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Otevírám oči. Bolí to. Hýbu s rukou. To bolí ještě víc. Rozhlížím se. Doufám, že něco uvidím. Nebo spíš
někoho. Ale dívám se jen po prázdné špinavé místnosti. V dáli se něco děje. V krku mi vyschlo. A
noha…Bolí jako čert. Klesají mi víčka. Nesmím spát! Musím se odsuď dostat. BUCH! Přímo vedle mě
vybouchla bomba. Takže nejsem doma. Jsem pořád ještě ve válce a umírám. „Pomóc.“ Musím pryč.
Moje noha! Klesají mi víčka. „Za vlast.“ Šeptám.
A padám. Padám temnotou a snažím se něčeho chytit. Ale tma mi proklouzává mezi prsty. Je ledová a
zároveň pálí. Bojím se dopadnout. Zabiji se? Snad. A možná to tak bude i lepší. Umřu a už nic a nikdo
mi nebude ničit už tak mizerný život. Poslouchám. Třeba uslyším náznak tepu svého srdce…nic. Jen
čirá temnota, která mi zaplňuje ústa, vniká mi do těla a zabíjí mě. Ale moji mysl nezabije. Nikdy.
Doufám.
Padám asi už hodinu. Nemám pojem o čase. Hodinky, které jsem měl, jsem vyměnil za chleba, salám
a deku. Byl to nevýhodný obchod, ale byla mi zima a měl jsem hlad. Teď by se mi hodili.
Zdá se mi to nebo něco slyším? Někdo volá. O pomoc? Nevím a co je mi do něj. Mně by taky nikdo
nepomohl, kdybych volal. Mohl bych si vyřvat plíce a k ničemu by to nebylo. Stejně jak na výcviku.
Poranil jsem si nohu, ale na „běh o život“, jak tomu říkal kapitán, jsem jít musel. Trpěl jsem jak pes,
když jsem přeskakoval příkopy a šplhal na stěny. A nikdo mi nepomohl. Jen po mě házeli ustaraná
očka, protože kdybych pad, museli by to běžet znova, celý.
Zaposlouchal jsem se. To nebylo volání o pomoc. Bylo to volání někoho. Kdo tady může někoho
volat? Možná kamarád kamaráda, kteří zemřeli společně. Nebo plukovník řve na vojína, kterému
explodoval v ruce granát a všechny zabil. I to už jsem viděl. A nebo někdo volá na mě.
„Pavle! Pavle!“ Ano. To je moje jméno. Že by záchrana? A v tom se rozhostilo světlo. Všude. Bylo
velkolepé. Měnilo barvy, ale pořád jasně svítilo. A z toho světla mě někdo volal. Už jdu!
Otevřel jsem oči. Houpal se se mnou celý svět. Chvíli trvalo, než jsem pochopil, že mě nesou na
nosítkách a že na mě někdo mluví. „Víte, jak se jmenujete?“ přikývl jsem. Nač tak blbé otázky. Jasně,
že to vím. „Víte, kde jste?“ „Bohužel ano.“ Ano, věděl jsem to. Stačilo trochu natočit hlavu a taky
byste to věděli. Tam za vámi zuřilo peklo. Bomby lítali a ničili vše, co jim přišlo do cesty. Vojáci řvali,
někde se ozýval i dětský pláč. „Teď vás odvezeme do blízké nemocnice a tam vás ošetří.“ Vysvětloval
mi ten muž. No muž. Byl to spíše hoch. Nemohlo mu být více než 20 let. Ale takových tu bylo spousta.
Za ty 3 roky jsem si na to zvykl. Všichni si zvykli. Nebo spíše nás naučili všímat si jen sebe a o ostatní
se nestarat.
„Co mi je?“ zeptal jsem se, ale nechtěl jsem to vědět. Bud zemřu na infekci nebo budu mrzák. „Máte
průstřel nohy, ale nebude to nic vážného. Nemusíte se bát, pokud vám to nezhnisá, vrátíte se
zpátky.“ „Zpátky? Kam?“ „No sem, ke své jednotce, ke svému pluku.“ Odvětil. Říkal to takovým
tónem, jako bych se chtěl vrátit. „To je to jediné, čeho se bojím.“ Díval se nechápavě. „Vrátit se.“ Od
té chvíle jsme nemluvili. Cestou do nemocnice jsem nejel sám. Ve vozu se mačkali i jiní postřelení
vojáci. Ten vedle mě to schytal asi nejvíc. Půlka obličeje, levá ruka a levá noha leželi vedle něj. Možná
doufali, že mu to ještě přišijí a on se bude moci zase vrátit do války.
