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Nezáleží na tom, který to byl rok, měsíc či den. Ale bylo léto a slunce – to je 

můj radostník a určovatel nálady – a já se vydal opět přes Chlumek do 

Milevska. Tam jsem si sedl na lavičku před spořitelnou a zavzpomínal si, jak 

jsem tady v prvním ročníku měšťanské školy zdravil každého četníka, 

z nějaké úcty a obavy. Vše rotovalo kolem mé hlavy, až jsem si došel pro 

láhvinku červeného vína a s tou došel, pomalu ucucávaje, až k parku u 

kláštera. A těšil jsem se, jak navštívím hrob rodičů a gotický chrám svatého 

Jiljí. Tam před nedávnem památkáři, archeologové, umělci a podobní činitelé 

udělali vnitřní přestavbu chrámu. Z čistě gotického prostru uzmuli část na 

skleněný předěl pro pohřby, jako smuteční síň. Současným partajníkům vůbec 

nevadilo, že starobylá klenba gotického stropu je rozdělena, kde za skleněnou 

stěnou je rakev s nebožtíkem a před ní jsou pozůstalí a další účastníci pohřbu. 

Láhvinku jsem dopil a šel jsem za maminkou a tatínkem a za gotikou. Vejdu 

na hřbitov a co nevidím: před vchodem a uvnitř chrámu veliké množství lidí – 

pohřeb! I napadlou mou mysl – kdo to jen zemřel, že se sešlo tolik lidí? 

Prošel jsem davem až dovnitř. Nikoho jsem neznal a skleněná stěna stále 

oddělovala mrtvého od živých. A tu, ze shora, na mne dolehly tiché tóny móc 

krásné hudby varhan (reprodukce), která jako blahodárný déšť dopadala na 

mé city a srdce. A já tam stál celý rozjitřený v tom neznámém davu lidí 

s upatlaným rancem na zádech, s vyhrnutými nohavicemi kalhot a potem 

čpící košilí a při té tiché hudbě cítil souznění starého věku místa se smutkem 

pozůstalých. A tu, v tichém zvuku hudby, se náhle shůry ozval hlas, aby nás 

všechny dole dovedl ke skutkům života zemřelé: byla to matka několika 

dobře vychovaných dětí, pracovala ve Vzduchotechnických závodech a byla 

neobyčejně oblíbená mezi zaměstnanci. Jen samé pochvaly. Ale co na mne ze 

shůry nejvíce dopadalo a působilo – kromě hudby – byl hlas, který slova 

chvály říkal. Věty o velikém lidství, o rodinné vazbě, o přátelství v kolektivu 



a dobré rodině byly krásné, ale podmanivější byl hebký sametový hlas ženy 

tam nahoře u gotického stropu, který na mne padal, jako když Mojžíš na hoře 

Sinaj dával lidu izraelskému své Desatero božích přikázání. Přiznávám, žer 

hlas ženy mi velice lahodil a skutky zemřelé se dotýkaly i mého svědomí a já 

si pojednou začal uvědomovat své hříchy a vědomost, že vše je marnost nad 

marnost, a že nebude mezi lidmi dobře, dokud mezi nimi nebude lásky.... A 

ten hedvábný hlas, ta slova, ty myšlenky mě začaly tak dojímat, až jsem se 

dal do pláče. Nad člověkem, kterého jsem nikdy neviděl, neznal, ale který mi 

byl najednou tak blízký, jakoby byl mým druhým já, a ten hlas, který to vše 

vyprávěl, byl tak výmluvný, že jsem víc a více plakal. Až si toho všimla vedle 

mě stojící žena a tiše mi pravila: „Ubohý, proč nejste tam v první řadě mezi 

pozůstalými?“ Teprve nyní jsem si uvědomil mou situaci a uplakaný 

s ušmudlaným rancem na zádech jsem vyšel ven... 

A teprve po několika dnech jsem se dozvěděl, že ten uklidňující andělský hlas 

z výšin kůru pocházel od paní Lídy Komárkové z Hrejkovic.  

 


