Brtlík
Marie Černá
Toho teplého letního dne bylo v naší chalupě něco jinak. Kamna stály v rohu, velký stůl s osmi
ţidlemi se ocital uprostřed světnice, dţbánky na poličce byly pečlivě urovnané, dřevěná prkna
v podlaze pořád vrzaly, dokonce i obraz boţí rodičky visel stále na stejném místě. Přesto to bylo
něčím jiné, jako by sem škvírou pod dveřmi vniklo cosi temného a neznámého. Znáte takový ten
pocit, kdy vám náhle zničehonic přijde, ţe váš domov uţ není skutečným domovem? Prostě se
náhle cosi změní, takţe rázem vyprchá všechen ten pocit bezpečí a pohody. Jestliţe jste to ještě
nezaţili, pak asi dobře zavíráte dveře. Můţe za to totiţ Brtlík. Je to stvoření malého vzrůstu a
lidského vzhledu, co mu jen trochu přebývá, jsou čtyři ruce a také si určitě všimnete jeho dlouhého
křivého nosu či jasně modrých nenasytných očí. Jestli si myslíte, ţe byste ho uţ teď bezpečně
poznali, tak se mýlíte. Ta potvora se totiţ umí měnit, ba co víc, vklouzne přímo do lidí a našeptává
jim pak zlé věci. Brrr, skutečně odporné stvoření.
No a ten den (bylo to 22. června, pamatuji si to přesně, protoţe jsem si to zapsal do
deníčku) jsem začal mít takové podezření, ţe si Brtlík dělá zálusk na tatínka. Celý den byl neklidný
a roztěkaný, kdyţ jste mu něco říkali, vůbec vás neposlouchal. Typický příznak lidí, co právě bojují
s Brtlíkem. Večer mi to nedalo spát, stále jsem se převaloval a přemýšlel, jaké by to bylo, kdyby
tatínka skutečně ovládl. Víte, kdyţ máte někoho rád, tak přirozeně nechcete, aby se dostal do
Brtlíkovi do spárů. To uţ ho totiţ potom mít rád přestanete, protoţe začne dělat moc ošklivé věci.
Tak jsem se rozhodl, ţe kdyţ tatínek není dost silný na to, aby s Brtlíkem bojoval sám, tak mu
trochu pomohu.
Schody jsem musel scházet velmi opatrně. Vrzaly a já nechtěl, aby mě někdo uslyšel. Ze
světnice se ozýval výrazný hlas, jehoţ iniciátora jsem v tu chvíli nedokázal rozlišit. Zlehounka jsem
šťouchl do dveří, které se pootevřely. Spatřil jsem tatínka a pár strýčků od vedle, co k nám občas
chodili na návštěvu. Tentokrát však neměli půllitry piva a harmonikáře zřejmě nechali doma.
Všichni seděli kolem velkého stolu, zamyšleně na něj hleděli a poslouchali rozhlasové vysílání.
Maminka stála u dřezu a myla nádobí od večeře. Otočil jsem se a spatřil jsem Brtlíka. Stál za mnou
a nadšeně máchal svými šesti ručičkami a uţ mi ukazoval, co všechno se dá provést, kdyţ rodiče
nedávají pozor. Vyplázl jsem na něj jazyk a zůstal jsem poslouchat za dveřmi, coţ byla sice také
lumpárna, ale pro Brlíka pořád pěkná slabota. Dál uţ jsem se nerozptyloval a zaposlouchal jsem
se do hlasatelových slov.
„Hitler je obluda nepravosti, nenasytná ve své touze po krvi a plenění. Nespokojen, ţe má
celou Evropu pod patou nebo ţe ji jinak zterorizoval do různých forem odporného poddanství, musí
nyní přenášet své dílo řeznictví a zkázy mezi obrovská mnoţství obyvatel Ruska a Asie…“
Tatínek vstal, ztlumil rádio a tiše konstatoval: „Churchillův projev. Tak si myslím, pánové, ţe
jsme v koncích.“ Nato vzal špendlík s modrou hlavičkou a zapíchnul ho do stolu. „Nejdřív zabral
Sudety, pak napadl Polsko,“ nadechl se, nabral si hrst špendlíků a pokračoval v jejich zapichování
do míst, kde zřejmě byla mapa Evropy. „Loni na jaře dobyl Dánsko a Norsko, potom padlo
Lucembursko, Nizozemsko, Belgie a Francie. A teď ještě táhne na Sovětský svaz. Jediný, kdo mu
doposud dokázal vzdorovat, je Anglie a já se ptám: Kdy se to uţ konečně zastaví?“ Rozhořčeně
rozhodil zbytek špendlíků po mapě Evropy a sklopil hlavu. Neţ znovu promluvil, musel ovládnout
svůj hlas, aby se mu neroztřásl. „Přemýšleli jste někdy o tom, kam zmizela ta ţidovská rodina od
nás ze vsi? Bůh ví, co s nimi udělali. Jak jen svět můţe dopustit tolik zla? Jak se něco takového
vůbec můţe stát?“
Ve světnici nastalo zlověstné ticho. Přestoţe jsem moc dobře nechápal, o čem to tatínek
mluvil, cítil jsem, ţe to bylo velmi váţné a velmi zlé. Brtlík za mnou si mnul ruce, jak se mu krásně
daří přetvářet svět k obrazu svému. Tatínek ještě chvíli napjatě stál a nic neříkal. Strýček Josef se
pomalu zvedl, došel k němu a poloţil mu ruku na rameno. „Lidé odkládají řešení problémů na
pozdější dobu. Analýza situace a vyvození jejího pokračování z historických souvislostí, to jim
