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Věnováno mámině duši, jež odpočívá v nebi





Předmluva k novému vydání

Když jsem na  jaře roku 1995 ve  svém domku u  nás na  venkově vepsal 
na začátek rukopisu výše uvedené věnování, v očích se mi objevily slzy. 
Vím, že to některým lidem přijde úsměvné, možná utrousí i něco hanlivé-
ho, ale ať si poslouží.

Teď mě dokonce napadá, že tuto knihu věnuji nejen své matce, ale všem 
ostatním ženám-matkám, co jich jen v podnebesí chodí. Vím, že za takové 
věnování se mi budou titíž posmívat, asi ještě víc, třeba utrousí i něco hanli-
vého, ale ať si poslouží. Postava matky se v mé knize, ve světle tíživých morál-
ních požadavků feudální společnosti, dopouští mnohých prohřešků, často se 
chová nepřístojně, ale její láska je nekonečná jako vzdouvající se oceán a širá 
zem. Tato matka se výrazně liší od matek z předešlých románů, avšak já mám 
zato, že jí to nijak neubírá na velikosti, naopak, možná je proto ještě typičtější 
a přesahuje dokonce jakýkoliv mně známý model „velké matky“.

Další důležitou postavou je pochopitelně Zlatko, nemanželský syn matky 
a misionáře, trpící chorobnou závislostí na ženských prsou. Je statné posta-
vy, přitažlivého zevnějšku, povahou je ale slaboch, duchem trpaslík, který 
se nikdy nevzdá matčina prsu. Takto vystavěný hrdina dává čtenářům pro-
stor k nejrůznějším výkladům a půtkám. A já všechna ta čtení – a že jsem 
jich za těch víc než deset let slyšel – považuji za správná. Je to konečně jedna 
z krás literatury: můžeme si ji číst každý po svém. Jistě, jako autor se přiklá-
ním k názoru dívat se na Zlatka od Šang-kuanů jako na zosobnění jistého 
druhu dnešního čínského intelektuála. Dokonce se nestydím přiznat, že Šan-
gkuanovic Zlatko je obrazem i mého ducha. Tu myšlenku ostatně jako prv-
ní formuloval jeden čínský filozof, jehož si velmi vážím. Podle nějž se dnes 
v nejtajnějších zákoutích duše každého čínského intelektuála ukrývá právě 
takový malinkatý Zlatko.

Patnáct let uběhlo jako voda. Při opětovném pročítání knihy mě přirozeně 
zaplavilo množství pocitů. I když je v ní spousta nedokonalostí, musím při-
znat, že takový román už asi nikdy nenapíšu. Nové vydání kromě pár míst, 
která jsem očistil od zbytečných redundancí, zachovává původní podobu tex-
tu. Jeden můj přítel přišel s nápadem na změnu titulu, třeba na „Zlatko a Nef-
ritka“. Prý by byl mnohem přijatelnější. Ale když už jsme si za těch patnáct let 
zvykli na „Krev a mlíko“, není snad už důvod to měnit. Vždyť krev ani mlíko 
nebyly nikdy pro nikoho tabu. Kdo by se v dnešní době takového názvu ještě 
děsil, no řekněte sami. 

 28. listopadu 2009



Hlavní postavy

Matka – Šang-kuan Lu-š’, paní Lu, dětským jménem Lu Achátka. Sirota 
od dětství. Vychována tetou z matčiny strany a  jejím mužem Jüem Velké 
Pracky, provdána za kováře Fu-lua z rodiny Šang-kuanů. Na stará kolena 
přijala křesťanskou víru, zemřela v pětadevadesáti letech.

Nejstarší sestra – Šang-kuan Laj-ti, čili Přiveď Bratříčka. Počata matkou 
a strýcem Jü Velké Pracky. V prvním manželství se Ša Jüe-liangem přived-
la na svět Ša Cao-chua, čili Jujubku. Po Osvobození se provdala za zmr-
začeného vojáka Suna Jakrybu. Později se zamilovala do  Chana Ptáční-
ka, navrátilce z japonského zajetí. Popravena za vraždu svého manžela 
Suna.

Druhá sestra – Šang-kuan Čao-ti čili Povolej Bratříčka. Jejím otcem byl také 
Jü Velké Pracky. Provdala se za S’-ma Kchua, velitele praporu protijapon-
ského odboje, jemuž porodila dvě holčičky Fénixe a  Féničku. Zastřelena 
v  bitvě se sedmnáctým plukem samostatné kolony. Nedlouho poté byly 
v rámci levičácké pozemkové reformy na příkaz tajemné významné osoby 
zabity i její dvě dcerky.

Třetí sestra – Šang-kuan Ling-ti čili Uveď bratříčka, též zvaná Nesmrtel-
ná Ptáčnice. Počatá s  jistým prodavačem káčat, který byl ve  skutečnosti 
špiónem banditů. Hluboce milovala Chana Ptáčníka, ale po  jeho odvodu 
na nucené práce do Japonska se zbláznila a založila kult Nesmrtelné Ptáč-
nice. Poté se provdala za vojáka záškodnického praporu Suna Jakrybu. Ze-
mřela při leteckém dni pádem ze skály. Porodila dva syny, Velkého a Dru-
hého Němého, kteří oba zemřeli při kanonádě.

Čtvrtá Sestra – Šang-kuan Siang-ti čili Přej si bratříčka. Počata s  kočov-
ným šarlatánem. Když rodina umírala hlady, prodala se sama do nevěs-
tince. Pak se po ní zem slehla. Během Kulturní revoluce byla poslána zpět 
a okradena o životní úspory. Oslabena dlouholetou nemocí vypustila duši 
po surovém zbití na mýtinku „politického boje a kritiky“.

Pátá Sestra – Šang-kuan Pchan-ti čili Vyhlížej bratříčka. Jejím otcem byl 
antoušek Kao Špekáček. V mládí se dobrovolně připojila k záškodnickému 
praporu, provdala se za jejího politruka Lu Li-žena, s nímž počala dceru 
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Viktorku. Pracovala jako velitelka zdravotnického družstva, předsedkyně 
obecního výboru a vedoucí chovné stanice, kde si změnila jméno na Ma 
Šťastný Leknín.

Šestá Sestra – Šang-kuan Nien-ti čili Mysli na bratříčka. Počata s mnichem 
Dokonalá Moudrost z chrámu Svaté Hory. Její velkou láskou byl Mr. Babbitt, 
jenž se po sestřelení Japonci přidal k S’-ma Kchuově bojové jednotce. Třetí 
den po svatbě byla spolu s Babbittem zajata Lu Li-ženem, velitelem sedm-
náctého pluku. Po zdařilém útěku byli jistou vdovou navedeni do jeskyně 
v horách, ve které nalezli smrt.

Sedmá Sestra – Šang-kuan Čchiou-ti čili Vyžádej bratříčka, později také 
Čchiao Čchi-ša. Počata znásilněním, které na  matce spáchali čtyři vojáci 
na útěku. V mládí prodána k adopci bělogvardějské hraběnce Rostovové. 
Vystudovala medicínu, byla označena za pravičačku a poslána na statek 
na převýchovu prací. Zemřela, když se v hladu přejedla plackami z hrubé 
sójové drti.

Osmá Sestra – Šang-kuan Nefritka. Zlatkovo dvojče počaté švédským mi-
sionářem Malojou. Slepá od  narození. V  době hladomoru, známém též 
jako Tři roky nesnází, nechtěla být matce na obtíž a odešla z domu.

Moje maličkost – Šang-kuan Zlatko. Jediný syn. Trpící posedlostí ženským 
ňadrem. Mentálně narušený celoživotním kojením a sáním prsu. Po skon-
čení střední školy poslán na převýchovný statek. Odsouzen na patnáct let 
žaláře za nekrofilii. Po odpykání trestu na začátku období „Uvolnění a re-
forem“ se vrátil domů a pracoval jako PR ředitel Ornitologického střediska 
Orient pod taktovkou svého synovce Chana Papouška a jeho ženy. Poté, co 
S’-ma Zrno investoval do značky spodního prádla Jednorožec – svět pod-
prsenek, stal se jejím výkonným ředitelem. Odsud byl však podvodem 
vyhnán a o všechno obrán. Nakonec propadl těžké trudomyslnosti a nic 
jiného nedokázal.

