Cesta trávou
Šla tiše, chodidly oklepávala rosu ze stébel, hlavu svěšenou a
ruce svíraly zakrytý proutěný košík a ohmatanou vybledlou fotografii.
Přestože bylo jasné teplé ráno, věstící kouzelný den, sluneční kotouč
se už dával tušit za obzorem a barvil nebe do růžova, přestože se
z desítek neviditelných ptačích hrdel ozývalo veselé trylkování a
občas se v křoví mihly zaječí uši, nic kolem sebe nevnímala. Jen tu
všudypřítomnou prázdnotu.
Připadala si opuštěná, chtělo se jí sednout si do té mokré trávy a
vyplakat všechnu bolest a strach, který se jí usadil na srdci, ale místo
toho se dál tvářila stejně netečně a dál kráčela přes louku.
Bylo to jediné, co jí ještě zbývalo. Tahle dlouhá cesta,
nekonečné otázky, na které nikdo nemohl dát odpověď, a pak stíny
kolem.
Stíny, to byla celá její společnost, tichá, a přece milá a příjemná.
Teď neexistovaly kamarádky, každá z nich měla svůj vlastní svět
naplněný nějakou osobní katastrofou. Neexistovala rodina, protože
přes hluboké sblížení národa v době ohrožení, přes hluboké
společenské cítění, se jednotlivci odcizili. A neexistoval člověk sám,
protože kdo by vydržel jen sám se sebou a svými myšlenkami?
Otázky pak nahrazovaly konverzace; dříve hodiny trvající
povídání se pozvolna změnilo na beznadějná slova, na která nebylo co
říci.
A cesta, obklopená oparem nezájmu, to byl svět, kvůli kterému
ještě stálo za to žít.
Proč si všímat nádhery lesů a luk? Brzy je pokryje černý prach.
Proč se hezky oblékat, česat? Není tu nikdo, koho by to zajímalo. Proč
se usmívat, mluvit o naději? Nikdo neuvěří, nikdo se neusměje na
oplátku. Proč neustále shánět jídlo? Proč chodit spát? Proč… proč?
Nakonec stejně zemřeme.
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Skrz lehkou mlhu prosvítal východ slunce a krajina se zalila
téměř nadpřirozeným světlem, poslední noční stíny se prohloubily a
louky poslaly vzdech za posledním snem.
Kdyby tak bylo možné zhmotnit myšlenky! Nebo kdyby bylo
možné zapomenout!
***
„Ten je krásnej!“ „A pořád na tebe kouká.“ „Podívej se na ty
nádherný oči!“
Pavla, obklopená svými kamarádkami, nemohla spustit zrak
z toho kluka na druhé straně školního dvora. Ten když viděl, že se
diskuze týká právě jeho, usmál se a zaměřil se na své okopané boty.
„Teď jste ho vyděsily,“ zasmála se Pavla.
„Ale že se ti líbí?“ zjišťovala nejbližší dívka.
„Komu by se nelíbil,“ culila se tázaná.
„Páni, a už jste si povídali?“ „A víš, jak se jmenuje?“ „A odkud
vlastně je?“ spustil se další vodopád otázek.
Naštěstí pro Pavlu vzápětí zazvonilo a celá společnost se musela
vrátit do lavic k barevným sešitům, nudným učebnicím a otráveným
učitelům.
Promluvím s ním, pomyslela si dívka.
Další den, cestou ke třídě, si ještě četla zápisky na hodinu a
v duchu se modlila, aby nebyla zkoušená, když se proti ní zastavil Ten
kluk.
Zvedla hlavu.
„Ahoj,“ usmál se na ni.
Byl vážně hezký.
„Ahoj,“ odpověděla.
„Víš,“ nadechl se kluk, „nešla bys odpoledne ven?“
„Ráda,“ usmála se Pavla na oplátku. „A co budeme dělat?“
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Jako by mu spadl kámen ze srdce. „Co třeba zmrzlina?“
„To zní dobře. Sejdeme se na náměstí?“
„Ve tři?“
„Budu se těšit.“
„Já víc.“ Ten úsměv byl odzbrojující. „A mimochodem, jsem
Fanda.“
Když odcházel chodbou pryč, otočila se za ním. Nezdálo se jí to
jen?
Nakonec potřásla hlavou a vrátila se k sešitu, ale myšlenkami už
byla jinde.
„Já vás viděla!“ vrhla se na ni ve dveřích třídy její nejlepší
kamarádka.
„Co, co? O co jsem přišla?“ ozvala se okamžitě další dívka.
„Božínku, to byl ten kluk, že jo?“ přiběhla k třetí.
