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Leseprobe: 
 

„Cestoval jsi v životě hodně, Lázaro?“ zeptala se Jiřina. 
Jakoby se konečně odhodlala ho o něco poprosit a nevěděla jak přesně začít, tak 
začala takhle. „Asi jo, jak se to vezme. Asi jsem toho nacestoval hodně, ale rozhodně 
to nebylo cestování v takovém tom běžném smyslu. Jezdil jsem s kapelou, prostě jsem 
jenom hrál na různých místech. Ani nevím, kde všude jsem pořádně byl, pro mě to 
tenkrát byla hlavně hudba v nočních klubech, přes den jsme spali. Teda vyspávali 
opici. Všechna ta klišé o muzikantech, jsou čistá pravda,“ vysvětloval Lázaro. „Jaká 
klišé?“ nechápala. „No, takové to, že jsou muzikanti noční stvoření, že pijou, kouří, 
fetujou a chodí za holkama a tak,“ znejistěl Lázaro. „Aha, ale na to nevypadáš. 
Naopak, vypadáš jako seriózní člověk, seriózní… umělec,“ posmívala se. Lázaro už 
pro ni byl dokonale vklíněný do obrázku umělce z malého města. Rozhodně se nikdy 
nad ránem neválel po náměstí, ani nespal nahý v kašně, ani nechodil do bordelu ve 
Ztracené ulici. To by Jiřina určitě věděla.   

 
 



„Co zbývá z cest?“ zeptal se řečnicky sám sebe Lázaro. Nevěděl. Z jeho cest 
nezbývaly pohlednicové obrázky v hlavě, žádné Eifellovky, Louvry, nebo Prada. 
Lázaro si vybavoval jenom pach ulic, kouř v sále, nebo voňavky žen. Nejvíc si ale 
pamatoval hotelové pokoje. Dokázal by přesně popsat výhled z okna v Madridu, 
v hotelu u dálnice kde spali v roce 1966 s celou kapelou. Taky by dovedl přesně 
vylíčit úsměvy holek, které se pohupovaly v rytmu jejich skladeb, vlnění hudby v sále 
a to, jak se otírala o rozhoupané boky těch holek.   

 
Pamatoval si taky přesuny mezi jednotlivými městy, různé křižovatky, na 

kterých stáli, benzínové pumpy a druhy čokolád, které na nich prodávali. Měl rád 
německá města a francouzské jazzové kluby a madridské bary. Tohle si z cest 
pamatoval. Nikdy nechodil po památkách, nesnášel muzea a neměl rád hrady a staré 
obrazy. Ty cesty trvaly skoro deset let. Deset let zapomínání a popojíždění sem a tam. 
Někdo by řekl, že to musela být nejlepší léta Lázarova života. Nebyla. Bylo to 
zapomínání a odklad. Zapomínání na peklo. Odumírání, nepovedená amputace. Z těch 
cest mu zbylo tohle. Dlouhá, trhaná bolest. Pomalé rvaní zubu a nevyzpytatelné 
výčitky svědomí. Svědomí, o němž věděl, že ho nikdy nevyčistí. 
  

Pak potkal v Americe Jitku. Přišla v Seede Repids do jednoho malého klubu 
kde hráli. Znuděná svými americkými příbuznými, které v osmašedesátém, když se na 
chvíli otevřely hranice, přijela navštívit. Pohupovala se v přední řadě holek, měla 
blonďaté vlasy skoro do běla, kaštanové oči a široké, slovanské boky. Bylo vidět, že 
poslouchá jazz, že jejich hudbě rozumí. Když se ze sálu trousili lidé, přišla za ním, 
aby mu řekla, jak moc se jí koncert líbil. Pozval ji na drink a ona mu vyprávěla o 
Československu. O zemi - Šípkové Růžence, která se po dvaceti letech probudila a 
konečně začala žít svoje jaro. Lázaro to vydržel poslouchat do rána a pak i další večer 
a celou noc. Jitka byla celá bílá, její vlasy na jeho hnědém, kubánském těle.  
  

„Pojedu s tebou,“ řekl jí třetí den. „Kam, kam pojedeš se mnou?“ vyhrkla 
překvapeně. Nikdy by ji nenapadlo, že by tenhle kubánský muzikant chtěl opustit 
Ameriku, nebo dokonce svou kapelu. A už vůbec ji nenapadlo, že by to mohlo být 
kvůli ní. Studentce psychologie z malého, komunistického města. Nic o něm 
nevěděla. Jen to, že před deseti lety odjel z Kuby. Proč? Nejspíš kvůli tomu, aby mohl 
hrát s touhle kapelou. „Nezeptáš se mě, jestli chci, abys jel se mnou?“ zeptala se. „Ne, 
odjedu s tebou, ale odjedu s tebou sám za sebe. Nemusíš si mě brát, ani nic 
takového…“ Jitka se zasmála jeho naivitě, ale v té době vlastně i ona věřila, že 
v Československu bude možné i to, aby tam žil Kubánec, který emigroval do Států. 
Říkala si, že to bude taková prověrka, jestli je její země skutečně na správné cestě, 
jestli se otevřela tolerantnímu myšlení. Všechny tyhle naprosté pitomosti se jim 
oběma honili hlavou. Lázarovi ale úplně jinak než Jitce. Lázaro nepotřeboval 
prozkoušet novou československou demokracii, nedělalo mu starosti, jestli je 
socialismus s lidskou tváří dostatečně vlídný ke kubánským emigrantům.  
 