Šang-kuan Šou-si – muž mé matky, Lu Achátky. Z důvodu vlastní neplod-
nosti přivedl ženu k rozhodnutí hledat si sémě jinde. Zabit Japonci.

Šang-kuan Fu-lu – kovář, Šou-siho otec. Zabit Japonci.

Šang-kuan Lü-š’ – paní Lü. Hlava rodiny Šang-kuanů. Byla tyranské, ná-
silnické nátury, ve stáří postižena demencí. Za to, že chtěla ublížit Nefrit-
ce, ji její snacha, tj. moje matka, neúmyslně zabila.
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S’-ma Tching – největší boháč městysu Velká Ohrada, hlava sídla Šťastné 
žití. Působil jako starosta a  předseda kolaborantského Pořádkového vý-
boru. Nakonec se jako nosítkář zúčastnil bojů na Chua-haji a po vítězství 
pokroku nad reakcí byl náležitě vyznamenán.

S’-ma Kchu – S’-ma Tchingův mladší bratr. Druhá hlava Šťastného žití. 
Manžel druhé sestry Šang-kuan Čao-ti, velitel praporu protijaponského 
odboje, poté nejvyšší velitel sboru. Unikl z obklíčení, sám se vzdal, po ve-
řejném soudu zastřelen.

S’-ma Liang čili Zrnko – syn S’-ma Kchua a jeho třetí ženy. Po vyvraždění 
celé rodiny se ho ujala moje matka. Odešel ze země, usadil se v Jižní Koreji 
a stal se finančním magnátem. Po reformách začal investovat ve své do-
movině, ale kvůli nezřízenému životu a  různým nepatřičnostem musel 
opět zmizet.

Ša Jüe-liang – manžel první sestry Šang-kuan Laj-ti. Během války pů-
sobil jako velitel jednotky karabiníků na černých oslech. Coby velitel Po-
chajské posádky se vzdal Japoncům a vzal na sebe velení projaponských 
vojsk. Zabit vojáky záškodnického praporu.

Ša Cao-chua čili Jujubka – dcera Ša Jüe-lianga a nejstarší sestry Laj-ti. Vy-
chovávána mou matkou spolu se Zlatkem a Zrnkem, kterého hluboce mi-
lovala. Toulala se po světě a živila se jako věhlasná zlodějka. Po Zrnkově 
návratu spáchala ze zhrzené lásky sebevraždu skokem z okna.

Chan Ptáčník – muž milovaný třetí sestrou Šang-kuan Ling-ti. Rozuměl 
ptačí řeči, uměl s ptáky zacházet, byl znalcem bojových umění a zname-
nitý práčetem. V  japonském zajetí poslán na  nucené práce, utekl však 
do hor, patnáct let strávil po jeskyních, než se vrátil do vlasti. Při poby-
tu u Šang-kuanů se zamiloval do nejstarší sestry Laj-ti, kterou týral Sun 
Jakryba. Laj-ti svého násilnického muže neúmyslně zabila, Ptáčník byl 
uznán spoluvinným a odsouzen k nuceným pracím. Na cestě do čching-
-chajského lágru vyskočil z vlaku a zabil se.

Maloja – švédský misionář. Kvůli nekonečným nepokojům a válkám již 
na  Severovýchodě Náhorních Pustin zůstal. Zajišťoval službu v  protes-
tantském kostele Velké Ohrady, uměl dokonale čínsky, s  místními zna-
menitě vycházel. Ze sdílené lásky s paní Lu se narodil Zlatko a Nefritka. 
Pastor nemohl unést zhanobení mé matky i své osoby karabiníky na čer-
ných oslech a zabil se skokem z kostelní věže.
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Chan Papoušek – syn Ptáčníka a nejstarší sestry Laj-ti. Po smrti rodičů 
vychováván matkou. V období reforem založil se svou ženou Keng Dvoulo-
tuskou Ornitologické středisko Orient, avšak kvůli rozsáhlým bankovním 
podvodům a extravagantnímu životu byl zatčen a odsouzen k vězení.

Lu Li-žen – nebo také Ťiang Li-žen, později znám pod jménem Li Tu. Poli-
truk v záškodnickém praporu, poté politruk i v sedmnáctém pluku samo-
statné kolony, předseda okresu Severovýchod, degradován na místopřed-
sedu a dále na ředitele statku. Zemřel na infarkt v době Tří roků nesnází.

Lu Šeng-li čili Viktorka – dcera Lu Li-žena a třetí sestry Pchan-ti. Nejdříve 
vychovávána paní Lu, později si ji rodiče vzali do okresního města, kde 
chodila do školy. V době reforem se stala ředitelkou velkoohradské poboč-
ky Banky průmyslu a obchodu, později starostkou. Odsouzena a poprave-
na za korupci.

Sun Jakryba – vnuk staré tetky Sunové, sousedky Šang-kuanových. Němý 
od narození. Původně zasnoubený s nejstarší sestrou Laj-ti. Po jejím útěku 
se Ša Jüe-liangem se přidal k pyrotechnické brigádě osmé, tj. rudé armá-
dy. Později si vzal Nesmrtelnou Ptáčnici, třetí sestru Ling-ti. Po Osvobození 
bojoval v Korejské válce, získal mnoho vyznamenání a byl vážně zraněn. 
Po návratu mu místní úřady zařídily sňatek s nejstarší sestrou Laj-ti, teh-
dy již vdovou. Když přišel na její poměr s Chanem Ptáčníkem, vyprovokoval 
souboj, v němž byl smrtelně zraněn.

Ťi Křehká Snítka – Zlatkova učitelka ze základní školy. V roce padesát 
sedm byla během kampaně proti pravičákům označena za  pravičačku. 
V době uvolnění se tato přesvědčená komunistka stala první starostkou 
nového města Velká Ohrada.





Kniha první
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Pastor Maloja, blaženě se povalující na  peci, zahlédl paprsek červe-

ného světla, jenž ozařoval růžovou hruď Bohorodičky i buclaté tvářičky 
Syna Božího. Když před rokem v létě zatékalo do domu, dešťová voda za-
nechala na olejomalbě řadu žlutohnědých flíčků. Bohorodičce i Synu Bo-
žímu kanul z tváře zaražený výraz. U okna visel pavouk, odvíjel svou stří-
břitou hedvábnou nitku a pohupoval se ve vánku. „Ráno pavouček štěstí 
věští, večer bohatství,“ říkávala krásná žena s bělostnou pletí. Co šťast-
ného věští asi mně? Hlavou mu probleskovala nebeská tělesa podivných 
tvarů, o  kterých se mu právě zdálo, od  cesty zaslechl zvuky vrzajícího 
kolečka, zaslechl křik jeřábů přicházející z dalekých mokřad i  to nepří-
jemné mečení kozy. Ozývalo se bubnování vrabčáků narážejících na papír 
v okně, zatímco straky skřehotaly na topolu za dvorem. To skutečně vy-
padá na šťastný den. V hlavě se mu nečekaně rozsvítilo, ona krásná žena 
s ohromným břichem se náhle vynořila v záplavě světla, rozpálené rty se 
jí třásly, jako by chtěla něco říct. Plod nosila již jedenáct měsíců a dnes 
jistojistě porodí! Pastor Maloja v mžiku pochopil význam houpajícího se 
pavouka i stračího skřehotání. Jediným trhnutím se napřímil a seskočil 
z pece.

S černým džbánem v ruce se vydal k hlavní ulici za kostelem, ale to už 
vidí kovářovu ženu, paní Lü z rodu Šang-kuanů, jak na ulici v předklonu 
zametá, pecní metličku v ruce. Srdce se mu zbláznilo, rty se rozechvěly: 
„Hospodine, Hospodine všemohoucí…,“ zašeptal tiše. Ztuhlými prsty se 
pokřižoval na  prsou a  pak začal pomalu ustupovat k  rohu u  zdi, odkud 
chtěl v tichosti pozorovat vysokou, macatou postavu paní Lü. Ta naprosto 
nehlučně, pozorně smetala zeminu zvlhčenou noční rosou, z  které pak 
s  velkou pečlivostí odhazovala všechny nečistoty. Gesta obrovské ženy 
byla neohrabaná, avšak nabitá neobyčejnou silou, dozlatova zabarvená 
čiroková metla v jejích rukou vypadala jako nějaká hračka. Jakmile měla 
ošatku plnou, pěkně ji udusala svou širokou dlaní, popadla oběma ruka-
ma a nadzdvihla.

