Melodie nadějí
Léta páně 1944
Končilo léto.
Západní obzor rozsvěcovaly poslední paprsky hřejivého slunce.
Podvečerní město upadalo do šera. Prázdnými uličkami se proháněl vítr a rozfoukával kupy
opadaného listí. Někde v dálce švitořili ptáci a občas krátce zaštěkal pes.
Pod plotem se mihl elegantní kočičí stín.
Poklidnou atmosféru náhle proťal pronikavý jekot.
„Co to bylo?!“ ptala se ustrašeně Adeline . Spěšně přibouchla okno. Skleněné tabulky orosené
večerní mlhou slabě zarachotily.
Hanz starostlivě vykoukl ven. Tichá zahrada před jejich domem v něm vyvolávala neznámé
pocity. Listí na stromech se v závětří ani nepohnulo. Absolutní klid. Jen na sloupku před
brankou seděla černá kočka a olizovala si packy.
Když zpozorovala pohyb v okně, mrskla sebou a zmizela ve stínu. Svou existenci dala najevo
jen zelenýma očima, odrážejícíma světlo z okna.
„Neboj. Určitě to bylo z pevnosti,“ konejšil sestru.
Adeline si povzdychla.
„Stýská se mi po Norheimových. Jak se asi mají?“
„Určitě dobře…“ prohlásil Hanz.
„…alespoň na tamní poměry,“ dodal tiše. Se svým křehkým zdravím nemusela vědět všechno.
Zvlášť osud nešťastně židovské rodiny před ní úzkostlivě tajil.
Adelinina tuberkulóza se za poslední půlrok hodně zhoršila. Zhubla, kašlala, pravidelně ji
zachvacovaly horečky a z postele vstávala jen vzácně. Jejich rodinný lékař jí nedával více jak
rok.
Ale to nevěděla.
Hanz chtěl, aby svůj skromný zbytek života strávila v klidu, bez zbytečných myšlenek na
smrt.
Plánovala si, že pojedou spolu s Norheimovými za léčivým mořským vzduchem někam na jih.
Ve světě falešných nadějí a iluzí stále věřila v dobrý konec. Válka skončí, židovská rodina se
šťastně vrátí a nemoc zmizí.
Kéž by.
Jenže ponižující symboly Davidovy hvězdy na oblečení jejich přátel, pochmurnost
vylidněného města a kouř s pachem spáleného lidského masa svědčily o svém.
Jeden nevěřil druhému. Druhý třetímu. A třetí neváhal zradit čtvrtého. Čas jakoby se zastavil.
Dny plynuly v neustálé obezřetnosti a nejistotě.
Adeline do toho světa nepatřila. Nesměla patřit. Dělal všechno proto, aby pro ni vytvořil nové
prostředí. Bylo sice spletené ze lží a falešných úsměvů – ale lepší než realita.
On i sestra pocházeli z vznešeného německého rodu.
Jejich rodiče zemřeli během první světové války, při jednom z mnoha bombardování. Po té
smutné události se o ně postarali právě Norheimovi. Sourozenci poznali v zámožné židovské
rodině nové štěstí.
Ale tahle válka jim ho vzala.
Adeline a Hanz zůstali opět sami – tentokrát jako vlastníci obrovského majetku zděděného po
„méněcenné rase“.
Bylo to absurdní, naprosto bez logiky. Stačil jediný papír a z uznávané rodiny se stala čísla v

pořadníku na smrt. A oni mohli jen přihlížet.
Ta bezmoc ho děsila.
„Jsi nějak potichu. Cítíš se dobře?“ zajímala se Adeline.
„Ne, jen jsem se na chvíli zamyslel. Už je pozdě. Měla bys jít spát, zdáš se mi unavená.
Přinesu ti do postele ty doktorovy zázraky.“
Hanz dostrkal svojí sestru do ložnice a odešel pro léky. Když se vrátil, našel Adeline
zavrtanou do péřových duchen.
„Tady to máš. Dobrou noc,“ usmál se a zavřel dveře do pokoje.
Odešel do kuchyně. Nalil si čaj a natáhl ruku pro cukr. Našel slepený kousek. Opatrně ho
položil na hladinu horké tekutiny a pozoroval, jak padá ke dnu.