„Počkejte,“ brzdila je Pavla.
Pozval ji ven! Až teď jí to došlo.
„Jdu s ním na zmrzlinu,“ informovala vesele a v následném
jásotu se se všemi objala.
„Tati?“
„Ano, zlato?“
„Ve tři mám sraz s jedním klukem…“
Otec rázem zbystřil.
„S kým?“
„Jmenuje se František. Je ze školy, chodí do třídy o rok výš,
myslím.“
„Culíš se jako měsíček na hnoji,“ komentoval mladší bratr.
„Můžu jít, tati?“ ignorovala poznámku.
„Asi proti tomu nic nemám,“ pokrčil rameny otec a vrátil se
k novinám. „Co tomu říkáš ty, Jano?“ ¨
„Ať jde,“ přikývla matka. „A přiveď nám ho ukázat.“
„Děkuju.“ Ještě nikdy neměla lepší náladu.
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Stál u kašny, lehce se o ni opíral, oči přivřené a tvář nastavenou
odpolednímu sluníčku. Nevšiml si, že přichází.
Šla pomalu a vychutnávala si ten pohled. Vysoký, tmavovlasý,
opálený… sen každé dívky.
„Čau Fando,“ posadila se na kašnu vedle něj.
Otevřel oči a otočil se k ní.
„Ahoj, Pavlo,“ pronesl mazlivě. Dívka by mohla na místě roztát
štěstím.
Chvíli se dívali jeden na druhého a užívali si ten okamžik.
„Mým kamarádkám se moc líbíš,“ řekla nakonec dívka.
„A tobě?“
„Mě nejvíc.“
Zas ten úsměv.
„Tak pojď,“ podal ji ruku a ona seskočila z kašny.
A jejich ruce se už nepustily.
***
Po tváři jí stékaly slzy a nebylo sil jim v tom zabránit. Na rtech
cítila sůl.
Usilovně tiskla fotografii.
***
Trávili spolu každou volnou chvilku.
Letmé polibky, jemné dotyky.
Nekonečné hodiny, kdy seděli na obrubníku a hleděli si do očí,
kdy stáli před domem a místo rozloučení si vyprávěli své sny, své
dětství, své zážitky. I když těch, které neměli společné, bylo málo.
Pozorovali oblaka na modrém nebi a vymýšleli společnou budoucnost,
natažení v trávě.
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***
Jak je ta samá tráva najednou špičatá, ostrá a nehostinná!
***
Dva roky uplynuly závratně rychle. Svět kolem sebe nevnímali.
A že se obloha nad jejich zamilovanými hlavami zatahuje, si všimli
příliš pozdě.
Na domluvenou schůzku dorazil o půl hodiny později.
„Co se děje?“ padla otázka, když konečně přišel, ve tváři
nepopsatelný výraz nevěřícného zděšení smíchaného se smutkem a
snahou to zamaskovat.
Beze slova ji objal. Dívka si položila hlavu na jeho rameno,
vdechovala jeho vůni, a zatímco on ji držel, jako by mu ji chtěli vzít,
přemýšlela, o co jde.
„Já… já nevím, jak ti to mám říct,“ vysoukal ze sebe nakonec.
„Co se děje, lásko, co se stalo?“
Nikdy předtím nebyl takový. Takhle nešťastný. Ona často
přicházela smutná, naštvaná, znuděná, ale on měl vždycky dobrou
náladu, na tváři úsměv a na jazyku krásná slova útěchy.
„Stěhujeme se.“
V hlavě měla najednou prázdno, nohy vrostly do země a tělo
odmítalo poslušnost.
„Co… cože?“ zakoktala.
„Jo, jedem pryč,“ opakoval tu špatnou zprávu.
Ještě stále na něj zděšeně zírala, neschopna pohybu.
„Nevím, naši mi to řekli dneska…“
Stěhuje se. Stěhuje se. Bude pryč. Daleko…
Ale třeba nebude daleko. Ano!
Té myšlenky se chytila jako záchranného kruhu.
„Kam?“ Do té otázky vložila všechny své naděje.
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„Do Prahy.“
Praha. To není zas tak daleko. Je to… ne, není to kousek. Je to
strašně daleko. Uvidí se málo, jednou do týdne, a to ještě kdoví jestli.
Nebude tady, nebude moct přejít náměstí a zazvonit…
Opustila ji síla. Tohle není možné!
Rozplakala se.
Fanda, jako by ho její slzy probudily, ji znovu pevně objal.