Paní Lü s  ošatkou plnou hlíny zrovna odbočovala do  uličky vedoucí 
k nim na dvorek, když za sebou zaslechla nějaký kravál. Obrátila se a vi-
děla, jak se velká, černě lakovaná vrata panství Šťastné žití, patřící nej-
bohatší rodině v městečku, pootevřela a vyrojilo se z ní několik ženských 
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stvoření. Na  sobě obnošené šaty, tváře ušmudlané od  sazí vytřených ze 
spodu kuchyňského kastrolu. Jak to, že jsou ženy z rodiny, v níž se oby-
čejně nosí hedvábí a brokát, kde jsou všechny vždycky dokonale nalíčené, 
nastrojené právě takhle? Vozka přezdívaný Starej Sýkora táhne ze dvo-
ra odnaproti zbrusu nový povoz s kaučukem kolem kol, zastřešený čer-
nou plachtovinou. Ženy ani nečekají, až zabrzdí, a  už se hlava nehlava 
derou nahoru. Vozka si dřepl k  orosené soše lva a  beze slova si zapálil. 
Pán domu a majitel sídla Šťastné žití, S’-ma Tching, vychází rázně ze vrat, 
v ruce dlouhou mušketu. Pohybuje se hbitě, pružně jako mladý muž. Voz-
ka se ihned staví na  nohy, oči upřené na  svého pána. S’-ma Tching mu 
vytrhl fajfku z  ruky, několikrát si sám velmi hlasitě zabafal, pak zvedl 
bradu, zadíval se do  nebe, zrůžovělého blížícím se svítáním, zívl a  pro- 
nesl: „Tak už jeď a zastav se až na konci mostu přes Inkoustovku, tam vás  
dojedu.“

Vozka chytil jednou rukou opratě, druhou máchl bičem, zatáhl koně 
zpátky, otočil vůz. Dámy nahoře se sesedají dohromady a už štěbetají jed-
na přes druhou. Vozka práskl bičem, vůz se rozjíždí volným klusem. Rol-
ničky pověšené na chomoutu se rozzvonily, kola se rozbušila, rozvířil se 
prach.

S’-ma Tching přímo na  ulici s  bohorovným klidem močí, ještě zařve 
něco za  vozem, který se již ztrácí v  dálce, a  s  mušketou v  náručí šplhá 
na hlásku. Je tři sáhy vysoká, vystavěná z devětadevadesáti tlustých kulá-
čů. Úplně nahoře se nachází nevelká plošina, do níž je zasazen rudý pra-
por. Byl zvlhlý, takže v ranním bezvětří zcela bezvládně plandal. Paní Lü 
pozorovala S’-ma Tchinga, jak stojí na plošině a napjatě pozoruje obzor 
na severozápadě. Div že si krk nevykroutí, chřípí ohrnuté, jako když husa 
loká vodu. Jako husté bílé chmýří se přivalil oblak mlhy, pohltil ho a zase 
vyplivl. Krvavě rudá záře rozbřesku mu zalila obličej. Paní Lü má pocit, že 
jeho tvář se potáhla něčím lesklým, lepkavým, oslňujícím, slupkou roz-
pouštějícího se cukrkandlu. S’-ma Tching zvedá ruce a s nimi i mušketu 
vysoko nad hlavu, obličej zarudlý jak kohoutí hřebínek. Paní Lü zaslech-
la nepatrný zvuk, náraz úderníku v závěru zbraně. S’-ma Tching nadá-
le velmi vznešeně třímá svou mušketu. Pani Lü též čeká, i když jí ošat-
ka plná hlíny těžkne v  rukou, nabývá dojmu, že si v  téhle nepřirozené 
poloze musí zlomit vaz. S’-ma Tching konečně spouští zbraň a křiví ústa 
jak trucující kluk. Začíná nadávat své zbrani, slyší ona. Ty prevíte jeden! 
Tak ty nechceš střílet?! Opět ji zvedá, spouští úderník, malé cvaknutí, 
a konečně, z hlavně vyráží oheň, červánky z toho na chvíli pobledly, jeho 
rudá tvář zesinala. Tu poklid městečka natrhl pronikavý zvuk, jako by se 
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nebe na okamžik zaplnilo tou červánkovou září, širokou paletou odstínů, 
jako by nesmrtelné bohyně stály na okrajích oblaků a rozhazovaly kolem 
okvětní lístky jasných barev. Paní Lü z  rodu Šang-kuanů naplnilo silné 
vzrušení. Byla sice jen kovářovou ženou, v hutnickém řemesle však byla 
mnohem zdatnější než její manžel, jí se při pohledu na kov a oheň vždycky 
rozpálila krev. Rozpálená krev přicházela do varu, čistila jí žíly. Svaly se jí 
napínaly jeden po druhém jako býkovec vytažený z pouzdra, černé železo 
dopadalo na rudé, jiskry sršely kolem dokola, pot zaplavoval záda, z rýhy 
mezi jejími mocnými prsy byla najednou řeka, vůně tavící se krve a kovu 
naplnila vzduch. A ona vidí S’-ma Tchinga, jak tam na vysoké plošině nad-
skočil. Vlhké ranní ovzduší nasáklo kouřem a zápachem střelného pra-
chu. S’-ma Tching ze sebe vysokou fistulí vyráží poplašný signál, který 
se nese celým severovýchodním koutem Náhorních Pustin: „Staršinové, 
rolníci, japonští ďáblové jsou tady!“

2
Hlínu z ošatky vysypala paní Lü na pec, odkud ještě odtáhla rohož, ma- 

traci také srolovala a s velikou starostlivostí pohlédla na snachu Lu z rodu 
Šang-kuanů, jež dlouze sténala, opřená o okraj pece. Paní Lü vlastníma 
rukama zarovnala hlínu a pak svou snachu jemně vybídla: „Tak si vylez.“

Paní Lu, ženská krev a mlíko, se pod tím pohledem plným něžné sta-
rostlivosti celá rozechvěla. Žalostnýma očima hleděla na soucitnou tvář 
své tchyně, pobledlé rty se jí roztřásly, jako by chtěla něco říct.

To už si ale paní Lü rázně ulevuje: „Střílet z pušky takhle po ránu, s tím 
parchantem S’-maem zas šijou všichni čerti!“

„Matko…,“ povídá Lu.
Paní Lü si otírá ruce, aby je zbavila zbytků hlíny, a tiše mumlá: „Ty, sna-

cho moje milá, ty se teď musíš rvát! Jestli na svět přivedeš zase nějakýho 
zmetka holčičího, tak už tě asi neubráním!“

Z  očních důlků snachy Lu vytryskly dva třpytivé praménky slz. Sil-
ně skousla spodní ret a soustředila všechny své síly k nadzvednutí svého 
ohromného břicha, aby mohla přelézt na pec z hrubých cihel.

„Však už v tom máš cvik, hezky se vyroď, to zvládneš sama.“ Paní Lü 
položila na pec roli bílé gázy a nůžky, pak se svraštěným obočím nevrle 
povídá: „Tvůj tchán a Lajtin otec pomáhají vrhnout černé oslici, má to po-
prvé, musím to tam jít ohlídat.“
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Snacha Lu z rodu Šang-kuanů kývla hlavou. Zaslechla ránu výstřelu 
ve výškách, stejně jako vytí poděšených psů a S’-ma Tchingův přerývaný 
pokřik: „Vesničané, utíkejte, než bude pozdě, než bude s námi se všemi 
konec…“ Téměř jako odpověď na S’-ma Tchingův křik ucítila v břiše ko-
pance a rány pěstí, proběhla jí otřesná bolest, jako by se v ní kulil těžký 
kamenný válec, pot jí vyrážel všemi póry a  páchl nepříjemně rybinou. 
Zaťala zuby, zadržovala řev. Přes slzy, jež jí halily zrak, zahlédla v hlavní 
místnosti černočerný hustý vrkoč tchyně klečící před oltářem předků. Ta 
do vykuřovadla před milosrdnou Kuan-jin zapíchla tři tyčinky fialového 
santalu, z nichž se začaly zvedat voluty dýmu, jejich vůně brzy naplnila 
celou místnost.