Když byl malý, tvrdil, že se slepence topí. Bývalo mu ho líto. Máma se vždycky smála.
Po tváři mu přeběhl nostalgický úsměv.
Vzápětí ho vystřídal jiný výraz.
Dostal nápad.
Druhý den, když už slunce žhnulo na obloze jako zářivý kotouč, se Adeline vyhrabala z peřin
a vratkým krokem došla do kuchyně pro snídani. Kručelo jí v břiše a hrdlo měla úplně
vyschlé. Kromě toho, přes noc kašlala krev, takže chtěla zahnat nepříjemnou pachuť v ústech
nějakým jídlem.
„Hanzi…“ zamumlala ospale a zatímco si protírala oči.
„Hanzi,“ zvýšila hlas. Kde vězí?
„HANZI!“ zakřičela, jak jen jí to nemocné plíce dovolily. Opět žádná reakce. Pokrčila
rameny a přesunula se ke kuchyňské lince. V kredenci našla otevřenou krabičku s kostkami
cukru. Jednu vzala a strčila si ji do úst. Pachuť byla zažehnána.
Poté se o poznání svižnějším krokem přesunula k oknu, otevřela ho dokořán a nasála čerstvý
ranní vzduch. Zahrada před domem ožila v záplavě slunečního svitu. Ulici vzkřísily hloučky
lidí, vesměs ženy. Mířily do blízkého obchodu s potravinami, nakoupit na snídani.
„Dobré jitro slečno Adeline!“ zavolal na ni příjemný hlas. Otočila hlavu. O plot se opíral
mlékař Peter, jako obvykle s kolečkovou taškou plnou bílých lahví.
„Dobré!“ odpověděla s úsměvem a zamávala mu.
„Koukám, že jste dnes čilá. Před půlhodinkou jsem potkal Hanze. Prý to s vámi vypadá den
ode dne lépe.“
„Ano? Kam šel? Nevíte?“ vyzvídala.
„Myslím, že směrem k pevnosti. Proč? Potřebujete s něčím pomoci? Klidně Hanze zastanu,“
nabídl se ochotně.
„Ne, ne. Měla jsem jen strach, nic mi neřekl. Ale děkuji za nabídku,“ culila se a zkoumala
mlékařovy světlé oči. Peter opřel tašku o plot, vytáhl dvě lahve mléka a kráčel k domovním
dveřím.
„Málem jsem zapomněl,“ ušklíbl se a položil je na první schod.
„Adeline!“ zaburácel mužský hlas odněkud z dálky. Mlékař sebou cukl, zmizel ode dveří a
spěšně uchopil svou pojízdnou tašku.
Dívka se vyklonila z okna, aby zjistila původce hluku. Po ulici si to k nim rázoval Adelinin
bratr, s výhružným výrazem v obličeji.
„Dobrý den,“ pronesl Peter omluvným tónem. Hanzovi z očí doslova sršely blesky. Z úst
vyplivl jakýsi nadřazený pozdrav a zmizel ve dveřích domu. Okamžik na to stál v místnosti a
se zlostným klením táhl Adeline od okna.
„Mějte se hezky!“ stačila zakřičet, než ji Hanz přibouchl okno před nosem.
„Ty ses snad zbláznil!“ syčela jako podrážděná kobra.
„Ne, ty!“
„Co ti vlastně tolik vadí?!“

„Já…“ zadrhl se. Nemohl ji říct, že nemá smysl se do někoho zakoukat. A už vůbec ne do
podřadného mlékaře! Kdyby měl alespoň šlechtický titul…jenže titulem jsou mu pouze láhve
od mléka! Představil si sestřinu potencionální svatbu. Nevěsta v záplatovaných šatech popíjí
kravskou břečku, hosté trojčí v rytmu chrčícího tranzistoru a vesnický kněz čte z ošumělé
Bible slavnostní řeč. Po uzavření svazku manželského začne Adeline hrozivě kašlat a skácí se
k zemi…
„Jsi paranoidní!“ vyštěkla vztekle. Rozzlobeně kráčela do ložnice. V půli cesty však její tělo
zaplavila vlna prudkého kašle. Zkroutila se v křeči a ztratila rovnováhu. Hanz k ní vyděšeně
přiskočil, aby ji zachytil.
