SOKRATES
Karolína bydlela v novém domě měsíc. Měla tu vlastní pokoj s palandou. To jí teď ale
přišlo druhořadé. Největší událostí související se stěhováním bylo, že dostala ke dvanáctým
narozeninám Sokrata neboli Sokratese. Rodiče vyslyšeli její několikaleté přání a o sobotním
listopadovém ránu dovezli domů štěně. Má hebkou kaštanovou srst a obří tlapky, které
napovídají, že o pořádný kus povyroste. Ve tváři typický psí výraz – oddaný, ale zároveň lehce
žalostný, jako kdyby mu každou chvílí chyběla náležitá dávka něčí pozornosti. Karolína se
snaží naplnit tužby jeho očí, seč může, a proto když začátkem prosince napadne první sníh,
nepřemýšlí už od hlavní přestávky o ničem jiném, než kam vyrazí se Sokratem. Během
hodiny, kdy po tabuli běží fyzikální vzorečky, plánuje Karolína, jestli se vydat po jejich břehu
řeky, nebo zajít až za most, kde je velká louka. Sokrata by tam mohla zkusit pustit z vodítka,
poslední týden ji poslouchal dobře.
Se zvoněním v půl druhé se všichni řinou na oběd. Hází aktovky do regálu, že kdejaká
sletí zpátky na zem, aby zabrali přední místo ve frontě. Jen drobná Karolína hromadný závod
vynechává a míří rychle do šaten. Sněhu není mnoho, ale dost to na to, aby dal krajině snový
háv. A ona nechce, aby roztál dřív, než dojde ze školy domů. Dneska to vydrží bez oběda,
vezme si pak doma housku s něčím z lednice.
U dveří ji čeká hromádka vrtící se a poskakující srsti. Nahoru dolů, otočka sem a hned
zase tam. Hromádka čistého koncentrátu radosti, kvůli které se ráda vzdá oběda i zábavy
s novými spolužáky. Rodiče ji už párkrát vyčítali, že se málo baví s vrstevníky. Už je ve škole
několik týdnů a doma ještě ani jednou nepromluvila o nějaké kamarádce. Možná si bude
nějakou muset vymyslet, aby je uklidnila. Připíná Sokratovi vodítko. Vybírali ho hned ve třech
zverimexech, než našli takové, které si Karolína vysnila. Nylon spletený do copu v kombinaci
fialové, šedé a černé. Máma tvrdila, že k Sokratově srsti by šly lépe jiné barvy, ale dcera měla
jasno. Odrostlé štěně hopká na provázku v údivu nad tím bílým, co studí do tlapek, a Karolína
spokojeně sleduje, jak na sněhu vznikají otisky jejích podrážek doprovázených pěti
vytlačenými psími polštářky. Projde přes náves a rozhodne se zůstat na jejich břehu. Půjdou
vrbovou alejí, tu má ráda, k dětskému hřišti.
Před starými, ořezanými vrbami sedí dvě holky. Možná tak o rok, dva starší, než je
ona. Šustí pytlíkem s brambůrky a kypí nenadálými výbuchy smíchu. Sokrates nastraží svá
jinak převislá ušiska a zabere dopředu. Pytlík voní slaninou. Holky se přestanou věnovat
hihňání nad telefonem a jedna ukáže na psa.
„Hele, jak ji táhne. Dyť ho ani neudrží,“
„Se vsaď, že víc poslechne nás. Ji má na háku. Sleduj!“ větší holka s kudrnatými vlasy a plným
obličejem zašustí demonstrativně pytlíkem. „Na, tady! C-c-c-c poď! Poď sem!“ zamlaská.
Rozjařený Sokrates bere pobídku ke hře s povděkem, byť herním partnerem tentokrát není
panička, která vlaje na vodítku v jeho závěsu s rukou bolestně napnutou.
„Sokratesi! Zpomal. Ne,“ vysílá Karolína povely ze zádi neřízené lodi. Natahuje ruku víc
dopředu, aby jí vodítko nevyklouzlo.

Holky se tlemí jedna na druhou, ústa hloupě dokořán. Karolína vidí, jak jim z povyražení
rudnou tváře. Kudrnatá vlasatice nepřestává šustit pytlíkem a po další výměně pohledu
s kamarádkou, který zafungoval jako vzájemný souhlas, se dávají do běhu. Mezi smíchem
pořád volají na rozdováděného psa. Karolína za ním funí, už uběhla asi dvě stě metrů a každý
z nich čekala, že se na měkkém sněhu natáhne.