Bohyně Milosrdenství, shlížející k maličkým, plná soucitu ke strádají-
cím, ochraňuj mě, smiluj se nade mnou, dej mi syna… Snacha Lu si oběma 
rukama tiskla svůj vysoko vyčnívající břich, jeho mrazivě ledovou kůži 
a upřeně hleděla na tajuplnou, lesknoucí se tvář Kuan-jin, usazené ve vý-
klenku předků, modlila se v tichosti, slzy jí znovu tryskaly z očí. Vysvlékla 
si zcela promočené kalhoty, kabátek vytáhla co možná nejvýš, odkryla ce-
lou břišní krajinu a hrudník. S dlaněmi zapřenými o pec se usadila zpříma 
na hlínu, kterou pro ni tchyně nametla. Záda si podložila srolovanou mat-
rací a mezi stahy si ještě stačila prstem upravit rozcuchaný účes.

Do okna byl vsazen kus starého, flekatého zrcadla, které z profilu od-
ráželo její tvář: skráně orosené potem, zúžené, pohaslé oči, dlouhou linii 
bílého nosu, velká, vyschlá ústa a rozechvělou pleť okolo. Oknem pronikl 
navlhlý paprsek slunečního světla a úkosem dopadl na její břicho. Zčista- 
jasna na tom místě vyjevil celou spleť modrých žilek a velkou plochu po-
krytou bílými striemi nejrůznějších tvarů a hloubek, skutečně odpudivý, 
děsný pohled. Když tak pozorovala vlastní břicho, v srdci se jí zrodila tem-
nota a světlo, jak to v tom kraji chodívá v létě, když se nebe nad severo-
východním cípem Náhorních Pustin střídavě zatahuje velkými černými 
mračny či průsvitnou modří. Už se ani dál neodvažovala dívat na to bři-
cho, tak neobyčejně velké a tvrdé bylo. Jednou se jí zdálo, že v sobě no-
sila kus mrazivě ledového železa, jindy zase línou, poďobanou ropuchu. 
S  kusem železa by se sice ještě s  námahou, ale přesto dokázala smířit, 
jakmile se jí však před očima mihl obraz té ropuchy, cítila, jak jí od hlavy 
k patě naskakuje husí kůže. Buddho, ochraňuj…, předkové, ochraňujte…, 
všichni bohové, všichni démoni, ochraňujte mě, smilujte se nade mnou, 
ať porodím syna se vším, co se sluší a patří…, synáčku drahý, tak už vylez 
ven…, Otče Nebes, Matko Země, nesmrtelní, lišky, pomozte mi…, takto se 
tedy modlila, zatímco čelila opakujícím se náporům bolesti, jež jí trhala  
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útroby. Rukama svírala rohož za sebou, všechny svaly do jednoho se na je-
jím těle vzpínaly a  třásly. Oči doširoka vytřeštěné a  před nimi všechno 
ozářené doruda a  uprostřed té rudé záře doběla rozpálená síť nitek to-
čících se, stahujících se závratnou rychlostí jako drátky stříbra tavící se 
v peci. Konečně se z jejího hrdla vydral výkřik, prolétl oknem, zvedal se, 
táhl se plíživě do dálky hlavní ulicí i postranními uličkami, splétal se s kři-
kem S’-ma Tchinga do jakéhosi provazu, ne, hada, jenž se uchem se dvě- 
ma trčícími bílými chlupy zavrtal do velkého, statného, mírně shrbeného 
těla, z něhož se skláněla velká rudovlasá hlava švédského pastora Maloji. 

Ten se na dřevěném, ztrouchnivělém chodníčku, jenž vedl ke zvoni-
ci, zachvěl, v  jeho tmavomodrých očích, věčně slzavých jak u  zbloudilé 
ovečky, s věčně dojemným, dobráckým pohledem, prolétla jiskra radost-
ného překvapení. Svým tlustým, zarudlým palcem si na prsou nakreslil 
znamení kříže a  se zvláštní intonací, vlastní severovýchodu Náhorních 
Pustin, vyplivl pár cizích slov: „Ó, Hospodine všemohoucí…“ Pokračoval 
ve výstupu, vyškrábal se až úplně nahoru a rozhoupal měděnkou pokrytý 
zvon, jenž původně visel na dvoře místního chrámu. Jeho tlumený zvuk se 
začal rozléhat růžovým, do mlhy zabaleným ránem.

Hned při prvním úderu zvonu a  následném varování o  japonských 
ďáblech, kteří co nevidět vstoupí do  vsi, vyrazil z  rozkroku snachy Lu 
mocný proud plodové vody. Ucítila žluklý, takřka kozí zápach a  s  ním 
i  onu silnou, omamnou vůni květů jerlínu, a  najednou se jí před očima 
znovu vybavila scéna radostného páření s Malojou v jerlínovém sadu, loni 
v létě, jenže v návratu k těm okamžikům jí zabránila paní Lü, její tchyně, 
jež se vřítila do místnosti se zakrvácenýma rukama zdviženýma vysoko 
nad hlavu. Snacha Lu s hrůzou pozoruje krví zbrocené ruce své tchyně, 
jak se zelenkavě lesknou a třpytí.

„Tak co, už je venku?“ slyší otázku své rozhulákané tchyně.
Kroutí hlavou, mírně zahanbena.
Tchynina hlava se ve slunečním světle blýskavě natřásá a ona si s hrů- 

zou uvědomuje, že tchyni za tu chvíli zešedivěly vlasy.
„Myslela jsem, že už je venku,“ řekla.
Pak natáhla ruce ke  snašině břichu. Klouby měla silné, nehty tvrdé, 

i kůže na hřbetu spíše připomínala jeden velký mozol. Lu to vyděsilo, ráda 
by se vyhnula kovářčiným pařátům zbroceným oslí krví, ale sílu neměla. 
Tchyniny dlaně jí bez ohledů tiskly břicho a ona měla pocit, že se jí snad 
i srdce zastaví, v celých útrobách jí z toho mrazilo. Tehdy nedokázala za-
držet několik výkřiků za sebou, nikoliv však z bolesti, spíše z  té hrůzy. 
Ruce staré ženy ji surově masírovaly, drtily jí břicho, ona jí to břicho pak 
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dokonce začala oplácávat, jako by ověřovala vyzrálost melounu a projevo-
vala nespokojenost a podráždění z toho, že právě ona si koupila nezralý. 
Konečně ji ty ruce pustily a těžce, nepohnutě visí v tom světle. Z tchyně 
zbyl v jejích očích jen ohromný, lehounce se vznášející stín, už jen ty ruce 
vypadají skutečně, hrozivě a svéhlavě. Pak odkudsi z dálky, z hluboké ná- 
drže slyší tchynin hlas doprovázený smradem bahna a krabího pěnění:

„Když je meloun zralej, odtrhne se sám… Až přijde čas, uvidíš, tak se 
ani namáhat nebudeme…, jenom trpělivost, řvi si, jak chceš…, na lidi se 
vykašli, nebo máš strach, že se ti bude smát i těch tvých sedm cácorek...?“

Pozoruje, jak se k ní jedna z rukou vrací, dopadá na ni slabě, bez síly 
a bubnuje unuděně jako na bubínek z ovčí kůže, který nabral vlhkost a zní 
unyle.

„Dneska jsou ženský opravdu čím dál choulostivější, já když jsem při-
váděla na svět tvýho muže, tak jsem přitom ještě prošívala podrážky.“

Ruka konečně přestala bubnovat, stáhla se, vrhla se do  stínu bles- 
kurychle, jako když se šelmě zatahují drápy. Tchynin hlas se blýskal v po-
lošeru, zatímco na ni doléhaly další a další závany vůně jerlínů.

