem 
se převlékl do svátečních šatů. Otevřel 
skříň, popadl vlastní housle a vyběhl 
z bytu. Uháněl k Čtyřicáté druhé boční 
růžové. Před kavárnou Venus přeskočil 
na B-linku. Stál před vstupem do výtahové 
linky číslo 103. Dveře se otevřely, chodník 
zanesl Leopolda do kabiny. Stál v kabině. 
Sám. Dveře se zavřely a kabina se dala 
do pohybu. Stál v koutě, oči křečovitě 
zavřené, dlaněmi si svíral čelo a rytmicky 
přešlapoval. Slabé klapnutí. Podlaha 
se dala do pohybu, aby cestujícího vynesla 
z kabiny. Zaskřípání. Podlaha se trhnutím 
zastavila. Leopold stále rytmicky 
přešlapoval, po každém došlápnutí to pod 
jeho nohama zakřupalo. Kalafuna. Za jízdy 
vypadla z pouzdra. Leopold kalafunu 
rozšlapal, zrníčka zapadla do mezery 
v podlaze a porouchala mechanismus 
samovyklápění. Dveře kabiny se však 

otevřely a zůstaly otevřené. Leopold klečel 
omráčen v koutě kabiny, dusil 
se nezvyklým vzduchem, vyvalené oči 
mu slzely. Pak se uklidnil a pohlédl 
k otevřeným dveřím. Venku bylo 
nekonečně modro. Leopold bez hnutí zíral 
ven. Kdyby se Leopold dobře díval, poznal 
by, že to, čemu říkal svět, svět, ve kterém 
se narodil, ve kterém žil, ten svět 
je nevýslovně obrovitá nedokončená 
stavba. Tmavě šedá planina byla 
zbrázděná sesutými zdmi nedostavěných 
chodeb, vraky stavebních strojů, horami 
panelů. Leopold se dolů nepodíval. Kdyby 
se podíval kolmo, pod práh kabiny, viděl by 
rozseté tečky, pozůstatky těch, kdo rovněž 
jako on vyjeli „až na konec“, ale kdo cestou 
nerozšlapali kalafunu a neporouchali 
mechanismus samovyklápění. Leopold 
se díval před sebe. Pak naplněn úžasem 
a touhou, stoupl si na práh otevřené 
kabiny, v jedné ruce housle, v druhé 
smyčec, rozpřáhl zeširoka paže a odrazil 
se. Velikánským obloukem letěl dolů. 
V pádu zamával rukama, párkrát zastříhal 
nohama, vyrovnal let a začal nabírat 
výšku. Za chvíli už jen tmavý bod mizel 
v tom nekonečněm modru…

Ivan Vyskočil
1963


