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Už nikdy!
Mladé, ale unavené prsty naposledy bezděky přejely po stránce hustě potištěné
drobným písmem. Na malou chvíli se pak ještě ruka zastavila, ale hned nato zaklapla silnou
knihu a odsunula ji stranou. Dnes už by to stačilo.
----------------------------------------------------------------------Nad městem se pomalu trhají noční mraky. Měsíc bledne. A mezi lehkými cáry oblak
začínají prosvítat sluneční paprsky…
----------------------------------------------------------------------Dívka, která byla skloněna nad stohy papíru a knih, se zahleděla z okna. Do místnosti
začínalo pronikat měkké ranní světlo. Nad knihou proseděla celou noc. Kruhy pod očima
chtěla zahnat silnou kávou, ale moc se jí to nedařilo. Občas zapochybovala, jestli tu knihu
raději nezahodí. Jestli to má vůbec zapotřebí… Ale pak se vždy znovu rozhodla pokračovat –
čeká ji zkouška a nechce od ní odejít jako poražená… Pochybnost se ale znova dostavila.
Stránky monotónního textu ji už natolik unavily, že nebyla schopná se k nim hned
zase vrátit. Pohledem začala přejíždět po místnosti. Jako by to tu odráželo její vnitřní
rozpoložení… zmatek, nervozita, únava. Na pár týdnů se teď nastěhovala k babičce – pro
přípravu na zkoušky je přece jen nutný určitý servis… Bez něho by byla asi v koncích už
absolutně…
Pomalu vstala – zatmělo se jí před očima – a pak přešla celou místnost až ke dveřím.
Opatrně stiskla kliku, s vrznutím pootevřela dveře a vystrčila hlavu do stále ještě potemnělé
předsíně. Nikdo tu asi není… Vykročila ven ze dveří a najednou ji ovanul zvláštní pach
samoty. Není dnes zrovna ve své kůži. Dlouze se zahleděla do starého zrcadla… A pak si
vybavila všechny dětské hry a skrýše v babiččině bytě.
Všechno se najednou změnilo. Ne vlastně všechno – jen jediné, její pohled na vše
kolem… Znova se dívala očima malého bezstarostného dítěte. Po takové době to zase
dokázala… Poskočila kousek nad zem a vyšla se projít po celém bytě… Všechno vnímala
jako před lety. Prošla každou místnost, spižírnu – tam se ukrývala vždy nejraději – i všechna
zákoutí, kterých si člověk běžně vůbec nevšímá…
A pak se vypravila i na místo, kterého se jako dítě trochu bála – do kumbálu za
kuchyní. Bylo to přesně takové skladiště, do něhož každý člen domácnosti odloží vše, co se

mu nehodí, ale přesto mu je líto to vyhodit nadobro. Na třech stěnách se tu až ke stropu
rozkládaly police, které jen přetékaly všemi těmi nepotřebnostmi. Z každého centimetru se
šklebila minulost – toho se vždy děsila, teď ji to ale začalo fascinovat. Pomalu se začala nořit
mezi odložené věci, jednu po druhé brala do ruky…
-----------------------------------------------------------------------Sluneční paprsky sílí… Poslední zbytky mraků jsou pryč a na prázdné modré ploše
začíná vládnout slunce… Zlaté nitky se roztahují stále dál… a občas se jejich svit promění
z ospalého šimrání v oslňující ostrý úder…
-----------------------------------------------------------------------A najednou se mezi všemi těmi odloženými věcmi vynořilo cosi, z čeho ji zamrazilo…
Tak silně na ni nezapůsobilo ještě nic. Pod několika starými kastroly srovnanými do sebe,
plechovými škatulemi a mastnými papírovými sáčky vykoukla odřená a notně ohmataná
plechová cedulka zavěšená na režném provázku. Silným černým písmem – tak, aby to nikdo
nemohl přehlédnout – na ní stálo: Židům nepřístupno – Juden nicht zugänglich.