„No podívej se na to břicho, jak je obrovský, že to ani není možný, i to žil-
kování není jako obvykle, to vypadá fakt na kluka. Bylo by to štěstí pro tebe 
a pro mě taky, štěstí celého rodu Šang-kuanů. Buddha nás ochraňuj, Hospo-
din žehnej, bez syna bys celej život jenom otročila, se synem budeš okamžitě 
paní. Ty mně nevěříš? No, jak myslíš, ale vono to na tobě stejně houby záleží…“

„Já vám věřím, matko, já vám věřím!“ říká tím nejupřímnějším hlasem 
snacha Lu, pohledem však zabrousila ke špinavě hnědé šmouze na protěj- 
ší stěně a srdce se jí zalilo nekonečným zármutkem. Před třemi roky to-
tiž, když povila svou sedmou dceru Čchiou-ti, se její manžel Šou-si z rodu 
Šang-kuanů rozlítil tak strašně, že popadl dřevěnou tlučku na  prádlo 
a rozsekl jí hlavu, krev vystříkla až na zeď. Tchyně přinesla plochý košík 
a položila jí ho k tělu. Její hlas jako by hořel ve tmě a čarokrásně se třpytil:

„Opakuj po  mně: ‚Dítě, které mám pod srdcem, je syn, dražší všeho 
zlata.‘ Tak honem!“ Košík byl plný neoloupaných burských oříšků. Svým 
láskyplným obličejem a  slavnostním tónem tchyně připomínala anděla 
a vlastní mámu zároveň. Snacha Lu z rodu Šang-kuanů, vzrušením celá 
bez sebe, nepřestávala s pláčem opakovat: „Já pod srdcem nosím všechno 
zlato, já pod srdcem nosím to nejdražší…, svého syna…“ Tchyně jí vložila 
pár buráků do ruky a ještě ji nechala opakovat: „Burák, burák, kdo ho zku-
sí, kluk či holka, jin a jang rovni zůstat musí.“ Ona stiskla pevně ty buráky 
a s dojetím opakovala tchynina slova: „Burák, burák, kdo ho zkusí, kluk či 
holka, jin a jang rovni zůstat musí.“
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Paní Lü sklonila hlavu, oči plné slzí, a jako správná tchyně říká: „Budd-
ha nás ochraňuj, Hospodin žehnej, k prahu Šang-kuanů dvojí štěstí při-
chází! Lajtina matko, ty buráky ještě neloupej, naše černá oslice pořád 
ještě nevrhla, a má to poprvé, tak tě tady jen tak hlídat nemůžu!“

„Matko,“ pravila snacha Lu s dojetím, „jen běžte, Pán nebes ochraňuj 
naši černou oslici, aby v pořádku vrhla…“

Paní Lü si povzdechla a houpavým krokem vyšla ven.

3
Na kamenném žernovu v západním křídle svítila zaneřáděná lampič-

ka na sójový olej. Její nažloutlé světlo neklidně poskakovalo, nad špičatým 
plamínkem se zvedaly voluty černého kouře. S vůní rozpáleného oleje se 
mísil zápach oslí moči a výkalů, stáj naplňoval těžký smrad. Vedle žerno-
vu stálo žulové koryto, mezi nimi ležela černá oslice rodu Šang-kuanů, 
která právě rodila.

Když paní Lü vešla, rozeznávala zprvu jen světýlko sójové lampy. „Tak 
co porodila?“ zaslechla ze tmy nervózní otázku.

Paní Lü se místo odpovědi na Fu-luho, svého muže, jenom ušklíbla. Za-
mířila k oknu, takže musela překročit jak ležící oslici, tak Šang-kuan Šou-
-siho, který dřepěl vedle a hladil zvířeti břicho. Když se dostala k oknu, 
naštvaně strhla černý papír ve výplni. Půl zdi náhle rozzářil tucet zlatých 
čtverců. Pak se otočila, vrátila se k žernovu a sfoukla lampu. Stáj se nově 
naplnila vůní rozpáleného sójového oleje a na chvíli potlačila puch, kte-
rý uvnitř vládl. Malý, tmavý, potem se lesknoucí Šou-siho obličej nabral 
od slunečního světla zlatavý nádech, jeho inkoustově černá očka zajiskři-
la jako dva doběla rozpálené uhlíky. Zadíval se nesměle na matku a špitl: 
„Mami, pojď, utečeme taky, jestli všichni ze Šťastného žití ujeli, tak to tu 
Japonci musí být co nevidět.“

Paní Lü provrtala svého syna nevraživým pohledem, ten hned sklopil 
zrak a sklonil potem orosenou tvář.

„Kdo ti řekl, že přicházejí Japonci?“ obořila se na něj.
„No, když sám pán ze Šťastného žití střílí z  flinty a  vyřvává na  celé 

kolo…,“ špitnul Šou-si z rodu Šang-kuanů, přitom zvedl tenkou paži, aby 
si hřbetem ruky olepené oslími chlupy otřel pot z  obličeje. Ve  srovnání 
s matčinýma velkýma, macatýma rukama působily ty jeho slabě a neduži-
vě. Vtom mu však na rtech ztuhl zvláštní pohyb – jako by sál z prsu –,  
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zvedl hlavu, nastražil svá drobná, bystrá ouška, pozorně se zaposlouchal 
a pak povídá: „Mami, tati, slyšíte to!?“

Z dálky k nim přerušovaně vletěl chraplavý hlas S’-Ma Tchinga: „Dě-
dové, baby…, strýcové a tety…, švagři a švagrové…, bratři a sestry…, utí-
kejte, prchejte, v jihovýchodních ladech, v obilných polích se schovejte…, 
Japonci jsou tu…, mám zaručené zprávy, žádné povídačky, sousedi, nevá-
hejte, všechno tu zanechte a utíkejte, dokud bude člověk a zelené hory, 
bude ještě svět…, sousedi, utíkejte, nebo bude pozdě bycha honit…“

Šou-si zděšeně vyskočil: „Slyšíš to, mami? Utečme taky…“
„Utéct, utéct! Ale kam?“ zvolala podrážděně paní Lü. „Ti ze Šťastného 

žití utíkají, to dá rozum, ale my?“ Šang-kuanové žili vždycky z pole a ko-
várny, nežijeme z  císařského ani ze státního, my jsme obyčejný lid. Ja-
ponci snad lidi nejsou? Když obsadili Mandžusko, taky se přece museli 
spolehnout na našince, kdo by jim jinak obdělával pole a platil daně? Co, 
táto, ty jsi hlava rodiny, co říkáš, mám pravdu, nebo ne?“

Fu-lu z rodu Šang-kuanů se zmohl jen na úšklebek, přitom vycenil dvě 
řady žlutých zubů, jestli se usmál, nebo zamračil, nebylo ovšem poznat.

 „Na něco se tě ptám,“ rozčílila se paní Lü. „Co se tady zubíš? Z tebe by 
ani válcem prd nevymáčkli!“

„Co já vím?“ zatvářil se Fu-lu kysele. „Jestli říkáš utéct, utečeme, jestli 
říkáš neutíkat, tak zůstaneme!“

 „S trochou štěstí to přežijem,“ vzdychla paní Lü, „a smůle stejně neu-
tečem. Na co ještě čekáš? Tady jí to zmáčkni, na břiše!“

Šang-kuan Šou-si sevřel rty, sebral odvahu a přiškrceným hlasem se 
zeptal: „A ona už porodila, nebo co?“

„Z pána je najednou manžel hrdina, rozdvojit se stejně nemůžeš, tady se 
starej o oslici a ženské záležitosti nechej na nás,“ nechala se slyšet paní Lü.