Zabodla se do něj unaveným pohledem. V bledé tváři měla směs smutku, zoufalství a naděje.
Hněv zmizel jako zrnko písku v poušti.
„Já… slyšela jsem vás,“ zamumlala nezřetelně, provinilým tónem.
„O čem mluvíš? Kdy?“ nechápal.
„Když jsi mluvil s doktorem Dietrem. Asi před třemi týdny,“ vysvětlovala a nepatrně
pozvedla tři prsty na ruce.
Proboha! To není možné. Spala v ložnici, zatímco Hanz a Dieter seděli v kuchyni za stolem
nad kávou. Probírali Adelinin stav. Tehdy doktor poprvé oznámil, že nezbývá více než rok.
„Promiň. Asi jsem ti to měl říct, ale…“ selhal mu hlas
Celý svět falešného štěstí, který tak pečlivě stavěl, se naráz zbortil. Zůstaly jen trosky, jako
memento v myslích obou sourozenců.
Oči se mu zalily slzami.
Už nemá cenu lhát.
S pochmurnými myšlenkami pomohl sestře na nohy.
„Našel jsem si práci,“ oznámil, jakoby mimochodem, a přehodil přes postel peřinu.
„Jo? Jakou?“
„V noci budu hlídat v pevnosti.“
Adeline zpozorněla.
„Jsem teď něco jako dozorce …“ začal pomalu.
„Cože jsi?!“ štěkla.
„Klid, vysvětlím ti to. Norheimovy jsou na tom příšerně, v táboře řádí tyfus. Nejspíš je do
týdne odvezou někam jinam, do Světiny, nebo tak nějak, nevím, nerozuměl jsem.
Každopádně, ještě nikdo se odtamtud nevrátil…“
„To není možné! Vždyť Ester měla vysokou školu, a Isaac také! Kromě toho byli bohatí a
vážení! Takoví lidé jsou důležití! Nevěřím ti…“ rozplakala se. Považovala Norheimovy za
svou rodinu.
„No právě. Takových lidí se zbavují. Transport odjíždí za týden. Do té doby mám čas.“
„Přijdeš o všechno, jestli to uděláš. Budeš v očích Němců vlastizrádce…“ promluvila
zamyšleným hlasem. Po chvíli ticha pokračovala.
„…ale souhlasím. Podle toho, co jsem slyšela, jsou ty uniformované loutky doslova
zfanatizované,“ uvažovala.
„Kdo ti to řekl?“
„Peter. Také s režimem zrovna nesympatizuje.“
Hanz si oddechl. Není jediný, kdo s posledními událostmi nesouhlasí. Vlastně si byl skoro
jistý, že většina lidí z města je proti. Jen se bojí dát najevo svůj nesouhlas, nebo nevědí, co se
doopravdy děje. Asi si o tom mlékaři poopraví mínění.
„Můžeme jet k prastrýčkovi do Švýcarska,“ navrhla Adeline. Ještě pořád v sobě ukrývala
bojového ducha.
„Zvládneš do týdne zabalit nejnutnější věci? Musím po obědě zpět do pevnosti, rozdávat
úsměvy, poplácávat významné velitele po zádech, rozdávat dárky a stěžovat si na židy. Snad
se mi podaří získat si jejich důvěru rychle,“ abych ji pak mohl zradit, dodal v duchu.

„Jistě,“ přikývla.
Hanz si povzdychl.
„Sehr gut!“ chechtal se poručík Siegmar a poplácal Hanze po zádech. Adeline je mlčky
pozorovala a v duchu vysílala plynulý proud nadávek.
„Takže k vám mohu nastoupit hned zítra?“
„Samozřejmě! Tolik se mi líbíte, že bych vám klidně zařídil místo nějakého vedoucího!“
dušoval se poručík. Drahé víno v něm uvolnilo hráze, takže z něj opadla veškerá formálnost,
kterou při příchodu tolik oplýval.
Naneštěstí ztratil i zábrany, takže se jeho pozornost čím dál častěji stáčela k Adeline. S
každou vypitou skleničkou sypal z úst další a další, mnohdy až obscénní, poznámky.
Vlastně si jí všiml hned, co vstoupila do místnosti s ještě neotevřenou lahví portského.