Sotva jsme dojeli do nemocnice, chtěli mi vzít moje boty. Ale já jsem je nedal. Tiskl jsem k sobě
zablácené, potrhané boty od mámy i cestou na operační sál. Pak mi je sestřička vzala a slíbila mi, že
se mi vrátí.

Otevírám oči. Bolí to. Hýbám s rukou. To bolí ještě víc. Rozhlížím se. Doufám, že něco uvidím. Nebo
spíš někoho. A hned vedle mě stojí sestřička a směje se na mě. Prohlížím si jí. Musí mít pekelný život.
Dennodenně vidí umírat mladé hochy i staré pardály. Každý den musí pomáhat zraněným a nesmí se
u ní objevit ani náznak soucitu. To potom takovou dívenku poznamená na celý život. Možná nebude
mít už ani mateřský pud. Válka ničí jak muže, tak i ženy.
„Na co myslíte?“ zeptala se mě a usmála se. Ale její oči se nesmály. Myslím, že kdyby mohla, pláče.
Pláče a křičí, ale nesměje se.
„Vzpomněl jsem si na svoji rodinu.“ Odpověděl jsem jí. Na svoji mámu, která musí celý statek
obhospodařovat sama, neboť válka jí vzala jak pomocníky, tak syna, tak i muže – mého tátu. A
najednou se mi vybavila ona. Havraní vlasy, oči jak studánky, rty barvy zralé třešně. Jednu chvíli byli
moje. Teď je má někdo jiný. Teď ji hladí po růžových tvářích cizí ruka. Kdybych mohl, zabil bych ho.
„Nesu dobré zprávy.“ Usmál se doktor ode dveří. „Za týden pojedete domů.“ Zamrkal na mě. „Za
svou milou.“
„Ona už není moje.“ Zchladil jsem jeho nadšení. Jak se může radovat, když já trpím. A jak se může
smát, když vidí kolem sebe vojáky umírat. Neříkám, že bych je taky neviděl. Ale ne každý den. Občas
to bylo docela fajn. Seděl jsem s přáteli v kasárnách a hrál mariáš nebo jsme šli do hospody. Ale já
jsem nepil. Šetřil jsem peníze na den, kdy se vrátím domů. Chtěl jsem Anděle (tak se jmenovala)
koupit svatební šaty a vzít si ji. Možná by i zbylo na pár zvířat na statek. A něco bych pořídil i mámě a
tátovi, až by se vrátil domů. Ale po tom, co mi došlo svatební oznámení, že si moje děvče bere
nějakého bohatého brejlouna, se to změnilo. Chodil jsem do hospod a pil. I to co by zabilo koně, jsem
vypil. A bylo mi to jedno. Ale mému příteli ne.
Byl to jediný dobrý kamarád, co jsem na vojně měl. Říkali jsme mu Štístko, protože on jediný z bývalé
roty přežil. Nikdy nikomu neřekl jak. Až mě. Prej zrovna v ten den, co do jejich tábora vtrhla cizí
vojska, byl u jedné paničky. A potom, když se vrátil, uviděl svoje přátele „na kaši.“ Tak mu nezbylo nic
jiného, než párkrát vystřelit ze své zbraně, trochu se zamazat a pobýt, lehnout si na zem a čekat na
pomoc. Ležel tam takhle asi dva dny. Potom všem říkal, že měl prostě štěstí.
Ale kde je teď, to ví jen pánbůh. Naposledy jsem ho viděl, když běžel v první řadě proti nepřátelům.
Volal jsem na něj, ale jedinou odpovědí mi byli granáty. Snad měl štěstí a i toto přežil.
Týden se vlekl jak voda. A mně to vůbec nevadilo. Nechtělo se mi domů. Bál jsem se. Bál jsem se, až
uvidím Andělu. Bál jsem se, až uvidím svého otce, teda pokud ho uvidím. Možná nepřežil. Možná teď
někde leží a skučí bolestí, ale nikdo ho neslyší. Možná právě teď umírá.
