
Kdy! mi táta "ekl, !e musí odjet, neum#l jsem si p"edstavit, co tím myslí. V!dycky byl se mnou. N#kdy cel$ den 
a jindy a! ve%er, to kdy! pomáhal n#komu na stavb# nebo jen tak obcházel m#sto a hledal práci. Ale ve%er byl doma 
v!dycky. Vzal nás s d#dou na procházku, potom m# vykoupal v plechové van# na dvo"e a nakonec mi vypráv#l p"íb#h 
na dobrou noc. 

Táta mi zkou&el vysv#tlit, !e odjede na hodn# dlouho. Jen!e já nev#d#l, co je dlouho, kde to za%íná ani kde 
kon%í. Hlavn# !e dneska byl táta je&t# tady, nic mi nechyb#lo. Plakala spí& máma. To mi bylo líto. 

„Neboj, já tu s tebou z'stanu!“ konej&il jsem ji. 
„Správn#,“ "ekl táta, „bude& tady místo m# a musí& mamince pomáhat pe%ovat o babi%ku a d#du. Te( bude& 

chodit s d#dou na procházky ty, platí?“ 
D#da nevid#l, o%i m#l celé mlé%n# bílé a pot"eboval, aby ho n#kdo po"ád vedl za ruku. P"ik$vl jsem.
„A kam jede&?“ ptal jsem se táty. 

„Daleko,“ pokr%il rameny. 
M#li jsme doma mapu. Líbilo se mi, jak von#la, ale jinak jsem ji nem#l rád. P"esto!e byla vyti&t#ná na hladkém 

papí"e, vypadala hrbolat# jako dra%í k'!e. Táta mi vysv#tloval, !e jsou to hory, h"ebeny, úbo%í, pr'smyky a údolí, ale 
já po"ád vid#l dra%í h"bet a nakr%enou k'!i v záhybech pa"át'. Na map# jsem um#l ukázat na&e m#sto. Celé m#sto 
bylo jen jediná %ervená te%ka uprost"ed n#kolika dal&ích te%ek na ko"eni dra%ího ocasu. 

„Tak kam jede&?“ ptal jsem se a strkal tátovi mapu p"ed o%i. 
Mávl rukou n#kam pry%, daleko za okraj papíru. Daleko za okraj celého sv#ta. 
„A pro%, tati?“ 
„Proto!e tam dostanu práci, Fánku. Budu pracovat a budu posílat mamince peníze, aby se vám tu dob"e !ilo. 

A! pen#z vyd#lám dost, zase se vrátím.“ 
„A kdy to bude?“ cht#l jsem v#d#t. Abych se mohl t#&it. Abych mohl n#co po%ítat.

8 9