„Je to přece jen moje žena…,“ zamumlal Šou-si.
„Nikdo neříká, že není.“ 
„Vsadím se, že tentokrát to bude kluk,“ Šou-si zatlačil na břich oslice, 

„ta ženská má pupek, že to snad ani není možný.“
„Hlupáku neschopná…,“ pronesla žena zkormouceně, „Buddha nás 

ochraňuj!“
Šou-si chtěl ještě něco dodat, ale pod nevraživým pohledem své matky 

mu hned sklaplo. 
„Víte co,“ ozval se Šang-kuan Fu-lu, „vy už to tady zvládnete, jdu to 

omrknout na ulici.“
„Zpátky ti povídám!“ rozčilená paní Lü popadla svého muže za rameno 

a smýkla jím zpátky k oslici. „Co máš co omrkávat? Tady jí pěkně masíruj 
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břicho, ať už konečně vrhne! Ach Buddho, Hospodine, dřív byli Šang-kua-
nové chlapi, kteří železo zubama trhali, jak je možné, že z nich vzešli ta-
koví dva nekňubové!“ 

Šang-kuan Fu-lu se sklonil k  oslici, natáhl ruce – slabé a  neduživé 
jako synovy – a  jal se masírovat napnutou kůži zvířecího břichu. Otec 
a syn se ocitli tváří v tvář naproti sobě, oslici mezi sebou. Oba se šklebili, 
oba pusy špulili, oba zuby skřípali jako dva bratři, těžko říct, který je 
který. Když se otec napřímil, syn se sklonil, takhle pořád dokola jako 
dva kluci na houpačce. V tomto střídavém rytmu také jemně jako vánek 
přejížděli po břichu oslice. Otec ani syn neměli žádnou sílu, jejich těla 
byla lehounká jak pírka, měkoučká jako z  bavlnky, lámavá jak sláma, 
zkrátka naprosto zpackaný materiál. Paní Lü z rodu Šang-kuanů stála 
chvíli za nimi a vrtěla smutně hlavou, pak napřáhla své tlapy jak želez-
né kleště, chytila svého muže pod krkem, nazdvihla ho a  zahulákala: 
„Hybaj, pryč z  cesty!“ Pak do  něj lehce strčila a  papírový kovář Fu-lu 
se odpotácel do vzdáleného rohu místnosti, kde žuchnul na pytel s pící. 
„Vstávej!“ přikázala pak příkře svému synovi. „Jen bys mi tu překážel. 
Jedlo by to a pilo, ale obě ruce to má levé! Pane na nebi, co je tohle za ži-
vot!“ Šang-kuan Šou-si vyskočil, jako by se mu právě dostalo rozhřešení, 
a odporoučel se za otcem do rohu. Oba jen mrkali svýma leskle černýma 
očima, na tváři výraz vychytralých pitomců. V tu chvíli k nim do stáje 
opět dolehl S’-ma Tchingův křik. Otec i syn se začali ošívat, jako by nut-
ně potřebovali na malou, nebo spíš na velkou…

Paní Lü zaklekla k břichu oslice, nečistot na zemi si vůbec nevšímala. 
Na  tváři se jí rozhostil vážný výraz. Vyhrnula si rukávy a  jala si o  sebe 
mnout své tlapy. Znělo to hrubě a pronikavě, jako když o sebe třete dvě 
podešve. Přilepila ucho k břichu zvířete, zavřela oči a bedlivě se zaposlou-
chala. Nato pohladila oslici po hlavě a něžně k ní promluvila: „Osličko naše, 
osličko milá, tak se do toho opři, my ženský tomuhle prostě neuniknem!“ 
Obkročmo se usadila na šíji zvířete, hluboce se předklonila, dlaně jí polo-
žila na břicho a vší silou zatlačila, jako na valše. Oslice zaržála a vykopla 
do té chvíle stažené nohy, kopyta se jí roztřásla, jako by čím dál rychleji 
virblovala na neviditelný buben, jehož rány se rozléhaly všemi místnost-
mi obydlí rodu Šang-kuanů. Samice nazdvihla prudce šíji, strnula na oka-
mžik ve  vzduchu, než se zase těžce, s  masitým, upoceným mlasknutím 
svalila zpátky k zemi. „No tak, osličko moje, vydrž, žádná jsme si ten úděl 
nevybraly, ne? Zatni zuby a  tlač, co můžeš…, tlač, co můžeš, osličko…“ 
Takhle chvíli šeptala, ruce na prsou, sama nabírala síly, pak zadržela dech 
a pomalu, ale rázně zatlačila znovu. Oslice zápasila, z chřípí jí odkapávala 
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nažloutlá slina, hlavou ošívala ze strany na stranu, pod ní se s výkaly mí- 
sila plodová voda. Otec a syn Šang-kuanovi si strachy zakrývali oči. 

„Sousedi, jízda japonských ďáblů již vyrazila z okresního města, to je 
jistá věc, žádné řeči, utíkejte, rychle, než bude pozděéééééé.“ S’-ma Tchin-
govo přesvědčivé volání jim zřetelně znělo v uších. 

Otec a syn otevřeli oči a spatřili paní Lü, jak u hlavy oslice popadá zhlu-
boka dech, bradu na prsou. Pot jí smáčel bílou halenu, zdůrazňoval její stat-
ná, výrazná ramena. Pod černým zadkem zvířete se táhla kaluž jasně červené 
krve, z rodidel vykukovala tenounká, křehoučká nožička. Ta nožka se jevila 
zcela neskutečně, schválně narafičená jako na nějakém mizerném divadle.

Paní Lü opět přitiskla svou křečí svíranou líc na břicho oslice a dlouze 
se zaposlouchala. Šou-si zjišťoval, že tvář jeho matky nabírá barvu pře-
zrálé meruňky, zlatavý nádech plný jasu a míru. S’-ma Tchingův neúnav-
ný křik poletoval tam a zpátky jak masařka nad smradem, sedal si na stě-
ny a znovu se vznášel kolem oslice. Šou-si cítil zrychlující se tlukot svého 
srdce, mrazení po celém těle, schylovalo se k velikému neštěstí, to bylo 
jasné. Nejraději by odsud utekl, ale neměl odvahu. Spíše neurčitý pocit, že 
hned za prahem padne do rukou malých japonských ďáblů, o nichž se ří-
kalo, že jsou zakrslé postavy, silných, krátkých údů, nosu ve tvaru česne-
ku, očí jako rolničky, že požírají lidská srdce, napájejí se čerstvou lidskou 
krví a že takhle sežerou i jeho, ani ždibec mozečku po něm nezůstane. Teď 
už se jejich bandy určitě řítí uličkami, naháněj ženské a děti jako zdivočelé 
stádo koní, vyhazují kopyty, hlasitě odfrkují. Aby se trochu utěšil a našel 
nějakou oporu, vyhledal pohledem svého otce, spatřil však zsinalý obli-
čej Fu-luho z rodu Šang-kuanů – rádoby kováře, vpravdě podvodníka –,  
usazeného na pytli v rohu, s rukama kolem kolen, jak se kývá dopředu do-
zadu a přitom v pravidelném rytmu naráží zády i týlem do zdi. Šou-simu 
se do  prsou nahrnulo jakési těžko pojmenovatelné smutno, v  očích mu 
zaperlily dva pramínky slz a dal se do breku.

Paní Šang-kuan Lü si odkašlala a  zvedla zvolna tvář. Pohladila oslici 
po hlavě a vzdychla: „Osličko moje, osličko, co tohle znamená? Jak to, že 
začínáš nožičkama? Hlupačko jedna, při porodu se přece začíná od hla-
vy…“ Z  pohaslých zvířecích očí vyhrkly slzy, Lü-š’ jí je setřela, nato se 
nahlas vysmrkala a otočila se ke svému synovi: „Běž za třetím strejcem 
Fanem, chtěla jsem původně ušetřit ty dvě lahve kořaly a prasečí hlavu, 
ale vždyť to vidíš, na tomhle houby ušetříme, tak běž!“

Šou-si z rodu Šang-kuanů se tam v rohu stočil celý do klubíčka, vydě-
šenýma očima zíral na vrata vedoucí do uličky a se šklebem na ústech ze 
sebe vykoktal: „Všude jsou Japonci…, všude Japonci…“
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Lü-š’ se samým vztekem zvedla, přešla místnost a otevřela vrata. Do-
vnitř se vehnal proud jihozápadního větru unášející pronikavou vůni obi- 
lí zrajícího na počátku léta. V uličce vládl dokonalý klid, nikde ani noha, 
poletoval v ní pouze docela neskutečný roj černých motýlků připomínají-
cích útržky spáleného papíru. Šou-simu z rodu Šang-kuanů se onen čer-
ný, zlověstný obraz vířících cárů, z něhož se o člověka pokoušela závrať, 
vryl hluboko do paměti.