„To by opravdu šlo?“ vyzvídal Hanz
„Ale jistě!“ zahlaholil poručík bodře. Patrně už viděl dvojmo.
„Ad…“ škytl „Ad…deline!“
„Ano?“ zaševelila sladce. Ani se nenamáhala vložit do hlasu trochu přirozenosti. Siegmar byl
nalitý jak brok, takže na nějaké opravdovosti nezáleželo.
„Aladin…Ada- lin…“ mumlal s připitomělým úsměvem a ukazoval na Adeline.
„Na otázky mi neodpověděl, vysosal všechno víno a ještě z tebe dělá Araba s kouzelnou
lampou. To je mi vychování,“ vrtěl hlavou Hanz a mávl nad poručíkem rukou, jakoby to bylo
rozmazlené malé dítě.
„Trottel!“ sykla Adeline na opilcovu adresu.
„Klid. Vyprovodím ho zpět do pevnosti. Aspoň si na mě hlídky zvyknou,“ prohlásil
neutrálním tónem Hanz a naložil si Siegmara na záda.
O tři dny později.
„Oblečení?“
„Máme.“
„Jídlo?“
„Také.“
„Dobře,“ přikývl Hanz a naposledy pohledem přelétl sbalená zavazadla. Dnešek měl být
nejdůležitějším dnem v jejich životě.
Buď vše, nebo nic.
„Peter si od tetičky půjčil automobil. Přesně v jedenáct hodin přijede sem před dům. Pospěš
si! Buď nenápadný! A tichý! Bože, pomoz nám. Doufám, že se ti nic nestane, “ strachovala se
Adeline. Hanz právě vyrážel na nejdůležitější cestu ve svém životě.
„Neboj. Siegmar mi nabídl noční službu u blocku A. Norheimovy jsou právě tam. Hlídky mě
znají.“
„Máš s sebou všechno?“
„Klíče, zbraň, povolení ke vstupu, jmenovku i uniformy navíc,“ vyjmenoval všechny části své
výbavy.
„Hanzi…“
„To bude v pořádku. Hlavně přijeďte včas. Uvidíme se za dvě hodiny,“ objal ji. Poté vyrazil
ke dveřím a zmizel ve večerním šeru.
Adeline zůstala sama se svými obavami. V duchu si vybavila bratrovu tvář, jeho povzbudivý
úsměv.
Možná ho viděla naposled.
S každým krokem mu ubývala odvaha. Jestli zklame, tak naposledy. Další šance nebude.

„Vše nebo nic,“ opakoval si roztřeseným hlasem, zatímco se blížil ke strážnici.
„Name?“ ozval se lhostejný hlas jednoho z dozorců.
„Johannes von Wiesenbach,“
„Unser Hanz! Komm herein!“ jásal a řekl něco svému kolegovi za zády. Poručík Siegmar asi
nelenil s představováním nového člena hlídky. Nebo zapracovaly lahve kvalitního alkoholu,
které poslal jako kleine Angebinde? Oba muži je právě vyprazdňovali.
„Promiňte pánové, nemohu. Mám se tu setkat se svými přáteli. Mějte klidnou hlídku!“ popřál
jim. Nechali ho jít bez připomínek. Ani mu nezkontrolovali obsah batohu.
Úlevně si oddechl. První zkoušku zvládl. Ani to nebolelo. Pro dozorce byla veškerá důvěra
zazátkovaná v lahvích alkoholu. Stali se pokřivenými loutkami systému, živenými falešnou
představou nadřazenosti. Skoro se styděl, že oblékl jejich uniformu. Ale kdo chce s vlky být,
musí s nimi výt.
Vyrazil potemnělým dvorem dál.
Block A, třetí cela zprava.
Plížil se podél zdí jako duch z dávných dob. Budovy lemující dvůr působily hrozivým,
majestátným dojmem.
Byly stvořeny pro obranu a použity pro násilí. Ironie osudu?
Opatrně s kapsy vytáhl svazek klíčů a odemkl zámek u zamřížovaných vrat. Potichu vklouzl
dovnitř a zavřel za sebou. Nacházel se v obytné části celého komplexu.
Rozlehlou chodbu, starodávnou kasematu, osvětlovaly malé lampičky na stěnách. Okna po
stranách byla zatemněná dřevěnými deskami. Odněkud slyšel kapání vody.