„Nebreč, to není tak hrozný. Je to jenom Praha.“
„Jak to, že to není hrozný? Praha je strašně daleko!“
„To není pravda. Budu za tebou jezdit. Každý den!“
„Víš, že to nepůjde,“ nedala se Pavla utěšit. „je to daleko. A ty se
musíš učit…“
„Učit se můžu i v autobuse. Neboj, vyřešíme to.“
„Ale proč, proč vlastně?“
„Prý kvůli práci. Budeme bydlet u tety.“
To, že je to tady čím dál nebezpečnější, když se teď město ocitlo
na hranicích, za kterými se šikuje německá armáda, to jí neřekl. Ani
to, jak mu rodiče naznačili, aby se s ní přestal stýkat. Kvůli ní, tvrdili.
A ten divný výraz, když na sebe pohlédli, nevyluštil ani on.
Věděli ještě něco.
Něco bylo špatně.
A odjíždí už zítra.
Samozřejmě, že nejezdil každý den. Ani každý týden.
V dopisech psal, jak bude všechno zase dobré, ale bylo?
Zdaleka ne.
A nakonec nenapsal vůbec.
Týden, druhý.
Chodila po domě jako duch, s posledním dopisem v ruce, stále
dokola přejížděla očima to milované písmo, tu se zastavila u okna, tu
před dveřmi, občas se užuž nadechovala, aby něco řekla, ale nakonec
si to rozmyslela a jen si otřela oči.
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„Pavlo, pojď mi pomoct s obědem,“ zavolala na ni matka.
Dívka stanula na prahu a prázdnýma očima se rozhlédla po
kuchyni.
„Víš co, takhle to dál nejde,“ postavila se proti ní kuchařka.
„Tohle je jenom špatné období, to přejde. Vzpamatuj se, zlato.“
„Jo.“
„Myslím to vážně. Musíš se nějak zabavit, abys stále nemyslela
jenom na to, že zrovna dneska nedorazil dopis.“
Tím ale protrhla hráz. Dívka se rozplakala a schovala se
mamince do náruče.
„Ne dneska. Už třetí týden. Tak strašně se bojím, mami. Co když
se něco stalo. Mohlo se stát cokoli! Vždycky napsal. Proč ne teď? Už
dva měsíce jsem ho neviděla!“
„Ty moje holčičko.“
Nebylo co říct.
A tak se dceři dostalo jen milé a bezpečné objetí a několik
povzbudivých slůvek. Obě dvě ale věděly, jak jsou planá.
Další den se z domácí zástěry převlékla do jednoduchých, ale
velmi elegantních šatů a vydala se do hlavního města. Rodinná rada
usoudila, že nic jiného už nepomůže. V kabelce měla peníze na cestu a
adresu opsanou z dopisu.
I tak ale trvalo dvě hodiny, než dům našla.
Stála před vysokým řadovým domem s opadanou omítkou a
zatemněnými okny.
Jako by tušila…
Na sobě šedé šaty stažené páskem, své oblíbené boty s vysokým
podpatkem, kolem vlasů omotaný šátek. Vzpřímená, tichá, na oko
ochotná přijmout vše, co na ni čeká.
Zhluboka se nadechla a vstoupila do domu. Teď už nedočkavě
vyběhla schody do druhého patra a trochu zadýchaně zaklepala na
dveře.
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Nic.
Nic. Už zvenčí nevypadal ten dům obydleně. Vypadal opuštěně.
Ale to teď přece všechny domy.
Zaklepala znovu.
Nic.
Zazvonila.
Nic.
Zazvonila znovu. Déle.
Nic.
Třeba jen nejsou doma.
Je pět. Kde jsou?
Pustila zvonek.
Rodiče jsou v práci. Fanda venku. A teta?
Zabušila na dveře.
Ticho.
Podlomila se jí kolena.
Zírala na dveře a zapřísahala je, aby se otevřely.
Ten klid… Nikde se nic nepohnulo. Zvenčí nebylo nic slyšet.
Zevnitř nebylo nic slyšet. Nikoho.
Nikoho…
„Slečno?“
Trhla s sebou.
„Vy jdete za Klauberovými?“
Otočila se.
Druhé dveře byly pootevřené a mezi nimi přes bezpečnostní
řetízek vykukovala hlava staré ženy.
„Ach bože, ano,“ vrhla se k ní dívka. „Kde jsou, víte to? Prosím,
řekněte mi to!“
Dveře se zavřely, řetízek cinkl a potom se znovu otevřeli,
tentokrát dokořán.
„To je mi, slečno, moc líto,“ spustila paní.
Pavlu zamrazilo.