Jen stěží jsem takovéhle myšlenky zapuzoval. Ale povedlo se. Sice jsem potom kráčel nemocniční
chodbou jako náměsíčný, ale aspoň jsem nevnímal bolest. Bolest v mém srdci, a hlavně bolest v mé
noze. Doktor říkal, že to nic nebude. Že infekci tam nemám a na amputaci to taky není, ale lazar
budu. Musím prý na tu nohu opatrně. Nesmím jí přepínat. Jednou denně mě sestřička vzala na
rehabilitaci. Protáhl jsem se tam a trochu zatížil nohu. Ještě před rokem bych se tomu vysmál. Ale teď
jsem zatínal zuby, abych nekřičel bolestí.
Byl poslední večer a já se měl začít balit. Boty jsem sice uchránil, ale to bylo skoro vše, co mi zbylo.
Ostatní věci a civil mi přivezou ráno. Netěším se. Mám strach. Celou noc jsem nespal a představoval si
ty nejhorší věci, co se můžou stát. Třeba nenajdu doma nikoho. Ani mámu, ani tátu. Nebo kolem mě
budou malý kluci běhat a smát se mi, jak jsem pohubl a jak směšně a staře vypadám. Ale čeho jsem
se bál nejvíc, byla otázka: „Zabil jste někoho?“ Ano. Moc. „Ale jen proto, že oni chtěli zabít mě.“
Utěšoval jsem se. Jinak bych ani kuřeti neublížil. Dřív. Teď kuřata zabíjím a ani nemrkám. Vážně se ze
mě stala taková stvůra? Vážně ze mě válka udělala necitu?
Dívám se na sebe do zrcadla. Nepoznávám se. Místo mě tu stojí někdo jiný. Starší, vážnější,
pohublejší, neoholený. A hlavně s hlavou plnou zmatků a nočních můr. Večer se probouzím spocenej
a vyděšenej. Ale na sny si nepamatuji. Jenom jednou jsem si ho vybavil:

Byla tma a já se krčil v příkopě. Kolem bylo peklo. Bomby lítali, kulky svištěly vzduchem. Usínal jsem.
Byl jsem tam skrčený příliš dlouho. Nohy jsem necítil, byla mi zima. Už jsem měl zavřený oči, když tu
do příkopu někdo spadl. Nevšímal jsem si ho. Poklepal mi na rameno. Otevřel jsem oči a otočil se na
něj. Ve vteřině jsem viděl svého tátu a nůž, který mi vrazil do břicha. Poznal mě, usmál se a odešel.
Probudil jsem se.
Naložili mi věci do auta. Z mých původních věcí nic nechybělo. Byla tam náhradní láhev na vodu, civil
a roztrhaná fotka mé rodiny. Andělu jsem vyškubl a spálil. Rozloučil jsem se s doktorem a sestřičkou,
kteří mi pomáhali nastoupit, a slíbil jim, že na sebe a hlavně na nohu budu opatrný. Rozjeli jsme se a
já se naposledy otočil. Viděl jsem ostatní pacienty, ostatní vojáky, jak se za mnou koukají s nenávistí.
Taky by jeli domů. Klidně bych si to s nimi vyměnil. Na jednu stranu jsem byl šťastný jak malý kluk, že
jedu z války pryč, ale nechtěl jsem se vrátit domů. Raději bych žil někde jako poustevník. Domů bych
poslal úmrtní zprávu a známku, která mě tíží na krku. Nechtěl bych, aby o mně věděli. Ale vypořádal
jsem se s válkou (teda, ona se vypořádala se mnou), tak se postavím i tomuto problému.
Chlapík (šestnáctileté dítě) co řídil auto, se snažil nějak navázat konverzaci, ale já ho vždy odbyl. Byl
z toho smutný, a když mi pomáhal z auta na zem, tekly mu slzy.
„Není to tvoje chyba, chlapče. Jen mi není moc dobře.“ Řekl jsem mu a vyhlížel svůj vlak.
„Víte, vy mi hrozně připomínáte mého bratra, říkali, že jako jediný z jeho čety přežil a pak o něm už
nikdo nic neslyšel.“ Vzlykl kluk a já se zděsil. Co když je to bratr Štístka? Jak se k němu mám chovat?
