Vše začalo setkáním v antikvariátu s úctyhodně zežloutlým výtiskem módního časopisu
z října roku 1964. Na jeho titulní stránce byla krásná žena, oděná celá v černém. Jakub nechápal,
proč se mu dostal do rukou časopis vydaný právě v den, kdy se narodil. Nakonec nad tím mávl
rukou a šel na náměstí, kde usedl na zahrádku kavárny a prohlížel si ne obrázkové, ale skutečné
ženy, které ho míjely. Tato činnost ho nikdy neomrzela. Ostatně proč řešit nějaké starosti, když
se letošní září tak vydařilo. Labužnicky si vychutnával kávu a užíval si nezvykle teplý a
příjemný podvečer.
A najednou ji uviděl. Vynořila se jakoby odnikud. V jasné záři posledních paprsků
zapadajícího slunce vypadala neobyčejně zajímavě. Její šaty ladily s tmavnoucí oblohou nad
městem.
„Je krásná,“ řekl si pro sebe a nemohl z ní spustit oči. Kouzlo její postavy bylo tak velké
jako úžas na jeho tváři. Tichá radost mu zrychlila tep srdce, které nyní tlouklo silně a těžce.
Jako zvon. Vstal. Něco ho neodolatelně a s nezvyklou silou k ní přitahovalo. Snad oblak
tajemství, který s tou ženou putoval. Kolébala se jako ve větru, který však toho dne nefoukal.
Prameny rozpuštěných vlasů se při pohybu hlavy přehrnuly přes obličej a skryly tak na okamžik
plamen její tváře.
Náhle otočila hlavu a podívala se na něho. Její oči ho bodaly jako blesky po celém těle.
Připadalo mu, že se dokáže dívat dál, až za oponu, do jeho nitra. Chtěl promluvit, ale nebyl
schopen slova. Neuměl poznat, jestli je to skutečnost či sen, zda uběhly dlouhé minuty nebo
jenom několik vteřin. Když tu se žena otočila a pomalými tichými krůčky odcházela pryč.
Chvíli se na nic nezmohl. Rozhodně neměl pocit, že se nachází v bezpečném přístavu, nýbrž
okolo sebe viděl víry beznaděje a útesy úzkosti.
Po chvilce ticha se k ní rozběhl a zavolal skoro zoufale: „Prosím ...!“
Zastavila se a počkala.
„Jste krásná a kouzelná.“
„Ani jedno ani druhé,“ pomalu zaklonila hlavu a zahleděla se na nebe.
„Co co to říkáte. Vím, že jste krásná,“ zcela nezvykle začal zadrhával.
„Jsem Jolana, jenom Jolana,“ hlasitě se zasmála.
„Když, tak kouzelná a krásná Jolana,“ zalapal po dechu.
„Nemáš z našeho setkání strach, Jakube?“ zeptala se a oči se jí neuvěřitelně otevřely.

„Proč proboha? A jak víte moje jméno?“ škubl sebou.
*

O půl hodiny později seděli u něho v ateliéru. Myslel jenom na ni. Po chvíli ji něžně
obejmul, ale ona ho zlehka odstrčila, podívala se na něho a řekla:
„Opravdu se nebojíš, Jakube?“
Čekal by všechno, ale otázka ho překvapila. Ještě jednou se zamyslel. Když ji dnes
spatřil, tak ji určitě viděl poprvé. Vlastně … ta fotografii v časopise. Hned to zavrhl jako
nesmysl, nicméně znala jeho jméno.
Jolana najednou vstala a pomalu odešla do vedlejšího pokoje, kde měl Jakub ložnici pro
případy, kdy maloval i přes noc. Šel za ní, vzal ji za ruku a políbil. Věděl, že v následujících
chvílích bude moc šťastný.
*