4
Dům třetího strýčka Fana, veterináře a  „séměnoše“, se nacházel až 

na východním konci vesnice, na pokraji zarostlého pozemku táhnoucího 
se na jihovýchod, k samému břehu řeky Inkoustovky. Hned za jeho dvo-
rem se zvedala a jako had se do dálky táhla vysoká hráz Dračí řeky. Šang-
-kuan Šou-si na matčin rozkaz přece jen vyšel na ulici, kolena pořádně 
rozklepaná. Viděl, že slunce zvedající se nad lesem už dosáhlo velikosti 
oslňující bílé koule, i malovaná sklíčka na kostelní věži se rozzářila, za-
tímco na  hlásce, zhruba ve  výšce kostelní zvonice, jak smyslů zbavený 
poskakoval S’-ma Tching, mocná hlava panství Šťastné žití. Na celé kolo 
neustále rozhlašoval varování, že Japonci jsou za  humny, hlas docela 
ochraptělý. Ti, kdo procházeli kolem, ho pozorovali s  hlavou vztyčenou 
a rukama založenýma. I Šou-si z rodu Šang-kuanů se zastavil uprostřed 
ulice a  začal dumat o  nejlepší trase ke  třetímu strýčkovi Fanovi. Cesty 
byly dvě, první vedla Hlavní ulicí, druhá po hrázi. Na té mu hrozilo se-
tkání se smečkou černých psů rodiny Sunů, jejichž polorozbořený dvůr 
se nacházel na  severním konci ulice. Zdi měl nízké, nahoře rozpukané. 
Tam, kde byla zeď neporušená, hřadovaly čas od času slepice. Hlavou ro-
diny Sunů byla stará tetka Sunová s pěti docela němými děcky na krku. 
O jejich rodičích, zdá se, nikdo nikdy neslyšel. Těch pět němých capartů 
tu zeď různě oblézalo a vysedávalo v puklinách připomínajících koňská 
sedla. Tak tam obkročmo a hezky v řadě seděli jak na koni, v ruce klacek, 
prak nebo flintu vyřezanou ze dřeva a nevrlým pohledem sledovali vše, 
co proniklo k nim do uličky, ať už člověk, či jiná zvěř. K lidem byli docela 
slušní, ke zvířatům nikoliv, bylo jedno, jestli se objevilo tele, divoká koč-
ka, husa, kachna, slepice nebo pes, hned se na něj se svými psy nelítost-
ně vrhli a z celé vsi si udělali jednu velkou honitbu. Loni takhle k smrti 
uštvali velkého mezka, co utekl z panství Šťastného žití, rovnou na ulici 
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ho za  všeobecného pozdvižení stahovali a  čtvrtili. No, lidi se samozřej-
mě těšili na pořádnou podívanou: panství Šťastné žití bylo bohaté a mocné, 
někteří z pánů veleli u regimentu v sousedním kraji, jiní zastávali šarže 
u policie ve městě, takže doma si jen tak pro parádu živili celý oddíl pis-
tolníků, stačilo, když si pán ze Šťastného žití dupnul na hlavní ulici, a roz-
třásla se půlka okresu. Zabít jejich mezka takhle na veřejnosti, to opravdu 
znamenalo koledovat si o smrt. Jenže S’-ma Kchu, druhý pán ze Šťastného 
žití – vyhlášený ostrostřelec s ohnivou skvrnou na tváři, velkou jako dlaň –,  
nejenže netasil pistoli, ale vytáhl pět velkých stříbrňáků a každému dal 
po jednom. Od té doby se němí bratři chovali s ještě menšími ohledy, jen 
co je zahlédlo nějaké domácí zvíře, mohlo tak leda proklít své předrahé 
rodiče, že mu nedali křídla. Když tedy seděli obkročmo na zdi, jejich pět 
psů, černočerných, jako by je zrovinka vytáhli z nádrže plné inkoustu, se 
dole u zdi vyvalovalo s očima přivřenýma, vypadali, že jen tak klimbají. 
Sunovic bratři i jejich psi chovali ke svému sousedovi Šang-kuan Šou-si-
mu obzvlášť hlubokou zášť, on si však ani za nic nedokázal vybavit, kdy, 
kde nebo jak mohl těch deset hrůzostrašných démonů urazit. Vždycky se 
div nepřetrhl, aby si němí bráchové všimli jeho širokého úsměvu, ale bylo 
mu to houby platné, všech pět černých huňáčů mu bylo okamžitě v pa-
tách. Jejich útoky měly jen zastrašit, ani ho nekousli, přesto mu naháněli 
takovou hrůzu, že mu šel mráz po zádech, jen na to pomyslel.

Napadlo ho, že k Fanovým půjde jižní stranou, po hlavní ulici protína-
jící celý městys, jenomže to by znamenalo projít kolem kostela. A v tuh-
le hodinu by tam určitě narazil na vysokou, vypasenou postavu pastora 
Maloji s modrýma očima a ryšavým vlasem, jak tam ve stínu pepřovníku 
plného ostnů a  štiplavých vůní v  podřepu u  země žmoulá svýma růžo-
voučkýma rukama s bílými chloupky macaté vemeno staré kozy s třemi 
fousky na bradě a se zvučným crčením stříká mléko s namodralými od-
lesky do smaltovaného, už trochu narezlého umyvadla. Vůně pepřovníku, 
žluklý zápach kozy a těžký smrad Malojova potu se spojovaly v odporný 
puch, který pod rozžhaveným sluncem zamořoval nejméně polovinu ces-
ty. Co však Šou-si skutečně nesnesl, byl Malojův vlídný pohled, když zpo-
za kozí zadnice pozdvihl hlavu a  v  tom strašném, ubíjejícím smradu se 
na vás přátelsky a milosrdně pousmál. Při tom úsměvu se Malojovi vždyc-
ky pootevřely rty, mezi nimiž se objevil zdravě bílý koňský chrup. Před 
rozhalenou chlupatou hrudí učinil ještě potřísněnou rukou znamení kří-
že: amen! Šou-simu z rodu Šang-kuanů se v takovou chvíli zhoupl celý ža-
ludek, přepadaly ho nejrůznější pocity a jako zpráskaný pes se svěšeným 
ocasem pelášil pryč. Zlým psům Sunovic Němáků se vyhýbal ze strachu, 
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před Malojou a jeho kozičkou prchal z hnusu. Nejodpornější na tom všem 
ale byla skutečnost, že Šang-kuan Lu-š’, jeho vlastní žena, k  ryšavému 
ďáblovi pociťovala určitou docela důvěrnou náklonnost: byla jeho horli-
vou žákyní a on jejím Bohem.

Po nekonečném zvažování všech pro a proti se Šou-Si z rodu Šang-kua-
nů nakonec rozhodl dát se na sever a pak odbočit na východ, přestože ho 
to táhlo spíš k S’-ma Tchingovi hlídkujícímu na hlásce a k mumraji, který 
vládl pod ní. Kromě pána ze Šťastného žití, který tam nahoře poskakoval 
jak opice, zůstalo ve vsi všechno při starém. Strach z japonských ďáblů byl 
fuč a on se musel v duchu poklonit úsudku své matky. Kdesi pro případ 
sebeobrany popadl dvě cihly a už je nepustil z ruky. Z hlavní ulice k němu 
dolehlo hlasité zahýkání osla a povyk žen okřikujících své děti.