Mám mu o něm říct? Nakonec jsem se rozhodl lhát.
„Nejmenuješ se náhodou Martin?“
„Ano pane. Vy mě znáte?“
„Ne, ale znám tvého bratra. Byli jsme nejlepší přátelé. Chvíli jsme spolu bojovali, ale potom mě
postřelili a já musel do nemocnice. Před týdnem jsem ho viděl na posledy.zdravého a šťastného.“
Řekl jsem mu a pozoroval ho. Už neplakal, jen tam stál a zíral na mě. Najednou se začal smát a…objal
mě. Na to jsem nebyl připravený. Svalil jsem se na kapotu auta, ale ne jeho váhou, jeho láskou,
uznáním a vděčností. Tyto city jsem za ty roky ve válce ještě nikdy neviděl. Tam panovala jen nenávist
a nadřazenost. Ale nebylo to nepříjemné, trochu to změkčilo mé ztvrdlé srdce.
„Ach, promiňte pane. Já …nechtěl jsem.“ Koktal mladík a začal rudnou. Vytáhl jsem z baťohu tužku a
kus papíru a napsal na ni svoji adresu a telefonní číslo.
„Tady máš. Klidně mi zavolej nebo přijeď. I s bratrem.“ Poslední větu jsem sotva vykoktal. Poděkoval,
vzal mi věci a šli jsme hledat vlak.
Po značném bloudění jsme ho našli. Stál úplně vzadu na nádraží.
„Těšíte se?“ zeptal se mě Martin a zkoumavě si mě prohlížel.
„Ano.“ Zase lež, ale pravdu bych mu říct nemohl. Ptal by se proč a na to já nemám zrovna jasnou
odpověď.
Rozloučili jsme se a já si sedl do zadního vagónu, co nejdál od lidí a od oken. Nechtěl jsem vidět tu
známou krajinu. Bál jsem se. Čeho? Nevím. Možná toho, že ji uvidím rozbombardovanou, zničenou,
vypálenou. Sem se prý nepřátelé dostali. Tady se prý bojovalo. Čekala mě šesti hodinová cesta domů.
Většinu cesty jsem prospal nebo jen tak seděl a koukal do zdi. Nikdo mě nerušil, jednou si ke mně sice
chtěla sednout jedna stařena, ale když mě viděla, jak se mračím, šla dál. Zdá se, že odpuzuji lidi.
A tak čas ubíhal.
Za chvíli jsem měl vystupovat. Postavil jsem se a snažil se zvednout svoje dva narvané baťohy.
Nepovedlo se mi to. Svalil jsem se zpátky na sedačku a musel jsem počkat na průvodčího, aby mi
s tím pomohl. Díval se sice na mě jak na nemohoucího, ale tašky odnesl. Mně to nevadilo. Vždyť já
jsem přece nemohoucí, postižený, krypl. A proč? Kvůli nesmyslnému zabíjení. Kvůli válce, kterou si
vymysleli nějací magoři. Proč si nebojují proti sobě? Proč do toho musejí tahat nás? Proč to musejí
odnést všichni? Ve vzteku jsem zapomněl poděkovat. Tak tento člověk mě už asi odepsal. Stál jsem

na tom samém nádraží, z kterého jsem kdysi odjížděl. Ještě teď vidím před očima svoji matku v slzách
a Andělu, jak mi slibuje věrnost. Potvora.