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„Už je to dva týdny. Bylo to večer, najednou sem vtrhli dva
oficíři, a že chtějí vidět doklady. No, zatrnulo jim, a mě taky, ono to
není žádná legrace, když si vás vytipuje gestapo. Ale oni byli Češi,
poctivě platili a nikdy neměli žádný problémy, co já vím. No a tak se
chvíli bavili, Klauberovi vyděšený čím dál víc. No, co vám budu
povídat, do půl hodiny byli pryč.“
Stará paní skončila, pyšná na to, že to všechno viděla, aniž ji
někdo objevil, a ráda za to, že to má konečně komu říct. Zarazili ji až
dívčiny vytřeštěné oči.
„Slečno?“ zeptala se opatrně.
Žádná reakce.
Stará paní nikdy neviděla hrůznější výraz. Mrtvolně bledý
obličej, doširoka otevřené oči, které hleděly kamsi mimo viditelný
svět.
„Slečno, jste v pořádku?“
Pavla upustila kabelku a zachytila se zábradlí u schodiště. Jediná
myšlenka jí poskakovala v hlavě. Vzpomínka na starou fotografii
z rodinného alba. V čele slavnostního stolu seděl bělovlasý pán
s jarmulkou na hlavě. „To je praděda,“ vysvětloval tehdy Fanda.
Ale…
Nemohla, prostě nemohla tomu uvěřit.
Co se stalo? Kdy se Fanda vrátí a řekne, že to celé je jen hloupý
vtip? A ona ho praští a ujistí o tom, jak je sám hloupý. A on se
zasměje a dá jí pusu a ona si vychutná sladkou příchuť jeho rtů…
„Tady je voda, slečno, napijte se,“ podávala jí její společnice
sklenici a klíč. „Ten tu zůstal,“ dovysvětlovala, „tak jestli chcete…“
Dívka upřela pohled na klíč. Překotně ho popadla a odemkla byt.
Byl… tichý. Jako by spali. Jako by se měli každou chvíli vrátit.
Prošla pokoje. Tady rozházená skříň, taky rozsypaný šuplík.
Pohozené papíry pod stolem, rozbitý hrnek pod židlí.
Pospíchali.
Rozhlédla se kolem dokola. Tady bydlel Fanda. Tady seděl a
psal jí jeden dopis za druhým. Tady…
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Zastavila se. Na stolku u okna ležela fotografie. Zářící oči a
oslnivý úsměv, obrázek plný štěstí. Fanda.
Prstem se dotkla jeho tváře.
Nevěřícně si fotku prohlížela a nakonec ji uchopila a otočila. Na
bílé ploše stály tři slova.
Miluju tě, Pavlínko
Klesla na kolena a rozplakala se.
Fando! Pojď sem, obejmi mě a řekni, že to bude dobré. Chci tě
mít i sebe, chci vědět, že jsi v pořádku. Co mám bez tebe dělat?
Potřebuju tě…
Nepamatovala si, jak se dostala na ulici, jak domů. Nevěděla, jak
přežila následující dny. Ale jednoho dne otevřela oči a byly suché. A
svět byl černobílý a cizí. A její srdce bylo prázdné.
***
Kráčela po tvrdé zemi, překračovala rozorané brázdy. Pak
zahlédla ostnaté dráty.
Popošla k pásu keřů a přikrčila se.
Nejraději by se rozeběhla s rukama nad hlavou. Tady jsem,
zastřelte mě! Ale ani na to už neměla sílu.
Prošla podél písečného pruhu a v jeho nejužším místě se
zastavila.
Tenhle úsek byl bezpečný. Ghetto za ostnatým drátem bylo plné
vězňů a ostraha zašla málokdy až sem.
Přeskákala zbývající vzdálenost. Několik postav k ní zamířilo,
některé viděla už dříve, jiné ne, ale všichni se navzájem podobali
pomalou chůzí a odevzdanými tvářemi.
„Mám pro vás jídlo. Essen.“

10

Položila koš na zem a skrz drát z něj začala prostrkovat balíčky
s potravinami. Ruce na druhé straně je hltavě chytali a schovávali pod
košile.
Vděčné pohledy a slova nevnímala.
„A neviděli jste…?“ ukázala jim fotografii. Napůl zničená od
slz byla sotva k rozpoznání.
Postavy vrtěly hlavami. Ne, neviděli…
Zametla za sebou stopy v písku a vydala se zpět do Litoměřic.
***
Zemřel v září 1942 v koncentračním táboře Majdanek. Spolu
s dalšími patří František Klauber k šestimilionové mase obětí, kterou
za sebou nechal holocaust.
A to je šest milionů podobně smutných příběhů.

Tato povídka je fikce. Až na ty části, které fikce nejsou.
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