Jaké štěstí, říkal si, když došel k Sunovic dvorku a viděl, že vrcholek 
zdi zeje prázdnotou, že němí braši nerajtují v puklinách, slepice nehřa-
dují na hřebeni a ani psiska neklimbají dole pod zdí. Ta byla velmi nízká 
a na místech s puklinami vlastně ještě nižší, takže bez sebemenších po-
tíží zahlédl, že ve  dvoře rodiny Sunů právě dochází k  velkému masakru. 
Oběťmi masakru nebyl nikdo jiný než slepice, původně sice hrdé, ale vy-
dané zcela napospas svým pánům. Masakrovala je stará paní, dáma mno-
ha schopností, které nikdo neřekl jinak než stará tetka Sunová. Říkalo se, 
že jako mladice létala přes střechy a  zdi, v  galerce to byla známá firma 
a za zámečníčka Suna se provdala jen kvůli velké aféře, do níž se zapletla. 
Na  dvoře už leželo sedm slepičích mrtvol. Na  uhlazené, bělostně zářící 
zemi svítily široké kruhy slepičí krve, jež stříkala ze  zavěšených slípek 
v posledním tažení. Jedna z nich právě přišla o hlavu a vysmekla se tetce 
Sunové z rukou. Seskočila, krk svěšený až k zemi, křídla roztažená a klo-
pýtala pořád dokola. Všech pět němých brachů dřepělo jen tak v tílku pod 
přístřeškem a tupým, vykuleným pohledem těkalo od slepice ve smrtel-
ném zápasu k babičce s nabroušeným nožem v ruce. Jejich výraz a gesta 
se podobaly jako vejce vejci, šel z toho až strach, dokonce i ty oči jako by se 
otáčely na jeden povel. Stará tetka Sunová, která se ve vsi těšila takovému 
renomé, byla pohublá stařenka kost a kůže. Výrazem ve tváři, pohledem, 
postavou i  krokem však prozrazovala leccos ze své minulosti, na  první 
pohled bylo jasné, jak neohroženě musela tehdy působit. Všech pět čer-
ných psisek sedělo jedno vedle druhého, hlavy vztyčené, z očí jim kanulo 
neproniknutelné tajemství a hoře, nikdo ovšem nedokázal říct, co se těmi 
hlavami honí. To, co se odehrávalo na dvoře, bylo jak na dobrém divadle,  
působivá scéna uhranula i Šou-siho, který kvůli tomu zvolnil krok, zapo-
mněl na nepřeberné starosti a hlavně na rozkaz paní matky. Když se ten 
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malý, dvaačtyřicetiletý chlapík pozorně zahleděl přes zeď na tu podíva-
nou, pocítil, jak se po něm svezl tetčin pohled, ledově chladný jak zázračný 
meč, ohebný jak voda, řezavý jak vítr: namístě ho to sťalo. To už k němu 
směrovali zrak i němí braši a jejich psiska. V očích němých zle zajiskřilo, 
zahrálo to v  nich neklidným vzrušením. Psi s  hlavami mírně na  stranu 
odkryli bílé, nabroušené tesáky, v hrdlech jim tlumeně zahřmělo, tvrdé 
chlupy na hřbetech se jim naježily. Všech pět psů jak pět šípů na napjaté 
tětivě bylo připraveno k  výstřelu. Šou-si už nasazoval k  útěku, když se 
tetka Sunová s burácením rozkašlala, hlavy němých brachů rozčilených 
k  nepříčetnosti se v  tu ránu opět s  nezájmem sklopily, psiska poslušně 
natáhla přední packy a zalehla. Stará Sunová se ho jako by nic zeptala:

„Hele, synku, tak copak dělá máti?“
Nevěděl, co říct, jako by mu v tu chvíli slova umrzla na rtech, žádnému 

se nechtělo ven. Ve tváři se mu rozlil rozpačitý výraz, koktal, jako když 
chytíte chmatáka s rukou v cizí kapse.

Jí hrál na  rtech lehký úsměv, už nic neříkala. Jednou rukou znehyb-
nila velkého kohouta s červenočerným ocasem, druhou něžně pohladila 
jeho sametově lesklé peří. Neklidný kohout se strachem rozškytal. Jedním 
škubnutím ho připravila o nejpružnější pírka z ocasu, která hned strčila 
do pytle z pleteného rákosu. Kohout se zuřivě bránil, svými pařátky roz-
hrabával hlínu pod sebou.

„Jestlipak vaše holky uměj vůbec kopat do péřáku?“ povídá ještě stará 
tetka Sunová, „ty nejlepší jsou stejně z peří živýho kohoutka, jó, když si 
vzpomenu na ty časy…“

Mrkla na Šou-siho a náhle se zarazila, jakoby opilá tichem. Zdálo se, že 
očima projíždí každou píď země pod sebou. Šou-si ji sledoval, ani nedý- 
chal. Pak si tetka odfrkla, jako když se vyfoukne balon, oči se jí zalily vlh-
kostí a žalem. Jednou nohou kohoutovi přišlápla pařáty, palcem a ukazo-
vákem levé ruky přimáčkla kořen obou křídel, ostatními prsty mu sevřela 
krk. Kohout se přestal hýbat, neměl vlastně jak. Palcem a ukazováčkem 
pravé ruky mu začala vytrhávat jemné chmýří na vzdouvajícím se krku, 
už se objevila nafialovělá kůže. Zahnutým prostředníkem mu šetrně pro-
klepala hrdlo. Poté se chopila třpytivého nožíku ve tvaru vrbového listu, 
zlehounka jím přejela po kůži, která se okamžitě rozšklebila a začala se 
zalívat hustou černou krví, crčící s bubláním ven…

Stará tetka Sunová se zvedala pozvolna, zkrvaveného kohouta stále 
v  ruce. Rozhlížela se kolem, jako by něco hledala. V  oslepující sluneční 
záři musela mžourat. Šou-simu z rodu Šang-kuanů se zatmělo před oči-
ma. Do  hlavy mu stoupala vůně jerlínu. „Kšá!“ slyšel ji ještě říct. Velký 
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černý kohout se přemetem vznesl, pak ale s žuchnutím dopadl doprostřed 
dvora. Šou-si si dlouze vzdychl a s myšlenkami bůhví kde se pustil hřebe- 
ne zdi. Najednou si vzpomněl, že původně šel žádat třetího strýce Fana, 
aby odrodil jejich oslici. Už se chtěl znovu vydat na cestu, když tu se ko-
hout jakýmsi zázrakem opřel o  křídla a  zřejmě v  posledním vzdoru se 
ještě napřímil. Na odiv přitom stavěl holý zadek zbavený nejkrásnějších 
per a ten nepříjemný, zahanbující pohled naplnil Šou-siho srdce hrůzou. 
Kohoutův krček byl jedna velká rána, odkud vytékala další a další čerstvá 
krev, takže už nemohl podpírat hlavu ověnčenou majestátním, dříve ru-
dým, nyní téměř zcela šedým hřebínkem. Přesto se o to pokoušel, a s ja-
kým úsilím! Hlavička se zvedala, zvedala a opět svezla, spadla těžce dolů. 
Takhle několikrát za sebou, než se jí konečně podařilo zůstat chvíli naho-
ře. Když kohout napřímil svou rozkymácenou hlavu, padl na holý zadek 
a z  tvrdého zobáku i rány na krku se mu s hrčením vyvalila další krev. 
Jeho žlutavé zorničky připomínaly dvě zlaté hvězdy. Stará tetka Sunová 
trochu znejistěla, trsem trávy si otírala ruce, a ačkoliv neměla co, přežvy-
kovala. Najednou si odplivla a zařvala na psiska:

„Běž!“
Šou-si z rodu Šang-kuanů z toho padl na zadek.
Když se pak zvedl a opřel o zeď, byl už Sunovic dvůr vystlán černým 

peřím, pyšný kohout byl roztrhán na kusy, krev a masná cupanina se vpí-
jely do země a psi se jak vlci prali o vnitřnosti. Němáci tleskali rukama 
a  pitomě se chechtali. Stará tetka Sunová seděla na  prahu, v  ruce svou 
dlouhou fajfku, z níž bafala, ztracená ve svých myšlenkách. 

5
Laj-ti, Čao-ti, Ling-ti, Siang-ti, Pchan-ti, Nien-ti, Čchiou-ti, sedm dcer 

rodiny Šang-kuanů zlákala nějaká vůně, vyšly z východního křídla a nale- 
pily se k oknu paní Lu. Sedm rozvrkočených hlav plných slámy se mačkalo 
v otvoru a hledělo na matku, jak si v posedu na peci loupe buráky, jako 
by se nechumelilo. Zdálo se, že ta lehká vůně vychází skutečně z matčina 
okna. Laj-ti, které už bylo osmnáct, došlo všechno jako první. Povšimla si 
potem slepených vlasů své matky, krvácejícího spodního rtu i hrozivých 
stahů na  břiše, stejně jako much rojících se po  místnosti. Matčiny ruce  
drtily buráky na prášek, jeden po druhém. Laj-ti plačtivě volala na ma-
minku a  sestry se k  ní rázem přidaly. Sedm děvčat se topilo v  slzách. 