Nikomu jsem nepsal, a proto jsem nedoufal, že tu někdo bude na mě čekat. Jaké bylo moje
překvapení, když jsem na nástupišti uviděl ženu s havraními vlasy a rty barvou třešně. Působila
nervózně a pořád se rozhlížela. Chtěl jsem jít pryč a zároveň se k ní vrhnou a zadusit jí a zároveň se
k ní vrhnout a odprosit ji. Mísili se ve mně pocity. Rozhodl jsem se pro ústup. Už jsem poroučel svému
tělu, aby se otočilo a prchlo, když se na mě podívala. Neměla oči jako studánky, ale byla to ona. Asi
mě nečekala, protože když mě uviděla, upustila proutěný košík na zem a zavrávorala. Stáli jsme tam
proti sobě, dívali se na sebe, ale báli se pohnout. Já, protože bych ji asi zabil a ona, protože bych jí asi
zabil. Z té věty mi vyplívá, že za vše můžu já. Ale já jsem nechtěl bojovat. Já jsem nechtěl ležet v kaluži
krve a prosit Boha o smilování. Já jsem nechtěl, aby si vzala někoho jiného. Nadechla se a já
zpozoroval, že na jejích holých ramenech jsou hluboké jizvy. Kdo jí to udělal, která svině? Přistoupila
blíž ke mně a já jsem o krok ucouvl. Mužská hrdost ve mně pořád ještě zbila. Miloval jsem ji a ona mě
zradila. Zakroutila hlavou, udělala ještě jeden krok, pak šáhla do kapsy a vytáhla dopis. Ukázala mi ho,
položila na zem a ucouvla. Asi chtěla, abych si ho přečetl. Přiblížil jsem k tomu dopisu, avšak noha mě
zradila a já se zakymácel. Doufal jsem jen, že to neviděla. Jak jsem se přibližoval, ona ustupovala. Byli
jsme jak dva kladné magnety. Zvedl jsem dopis a začal číst.
Byl to propusťák, na jméno mého otce. Vrací se domů! Byl jsem šťastný. Chtěl jsem jí obejmout, ale
nedokázal jsem to. Noha začala bolet. Musel jsem se posadit na lavečku, jako starý děda. Baťohy jsem
nechal u kolejí. Anděla zvedla svůj košík, položila ho na lavečku kousek ode mne a šla mi pro věci.
Nechtěl jsem to od ní, cítil jsem se poníženě, ale sám bych je dnes neodnesl. Dnes ještě ne. Možná za
měsíc. Za dva. Položila je kousek ode mne, ale ani se na mě nepodívala. Zato já propaloval její bledou
kůži pohledem. Chtěl jsem ji mít a nemohl jsem.
„Musela jsem.“ Zašeptala a po tvářích jí stékaly slzy. Ale přesto držela hlavu hrdě zvednutou. To
neměla dělat. Vybuchl ve mně celý ty roky potlačovaný vztek. Vše jsem jí vyčetl. To, že jsem musel do
války, to, že je s jiným. To, že mě postřelili. To, že zemřel Štístko. Vše. Ke konci jsem nadával a plakal
zároveň. Složil jsem se. Nezvládl jsem to. Nakonec jsem jenom plakal. Plakal…brečel jsem jak malej
kluk a ona tam stála, svěšené ramena, vlasy do tváře. Úplně stejně plakala, když jsem před tím
odjížděl. Pamatoval jsem si to. Najednou jsem cítil její tělo na svém. Objímala mě. A já se nechal. Tiskl
jsem ji k sobě a přál si, aby to nikdy neskončilo. Nikdy. Nikdy. V dáli zahoukal vlak. A najednou jsem si
to uvědomil. Ona věděla, že si ho bude muset vzít. Protože samotná, krásná holka na našem statku by
to měla těžké. Hodně. Neubránila by se vojákům, jak našim, tak nepřátel. Znásilnili by ji. Bála se. A já
jsem jí to přestal vyčítat. Chápal jsem to. A byl jsem vůl, že jsem to nepochopil dřív.
„Musela jsem.“ Řekla znovu.
„Já vím. Nic mi o tom neříkej. I já se bál. Co je s mámou?“ zeptal jsem se a ucítil novou záplavu slz na
svém rameni.
„Ne. To přece ne.“ Koktal jsem.
„Je mi to líto.“ Zašeptala a políbila mě na tvář.
Vlak vjel do stanice. Čekali jsme, jestli v té mlze neuvidíme mého tátu, ale nikdo se neobjevil. Začal
jsem mít o něj strach. V této době je normální, že vlak vykolejí nebo jen tak vyhoří. Co když se mu
něco stalo? Čekali jsme ještě dvě hodiny a ona mi mezitím vše vysvětlila.
Říkala, že se opravdu bála o svůj život, a když moji matku ve vedlejším městě omylem zastřelili,
provdala se za starého, bohatého pána. Nejprve ji sliboval lásku, peníze, štěstí, ale jediné po čem ve
skutečnosti prahl, bylo dítě. Syn. Nástupce. Přemlouvala ho, ať chvíli počká. Prosila. Vyhrožovala, ale
on jí jedné noci znásilnil. Neubránila se mu. Po měsíci zjistila, že je těhotná. Vymluvila se svému muži,
že jede ke kamarádce do vedlejší vesnice, a že tam přespí. Místo toho jela k doktorce a šla na potrat.