chybí.“
To uţ se postavil i strýc Janek. „To ovšem nic nemění na tom, ţe s tím nic neuděláme. Je
to krize společnosti, nikoliv jednotlivce.“
„To nepopírám,“ na to strýc Josef. „A nepopírám ani to, ţe naše situace je víc neţ ţalostná. Kdyţ
se na to tak podíváte,“ řekl a vzal špendlíky, které předtím otec rozsypal po mapě, „Hitler táhne
třemi směry. Na Leningrad (zapíchnul první špendlík), Moskvu (druhý špendlík) a přes Ukrajinu na
Kavkaz (třetí špendlík).“

„A doposud mají německá vojska převahu,“ poznamenal strýc Karel. „Stalin spoléhal na smlouvy
s Hitlerem, takţe Rudá armáda nebyla na nepřátelský vpád připravena.“
„A to je právě to,“ ozval se opět tatínek. „Přemýšlejte, kam se fronta asi tak můţe dál ubírat. Jestli
se Hitlerovi opravdu podaří dobýt Moskvu, získá nezměrnou moc. Podmaní si zbytek Evropy a
bude pokračovat do Asie. Jestli vyhraje, uţ nebude k zadrţení. Znamenalo by to největší diktaturu
v dějinách země.“
„Ale vezměte si, pánové – kaţdému přece muselo být jasné, ţe něco takového přijde,“
ozval se jeden ze strýců (uţ jsem se začínal ztrácet v tom, který z nich to byl). „Hitler nabýval
v Německu stále větší moci a nikdo nepodnikl ţádná opatření pro zachování stabilní a ideologicky
vyrovnané vlády. Británie s Francií a Itálií přenechaly Němců naše pohraniční území v naději, ţe
se Hitler nasytí. Vţdyť jim přece muselo být jasné, ţe ţízeň po moci nikdy neuhasíná a kdo má
moc, chce stále víc. A Stalin ignoroval varování na moţný útok nacistů, protoţe spoléhal na
smlouvy s Hitlerem. Copak si opravdu všichni ti lidé mysleli, ţe právě tady se to nemůţe stát? Proč
problémy strkaly pod stůl a neřešili je, jak přicházely? Kdo zná odpověď? To, co se stalo, jsme si
zavinili sami, tak je to.“
V místnosti opět zavládlo ono stísněné ticho, které činilo ze vzduchu cosi těţkého a
nedýchatelného. Tato atmosféra se přenesla i na mě. Přesně jsem věděl, kdo za to mohl. Ten
zatracený Brtlík! Proč on to dělá? Proč chce po lidech, aby dělali zlé věci? A jak můţe člověk
dovolit, aby ho takové stvoření ovládlo? Říká si snad, takový člověk, ţe se mu to nemůţe stát? Ţe
právě jeho zlo nikdy nepohltí? Nebo si snad dokonce myslí, ţe ţádný Brtlík neexistuje? Také mám
Brtlíka a vím, jak umí být záludný a podlý, vlezlý a vychytralý. Ale bojuji s ním. A chcete slyšet
proč? Protoţe si myslím, ţe jsou lidé, co ho poslouchají ve skutečnosti hrozně nešťastní. Moţná
mají víc peněz nebo víc hraček nebo tak, ale kaţdý kdo zná jen trochu pohádky, by vám řekl, ţe
peníze jsou aţ druhořadé. Co takoví jako oni kdy udělali pro ostatní lidi? Co je smyslem jejich
ţivota? Upřímně, nechtěl bych ţít tím prázdným ţivotem zbohatlíka.
Kdyţ jsem se vyprostil ze svých myšlenek a znovu se začal soustředit na dění ve světnici,
situace se příliš nezměnila. Panovalo zde stále stejné napjaté ticho. Sklíčenost. Zoufalství.
Bezradnost. Bezmocnost. Bolest. Kdyţ tu náhle maminka, která do té doby myla nádobí, přišla
k tatínkovi, objala ho kolem pasu a něţně řekla: „Ale pánové, lámete si hlavu nad zbytečnostmi. To
neznáte pohádky? Copak nevíte, ţe kaţdý padouch musí špatně skončit?“
Její slova přišla nečekaně, jakoby se vůbec nehodila do atmosféry dané chvíle. Muţi tam
řešili váţné záleţitosti a ona tam najednou začne mluvit o pohádkách. Ticho ale netrvalo věčně, po
chvíli ho prolomil bujarý smích strýčka Josefa. Nejdřív zněl v tom tichu nepřirozeně, snad aţ
nevhodně. Jak se však rozléhal chalupou, naplňoval ji zvláštní pohodou a vracel lidi od války,
vzdálené na hony daleko, zpět do jejich běţného kaţdodenního ţivota. „Sakra, ţenská, vţdyť vy
vlastně máte pravdu!“ pronesl s úsměvem strýc Josef, čímţ definitivně prolomil to ticho. To uţ se i
ostatní dali do smíchu a začali se bavit tak, jako vţdy. Zdálo se, ţe se všechno vrátilo do starých
kolejí.
„A ty uţ bys měl spát, ty zlobidlo,“ pohrozila maminka, kdyţ mě spatřila, jak stojím mezi
dveřmi. Chytila mě do náruče a uţ mě nesla zpět do postýlky. Byl jsem moc rád, ţe se zase
všechno takhle spravilo. Ale jedna věc mi stále dělala starost. Zahlédl jsem totiţ tatínkova Brtlíka,
jak se nepozorovaně protáhl skulinkou ve dveřích světnice a tiše jako myška se odplíţil pryč, aby
se mohl usadit někde, kde ho přijmou.
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