Doslova se jí z toho zamotala hlava. Zatmělo se jí před očima. Znovu se vybavily
úplně jiné vzpomínky. Vzpomínky na stará vyprávění prarodičů o válce… Přesně ta, která
odmala tak nerada poslouchala, ale vždycky si s jakýmsi zvláštním pocitem uvědomovala
jejich vážnost. A tak jim naslouchala i přesto, že se jí z nich bylo tak těžko… Čím však byla
starší, tím se těmto vyprávěním bránila stále méně… A časem na ně dokonce začala úmyslně
přivádět řeč…
Přesto (nebo možná právě proto) ji ale při každé vzpomínce mrazilo… Věděla, že něco
takového by nechtěla zažít ani ve snu, chtěla se za každou cenu pokusit, aby se nic takového
už nikdy nestalo. Jen příliš nevěděla jak…
---------------------------------------------------------------------Ostré paprsky slunce teď útočí na úzké okénko, které se krčí kdesi za jedním z těch
vysokých regálů. Sklo je ale láme a dovnitř dopadají už jen jako měkké, bledé odlesky…
----------------------------------------------------------------------Stála uprostřed místnůstky a v ruce stále svírala plechovou tabulku, která ji v ruce
nepříjemně studila. Ještě ji tu nikdy neviděla… Dědeček si kdysi za války po večerech
přivydělával jako vrátný v malém kině, které bylo přímo tady v domě. A tuhle cedulku musel
vyvěsit vždy před hlavní vchod. Ke svým starým známým se pak musel chovat, jako by je
nikdy neviděl… To všechno si pamatovala z vyprávění, ale ještě nikdy se těm vzpomínkám
nedostala tak blízko – úplně až na dotek.
Jak se asi tehdy dědeček cítil? Nemohl přece jen něco dělat? Nemohl tu ceduli prostě
jen tak zahodit? Vždycky ji takové věci napadaly, ale vzápětí si samozřejmě moc dobře
uvědomila, jak hloupé jsou to otázky…
A co ti venku? Jak se asi cítili oni, když poprvé zůstali stát před biografem? A mohli
dělat o něco víc? Muselo to být přece jen tak najednou – jak ledová sprcha. Málokdo čekal jen
pár let předem něco takového… A co teprve to, co se začínalo dít vzápětí?
Jak vždycky dědeček trpce poznamenával – za krátký čas už nebylo skoro potřeba
ceduli vyvěšovat, neboť v celé čtvrti nezůstal téměř nikdo, koho by se týkala…
Náhle měkké sluneční paprsky v místnosti vytvářely prazvláštní víření, ve kterém je
dobře vidět pomalu usedající prach…

Vtom dívka uslyšela zašramocení klíče v zámku. To ji zcela vrátilo myšlenkami zpět
do malého kumbálu… Ještě naposledy na plechovou tabulku pohlédla, přejela prsty přes
popraskanou barvu a rez a opatrně ji zasunula pod hromadu starých kastrolů – přesně tam,
odkud ji před chvílí vytáhla. Ještě urovnala to, v čem tady svou návštěvou udělala nepořádek,
vyšla zpět do kuchyně a zavřela za sebou dveře. Prošla do svého pokoje, a až když už seděla
zpátky u psacího stolu, slyšela zaklapnutí vchodových dveří a následné babiččiny kroky.
Přisunula zpět silnou knihu, otevřela tam, kde ji před pár minutami zaklapla a snažila
se opět vniknout do nekonečných řad slov. Šlo jí to ale ještě hůř než minule… Myšlenkami
stále utíkala někam pryč a rozmýšlela si, na co všechno se bude chtít dnes opět babičky ptát…
A až se večer vrátí domů dědeček, neušetří ani jeho… Napadalo ji toho teď tolik… Už nikdy
se ta stará cedule nesmí ze skladiště vrátit zpět na domovní dveře! Ne, už nikdy!
---------------------------------------------------------------------------------Slunce se stále ještě vzmáhá na poslední výpady proti zavřeným oknům, ale už předem
je jasné, že se tak jako tak bude muset vzdát… Jen co na své denní pouti ještě o kousek
pokročí, bude muset z boje ustoupit…

