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Občané kategorie B, kteří byli špatné 
rasy, avšak dobře smýšlející, ztráceli někte-
rá občanská práva: nesměli bez víza opouš-
tět protektorát, nesměli mít děti, neměli nárok 
na vysokoškolské vzdělání a jejich platy pod-
léhaly regulaci.

Občané kategorie C, kteří byli dobré rasy, 
ale špatně smýšlející byli vyvražděni ve vy-
hlazovacích táborech.

Občané kategorie D, tedy špatné rasy 
a špatně smýšlející, byli odsunuti do východ-
ních protektorátů, kde většina zemřela vyčer-
páním při poválečné obnově.

Území protektorátu bylo v polovině sedmde-
sátých let plně germanizované a zbavené slo-
vanské krve. Čeština se stala mrtvým jazykem.

1

září 1962 až září 1963

V hospodě U Koně sedí jen pár štamgastů. Je 
všední den a většina lidických mužů vstává 
brzy ráno do práce. Když vejdu, vzhlédnou, 
ale můj tichý pozdrav neopětují. Přisednu 
ke svému stolu v koutě.
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„Těbuch, Martine,“ usmívá se Jarda Korec-
ký a mozolnatými prsty si stírá pěnu z kníru.

Hostinský Bulina postaví na keramický tá-
cek plný půllitr a na lístek pod Jardův účet 
udělá čárku. Beze slova se odkolébá zpátky 
za pípu.

„Tak na zdraví,“ ťukne svým půllitrem 
o můj Jarda.

„Na tvoje, Jarouši.“
Už jako pětiletí caparti jsme spolu háze-

li žabky přes rybník. Jsem mu vděčný, že 
za  jeho úsměvem nikdy necítím onen opa-
trný chlad jako u ostatních sousedů. Že mi 
jako oni nezávidí áčko v  kennkartě, které 
mezi námi rozevírá hlubokou společenskou 
propast.

Hospodou šumí tlumený hovor, uprostřed 
místnosti se vznáší štiplavý dým z  levných 
cigaret a  Bulina nepřítomně leští půllitry. 
I přes ignoraci mé osoby mám tuhle hospo-
du rád, už proto, že zde můžu bez obav mlu-
vit rodnou řečí.

Na polici za pípou monotónně mele malá 
černobílá televize. V protektorátu se dá na-
ladit pouze zpravodajský program, samozřej-
mě v němčině. Vrchní velitel kubánského 
lidu Fidel Castro – mimo jiné blízký Vůdcův 
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přítel –, právě dští síru na amerického pre-
zidenta. Německé titulky sotva stíhají jeho 
plamennou řeč překládat. Pokud Kennedy 
neodvolá blokádu, čeká Ameriku jen oheň 
a  zkáza. Zpátky ve studiu redaktor s  váž-
ným výrazem upozorňuje, že flotila obchod-
ních lodí doprovázená Kriegsmarine se blíží 
ke Kubě. Neřekne to přímo, ale mezi řádky 
lze vyčíst, že pokud jim Američané neuvolní 
cestu, začne třetí světová válka.

Nikdo v hospůdce U Koně nevěnuje blížící 
se apokalypse pozornost.

„Tak co dělají Árijky?“ ptá se Jarda.
„Já jsem šťastně ženatý, kamaráde…“
„Neříkej mi, že tě neustálý pohled na tu 

nadrasu nevzrušuje?“ zašeptá a zakmitá 
obočím.

„Máš pravdu,“ přikyvuji. „Teď tam máme 
jednu novou, čistokrevnou. Znáš to, růžové 
oči, modré rtíky…“

„Taky profesorka?“ ptá se s vážnou tváří.
„Kdepak, vytírá záchody.“
„Ty blbče…,“ vyprskne Jarda pěnu a za-

kucká se.
V televizi se objevil sportovní komentátor.
„Zesil to,“ zazní z mlhoviny na druhé stra-

ně hospody. 
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Bulina kroutí čudlíkem a zvyšuje hlasitost. 
Zprávou dne – alespoň pro lidické muže – je, 
že Sparta Prag po další porážce klesla na dno 
Bundesligy.

Jarda na ten úspěch pozvedá půllitr. 
Ze všeho, co Čechy od konce války potkalo, ho 
nejvíc žere, že Němci rozpustili Slavii a pro-
težovali nenáviděnou Spartu.

Po sportovním zpravodajství začíná ob-
vyklá dávka propagandy a Bulina televizi 
opět ztlumí. Hospůdka se začíná vyprazdňo-
vat. Většina lidických dře dvanáct hodin den-
ně šest dní v týdnu v Poldiných hutích nebo 
v kladenských dolech. Podle zákona si mohou 
vydělat jen třetinu toho co Němec, zbývá jim 
sotva na jídlo, na uhlí a na nějaké to pivko. 

„Doma všechno dobrý?“ ptá se Jarda. 
„Nemůže to být lepší,“ odpovídám popravdě.
„To je dobře,“ usmívá se. „Pozdravuj svoji 

paní, kamaráde.“ Doráží pivo a oba se zvedá-
me k odchodu. Už jsme poslední dva zákazníci.

V tu chvíli se prázdnou hospodou opět roz-
lehne zesílený hlas televize. 

„… podle posledních zpráv byl Vůdce váž-
ně zraněn…“ 

Černobílý zrnitý obraz ukazuje výbuch 
na rušné ulici. 
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