„Sokratesi, zpomal!“ vysouká ze sebe ještě, ale už cítí, jak je v podivně nepřirozené
pozici, která má daleko od vzpřímeného pohybu člověka po dvou. Nohy nestihly to, jak moc
rychle chtěl dopředu zbytek těla. Karolína letí na zem, ale jediné, co si při pádu uvědomuje,
je vodítko klouzající z ruky. Ještě slyší provokativní halekání holek, jedna z nich křikne přes
rameno: „Sorry, ale říká se Sokrate, ne Sokratesi. Když už!“ a všichni tři zmizí za rohem.
Než se Karolína stačí sebrat znovu na nohy, už je nevidí. Ztratili se mezi rodinné
domky a zahrádky. Sníh! Půjdou přeci vystopovat, napadne ji. Ale v ulicích už je sníh
rozšlapaný a těžko na něm určit jednotlivé chodce nebo prchající zvěř. Jak se tohle mohlo
stát? Musí zamrkat, aby zaostřila vidění, ale nepomáhá to. Stojí tu jako hromádka neštěstí.
Přeci nebude natahovat moldánky na veřejnosti, ale pocit křivdy je silnější. Chtěla se jít projít
do sněhu, udělat sobě a Sokratovi radost. Od nikoho nic nechtěla a do nikoho jí nic není. Tak
jak je možné, že ostatním přináší potěšení ji takhle bezdůvodně přivést do šlamastiky? Co
proti ní ty holky měly, když je v životě neviděla? Karolína to nechápe, a tak tu stojí a brečí, že
se jí situace tak šeredně vymkla z rukou. Připadá si hloupá sama před sebou, že se na tuhle
procházku těšila půl dne a vůbec ji nenapadlo hrozící nebezpečí. Venku totiž zjevně pořád
hrozí nebezpečí. Člověk by se raději neměl na nic těšit, říká si. Byla hloupá, že se těšila, ale už
se na nic těšit nebude. Vlastně ani nemůže. Ztratila psa, svého nejlepšího kámoše, kdoví kde
je, a bez něj už nic nemá smysl. Jak nicotné jí teď připadá její dopolední dilema, jestli jít,
nebo nejít na oběd. Jak nicotné bylo shánět vodítko z fialového, černého a šedého nylonu,
když na něm Sokrata ani nedokázala udržet.
Slzavé hodiny odměřily svých několik minut a náhle vyschly. Musí ho najít. Přece tu
nebude stát po zbytek odpoledne a litovat se jako nějaká bačkora. Ať jí ty kráčmery zkazí
jeden den, ale nezkazí jí šustícím pytlíkem celý život. Musí Sokrata najít a zítra bude zase
dobře. Karolína nemá sice žádný plán hledání, ale zato má odhodlání. Proběhne celé okolí a
určitě ho najde, i kdyby měla každou cestu projít desetkrát a domů přijít v noci.
„Sokratesi! Sokratesi!“ volá mezi domky a zprvu ji přijde divné hulákat tu jen tak, ale
po chvíli si zvykne. Vrátí se na náves, zkontroluje vlastní dvorek, ale pes nikde. Zpátky k aleji,
kam šla před půl hodinou ještě jako hrdá majitelka. V myšlenkách vidí tu kudrnatou, jak se
směje. Chechtá, řehtá. Určitě měla zuby ještě špinavé od těch mastných brambůrků.
Kudrnatura! Karolínu hřeje vztek a dodává jí energii. Zatímco rázuje alejí, představuje si, co
všechno by holkám udělala. Jak by se rozplácly ve sněhu, kydly si zadky do břečky na silnici a
pak vstaly celé mokré a špinavé, až by je červeň z tváří přešla. Pokračuje kolem dětského
hřiště, tady to Sokrates zná, mohl tudy běžet. Ale není po něm ani vidu ani slechu. Obraz
břečkou zmáchaného nepřítele v mysli bledne. Místo něj přichází tisícero nápadů, co se dalo
udělat jinak. Co kdyby se bývalo udělalo, tak by se teď nemuselo dělat tohle. A Karolíně je
najednou zima, cítí, jak má zkřehlé prsty a že sníh začíná tvrdě křupat.