Sluneční paprsky pronikající přes okno do pokoje ho pohladily po tváři a dávaly jasně
najevo, že je čas vstávat. Krásné ráno bylo příslibem nového úžasného dne. Jakub otevřel oči a
zděšeně zalapal po dechu. Zjistil totiž, že je v posteli sám. Cítil se zklamán ve slepé důvěře
v bohyni štěstí. Probouzející se smysly začaly pracovat a rozvzpomínat se. V myšlenkách
rekapituloval uplynulý večer, o kterém byl přesvědčen, že změní jeho život. Ale nyní mu
připadalo, že se probudil ze špatného snu. Najednou nevěděl, zda Jolana ležela vedle něho nebo
si ji jenom vysnil.
„Přelud či skutečnost?“ zeptal se sám sebe potichu a nevěřícně kroutil hlavou, ve které
se mu roztáčely myšlenky jak na kolotoči. Stále se nemohl vzpamatovat. Bolelo ho celé tělo i
pohled z okna na jasnou oblohu. Přesto vstal a šel do svého ateliéru, který byl velice skromně
zařízený, nábytkem skoro nezastavěný. Stůl, jedna židle, pohovka a malířský stojan. Na
podlaze prošlapaný šedý koberec s pravidelným čtvercovým vzorem a na kousku drátu ze
stropu viselo několik žárovek, které osvětlovaly prostor žlutým světlem. Ani slunce, které
dopadalo oknem skrz závěsy do ateliéru, nemohlo ponurou místnost zkrášlit. Zůstávala
beznadějně šedivá. Kdysi bílé stěny bývaly plné barevných obrazů, jejichž náměty byly
zajímavou směsicí viděného, cítěného i smyšleného.
Ručička starožitných hodin na stěně hlasitě odpočítávala čas malíři, který bloudil kdesi
v hlubinách vlastního nitra. Cítil se lapený uvnitř čtyř stěn ateliéru jako šelma zavřená v kleci.

Už přes dvacet let maloval obrazy. Práci s tužkou i barvami miloval. A bylo to poznat.
Bral zkušeně do ruky štětec a kouzlil. Lehce se dotýkal plátna, na kterém dal vyrůst květinám,
stromům či zvířatům. Mohl tvořit cokoliv, proti jeho nápadům nikdo nic nenamítal. Nejraději
však maloval kouzelnou, rovnovážnou a klidnou krajinu s tichou tváří. Úchvatný rodný kraj.
Ale pořád nebyl spokojen. Lidé mu sice jeho práci chválili, on však pořád říkal, že ještě
nenakreslil svůj nejlepší obraz.
Najednou však pocítil nezvykle silný příliv energie. Ještě chvíli váhal, ale pak zamířil k
malířském stojanu, kde bylo přichystáno velké bílé neposkvrněné plátno. Jeho ruka uchopila
štětec a neomylně se začala pohybovala sem a tam. On nevěděl, ani netušil. Jako v transu se
díval na svou ruku, která si žila svým vlastním životem a lehce kroužila prostorem.
Chtěl přestat, ale ruka ho neposlouchala a vytvářela další a další detaily, oči, ústa, vlasy.
Když štětec dokončil poslední tahy tváře a těla na obraze před ním, klesla malíři unaveně ruka
podél těla a energie z něj vyprchala. Přesto zůstal nehnutě stát před stojanem a díval se na obraz,
jež právě stvořil. Dáma na něm byla kouzelná a plná energie, skoro jako živá. Jenom promluvit.
Najednou k němu jeho tajemná femme fatale vztáhla ruku a on vstoupil k ní do obrazu.
Procházeli se krajinou Jakubova dětství, místy jemu dobře známými. V myšlenkách se mu
vracely dlouhé zástupy vzpomínek na domov a rodinu. Vždy se nějaká nečekaně vynořila, aby
vzápětí tiše zmizela. Vtom jako by uslyšel hlas svých rodičů, kteří mu vždy radili, aby nikdy
nezapomněl a nestyděl se za to, odkud pochází. Kořeny má jenom jedny. On však takové řeči
vždy přešel mávnutím ruky a pousmáním. Až nyní si to uvědomil a v tu chvíli se mu objevila
slza v oku. Najednou zatoužil vrátit se tam, kde mu bylo vždycky dobře. Radostně se
rozběhl….., ale už to nešlo, barva na obraze zaschla. Pochopil, že již není cesty zpět.
„Tak co, už jsi nakreslil svůj nejlepší obraz?“ zeptala se Jolana.
Jakubovi konečně došlo, že ten nejlepší obraz má každý člověk ve svém srdci a záleží
jenom na něj samotném, zda se umí správně dívat.