„Každý den jsem myslela na tebe. A jen s tebou jsem chtěla mít dítě.“ Vysvětlila mi.

Když se to její muž dozvěděl, začal jí bít a týrat, ovšem už po ní nechtěl dítě. Místo toho chodil za
děvkami a milenkami. (Vířil ve mně vztek.) „A pak mi došel tento dopis.“ A ukázala na propusťák
mého táty.
„A tady jsem uviděla tebe.“ Dořekla a mlčela. I já mlčel a ovládal své emoce. Pak jsme se zvedli a šli ke
mně na statek.
Moje nejhorší obavy se naplnily. Okenice byli vymlácené, dobytek byl rozkraden. Vše bylo
rozkradeno, jen myši zůstali. Nemám nic.
„Snažila jsem se. Ale lidi sem vtrhli, když tvoje matka zemřela, vzali vše, co šlo pobrat. Pak přišla
vojska a rozstříleli to tady.“ Řekla mi Anděla a pevně mi stiskla ruku. Mlčel jsem. Nemohl jsem uvěřit
svým očím. Lidi to tady vybrakovali, hned po pohřbu? Co je to za nesmysl? Že by válka nezměnila jen
mě, ale i ostatní? Proč?
„Asi nevěřili, že se sem vrátíš.“ Vycítila moje otázky Anděla. Nechápal jsem. Dříve jsem byl nejsilnější
kluk z okolí. Stačilo pár ran a už si mě všichni vážili. A teď válka zasadila rány mně. Ta chudoba, to že
nic nemám, se mi vypalovala do očí. Bylo mi úzko. Ztratil jsem rovnováhu. Upadl jsem.
Otevírám oči. Bolí to. Hýbám s rukou. To bolí ještě víc. Rozhlížím se. A přímo nad sebou vidím
Andělu. Bojí se o mě.
„Jsi v pořádku?“
„Ano.“ Asi jsem musel omdlít. Poslední dobou se mi to stává poměrně často. Bůh ví, čím to je. Vstal
jsem.
„Co budu dělat? V tomto bydlet nemůžu!“ zeptal jsem se a ukázal na barabiznu, která bývala mým
domovem. Kdyby se mi dostali do rukou ti, kdo to udělali. Podíval jsem se na tu, kterou jsem miloval,
miluji a milovat budu. Její oči potemněly. Její vrásky se prohloubili. Asi jsem se mýlil, když jsem si
myslel, že válka poznamená jen vojáky a doktory. I obyčejní lidé, kteří se každý den modlí, aby jim a
jejim blízkým nebylo ublíženo, mají na čele napsáno: BOJÍM SE. Ruce se jim třesou, záda se jim ohnula
a tváře jim zestárly. Je jich škoda. A právě ve chvíli, kdy jsem ukončoval svoji myšlenku, zazněla věta,
které jsem se nejvíc bál.
„Zabíjel jsi?“ vyhrkla Anděla, ale do očí se mi nepodívala. Od ní bych tu otázku nečekal. Musela přece
vědět, jak špatně se o tomto mluví. Přece jí nemůžu říct: Ano, zabíjel jsem a těšilo mě to, protože tím
se zmenšovala pravděpodobnost, že umřu. Ano, zabíjel jsem mladé kluky, kteří sotva udrželi zbraň.
Ano zabíjel jsem a pálil vesnice, aby v nich nemohli potom žít. Ano, jsem vrah. To jsem nemohl. A ani
tak jsem nemohl říct, že jsem nikdy nikoho nezabil. Až tak dobrý lhář nejsem. Co jí mám odpovědět?
Co mám odpovídat ostatním, jestli se budou ptát?
„Nechci o tom mluvit! Proč se na to vůbec ptáš?“ vyhrkl jsem a byl jsem na sebe pyšný. Dobrá
odpověď. Ani jedné straně neuškodí.
„Můj muž mi musel před svatbou odkázat majetek, kdyby se mu něco stalo. Musel přede všemi
napsat závěť na moje jméno.“ Vysvětlovala mi. „To byla jediná podmínka ke svatbě, kterou jsem
měla.“ Ale já nevěděl, proč mi to říká. Co je mi do toho, že ona bude mít vše a já nemám nic? To mě
taky válka naučila. Žárlit. A nejraději bych si za to nafackoval.