Uhne od řeky k blízkému rybníku. Je dál od silnice, a tak je tu najednou nezvyklé
ticho. Hladina zrcadlí šedou oblohu. Nejsou na ní viditelné ani mraky, ani slunce. Je to jako by
svět někdo potáhl matnou poloprůsvitnou fólií, která má vše utlumit. Něco, co se určitě
používá v zahradnictvích, aby se tamní svět zazimoval a až do jara bezvládně dřímal. To ticho
prostupuje jen podivné cinkání. Karolína chvíli nechápe, odkud přichází. Zdá se že od vody. A
vzápětí si všimne nesčetného množství drobných krystalek, úlomků tenkého ledu, které do
sebe naráží při břehu a mihotavě zvoní. Tenká krusta ledu se na rozvlněné hladině rozlámala
a její zbytky vytváří nevšední zvukový doprovod. Karolínu to donutí zastavit. Kdyby právě
nebyla nejnešťastnější holka na světě, tak by se jí tahle chvíle zdála nejspíš kouzelná. Jako
z pohádky. Ale teď se rozhlíží po hladině a vidí, jak vlny přinášejí samé chmury. Holé stromy
na protějším břehu. Taky šedivé, jak jinak. Jako ta voda, jako ta zakalená obloha. A klinkající
kousky ledu jsou ostré a zabodávají se do rány. Zdá se jí to, nebo už se opravdu šeří?
„Sokratesi!“
Nejspíš bude muset přijít domů sama. Rodiče se budou vyptávat a ona bude muset
všechno vysvětlovat. Bude se cítit provinile, i když za to vlastně nemůže. A bude muset
mluvit o kudrnatuře a nejspíš se z toho znova rozbrečí. Rodiče možná vylepí po vsi letáčky
ZTRATIL SE, obvolají zítra pár útulků. Možná, že za měsíc přinesou nové štěně. Ale to ona
nechce. Nebo po chvíli řeknou, že takhle je to vlastně lepší a že se jejich dcera konečně začne
bavit se spolužáky a najde si kamarády stejného druhu. Cinkání jí začíná připadat
nepříjemné, je čím dál ostřejší a víc bodá. Otočí se nazpět. Sokrata nenašla. Třeba pomůžou
ty letáčky, konejší se, ale moc svému útěšnému monologu nevěří.
Už je zpátky u dětského hřiště a u aleje. Rozhlídne se na křižovatce, aby dnešní den
nedovršila nějakou absolutní tragédií, ale v tu ránu ji zaujme něco úplně jiného. Boční ulicí
jde malá postava v péřové bundě a vede psa. Uši mu plandají a tlapky má velké. Sokrates!
Rozběhne se přes silnici, aby jí zase nezmizel za roh, ale postava ho drží pevně a kráčí
pomalu. Když je doběhne, Sokrates ji bouřlivě vítá, radostí přičapnutý k zemi ocasem víří
sníh. Z péřové bundy se na ni trochu nejistě dívá světlý dívčí obličej.
„Promiň, to je můj pes,“ začne Karolína a nepřestává hladit motající se chlupy.
„Aha, to je dobře. Nebo vlastně... Už jsem si začala myslet, že si ho nechám,“ zatvářila se
dotyčná trochu zklamaně.
Sokrates má ve svém věku plném elánu a štěněcí naivity radost z naprosto všech lidí, kteří
mu věnují nějakou pozornost, a tak se vrhá od jedné ke druhé, jako by obě miloval stejně.
Dívky se na sebe chvíli dívají zaraženě, ale ne nepřátelsky.
„Ale to nevadí. Dobře, že půjde domů. Já možná dostanu štěně k Vánocům. Máma mi ho
slíbila. Vybrala jsem si bígla. Třeba se pak potkáme, až budeme venčit. Tohle je co za
plemeno?“
„Prý kříženec setra a kokršpaněla. Je z útulku. Viď, Sokratesi.“
„Ty mu říkáš Sokratesi?“ zasmála se hlava z péřové bundy. Ale nebylo to ani zachechtání, ani
zařehtání. Bylo to vlídné zasmání a Karolína v něm ucítila hřejivý pocit přátelství.