„Máš mě ještě rád?“ zeptala se mě a po dlouhé době se mi podívala do očí. Ano, samozřejmě jsem ji
miloval, ale ona patří jinému a já z ní nechci udělat děvku.
„Ano, ale jsi jeho…“
„Nemusím.“ Skočila mi do řeči. „Nemusím a nechci!“
„Vzala sis ho! Jste oddáni před Bohem!“
„Ty to nechápeš. V dnešní době Bůh nic neznamená. Kde je, aby pomohl, aby zarazil válku. Určitě
dělá, že to nevidí.“
„Nerouhej se. Bůh nám jistě pomůže.“
„Než čekat na pomoc od Boha, to si raději pomůžu sama.“ Řekla, otočila se a chtěla odejít. Chytil jsem
ji za paži a přitáhl k sobě.

„Co chceš dělat?“
„Zabiju svého muže, abychom mohli mít peníze a žít spolu.“ Řekla a její plameny v očích naznačovali,
že je rozhodnuta.
„To ti nedovolím. Nechci, abys měla na sobě něčí krev. Nechci, abys někoho zabila.“ Řekl jsem
rozhodně a pomalu začal chápat, k čemu jsem se tím upsal.
„Ty mi pomůžeš?“ zeptala se mě a bylo vidět, že se jí ulevilo. Asi by ho nemohla zabít. Nezvládla by
to.
„Ne nepomůžu. Udělám to sám.“ Byl jsem daleko od války, a přesto jsem se musel chovat jako voják.
Už jsem nechtěl zabíjet, už jsem nechtěl poslouchat příkazům generálů a poručíků. Ale teď jsem
musel poslechnout svoji milou a zabít muže, který mi vlastně pomohl. Pomohl Anděle, aby se jí nic
nestalo. Pomohl jí k penězům a pomůže nám, abychom byli spolu. Bude to něco jiného, než zabít
nepřátele, kterého ani neznám. Bude to osobnější. Bude to bolet.
Vydali jsme se k jejímu domu. Plán byl jasný. Ona mě představí, půjde uvařit kávu (nechci, aby u toho
byla) a já ho mezitím zabiju vojenským nožem. Ještě nikdy se mi takto netřásly ruce. Žaludek se mi
svíral, v krku jsem měl sucho.
„Jsem doma.“ Křikla Anděla do velikého domu.
„No to je dost. Kde jsi tak dlouho, ty náno pitomá?“ řekl tlustý muž, který se objevil ve dveřích. Jeho
knír se nenávistně pohupoval.
„Kolikrát ti mám říkat, ať nevodíš do domu žebráky?!“ zafuněl a otočil se ke mně. V tu chvíli jsem byl
rozhodnut na něj skočit a holýma rukama ho uškrtit. Vířil ve mně vztek.
„To je Pavel. Právě se vrátil z vojny. Myslela jsem, že by sis s ním rád popovídal o válce.“ Pípla Anděla
a bylo vidět, že doma prožívala peklo. Možná ještě horší než já.
„Hm tak dobrá. Udělej nám kávu. No co stojíš. A vy pojďte dál. Sem si sedněte, a jestli něco
ukradnete, poznám to.“ Zafuněl a mně se udělali mžitky před očima.
To, co stalo potom, si nepamatuji. Ani nechci pamatoval. Na míle daleko od války jsem zavraždil
jedinou překážku mezi mnou a Andělou. Teď jsem v koupelně a snažím se smít jeho krev z rukou. Ale
sotva krev zmizí, objeví se znova. Mám podezření, že to není jen jeho krev. Myslím si, že se mi na
rukou objevuje krev všech, které jsem zabil. A ta krev je všude. Na mých rukách, na umyvadle, po
stěnách, v mé hlavě. Míhá se mi před očima. Vidím rudě. Jeho tělo je zahrabané na zahradě. Doufám,
že to nikdo neviděl. A kdyby náhodou, zabil bych ho. Válka ze mě udělala zvíře a zabijáka. Bojím se
mezi lidi. Zavírám a otevírám oči. Bolí to.