V ozvěně vlastních kroků kráčel vpřed.
První dveře, druhé…a třetí!
Se zatajeným dechem stiskl kliku. Rezavé panty dlouze zavrzaly.
Hanzovi chvíli trvalo, než ve tmě dokázal rozpoznat obrysy místnosti.
Vydechl ohromením. Tolik lidí na jednom místě. Nepříjemný pocit.
V stísněné ubikaci stálo několik trojpatrových paland.
„Ester?“ zašeptal do ticha.
Odpovědí mu bylo jen pravidelné oddechování spících.
Venku zaštěkal služební pes.
Hanz rychle přešel k oknu. Venku nastalo úplné bezvětří. Lampa uprostřed dvora vrhala
dlouhý stín k otevřeným umývárnám naproti ubikacím vězňů.
Přeběhl mu mráz po zádech.
Náhle jeden z vězňů tiše vykřikl a ukázal směrem k siluetě před oknem.
„Ticho…“ zašeptal Hanz spěšně „…je tu paní Norheimová?“
Od palandy se ozvalo šustění, váhavé šeptání a vrzání prken. Poté před ním stanula vychrtlá
postava v chatrné košili. Třásla se zimou a strachem.
„Přejete si, pane?“ zeptala se podřízeně a odevzdaně koukala do země.
„Neblázni, Ester, to jsem já! Hanz!“
Žena zvedla utrápené oči.
„To…to není možné. Hanzi, tys…tys přišel?“ koktala a po tvářích ji kanuly horké slzy.
„Nemáme čas, oblékni si to!“ dal jí do ruky uniformou. Stejnou tu nosí dozorkyně. Mrkl na
hodinky. Zbývalo třicet minut. Musí ještě pro Isaaca.
Stihnou to do té doby?
„Už nikam nemusíme. Isaac zemřel. Poručík Siegmar ho při jedné kontrole zastřelil.“
„Co…cože?!“

Muž, který je vytáhl ze dna; muž, který pro ně měl střechu nad hlavou; muž, který jim
nahradil otce.
Ten muž byl mrtvý.
Ale na smutek teď nebyl čas. Museli odtud pryč, než si někdo všimne, že v přecpané ubikaci
je o jednoho člověka míň. Samozřejmě bylo velmi nepravděpodobné, že v tuto noční hodinu
se hlídka rozhodne zkontrolovat cely, ale nesmí nechat nic náhodě. Už tak je docela možné,
že ho dozorci v čele s tím bastardem Siegmarem hledají.
Ester mu kráčela po boku. Uniforma na ní plandala a z pod sukně jí čouhaly vychrtlé nohy.
Vůbec nevypadala podle plánu – od hrdé Němky se lišila jako den od noci.
V pořádku přešli dvůr. Jednou na ně sice posvítili ze strážní věže, ale Hanz pohotově
zaheiloval a unikli tak podezření. Hlídka se nejspíš domívala, že si našel dozorkyni pro
soukromé potěšení a teď s ní míří odněkud z úkrytu. I ostatní dozorci je okázale přehlíželi.
Patrně si mysleli totéž.
Buď jsou lehkomyslní nebo máme neuvěřitelné štěstí, pomyslil si a táhl Ester k hlavní bráně
pevnosti.
„Budeme muset zahrát divadélko,“ pošeptal ji pár metrů od východu.
„Wer ist das?“ zavolal přiopilý hlas do tmy.
„Johannes und meine Frau!“ odpověděl rozesmátým hlasem.
„Viel Glück!“ zachechtal se dozorce. Zřejmě si o Hanzových nočních aktivitách myslel své.
Vlastně tu na něj všichni pohlíželi jaksi zvláštně. Co asi Siegmar v opilosti navyprávěl, když
před třemi dny přišel – ne, když se připotácel do pevnosti?
Pustí je? Ester zatajila dech. Pro hlídku to bylo jen prosté otevření závory. Tušili vůbec, že
právě zachránili jeden nevinný život?
Polehčující okolnost v pekle, ušklíbl se Hanz.
Těmto lidem už není pomoci.
Utopí se ve vlastní vině.
Procházeli alejí stromů. V Esteřiných očích se zračila touha po volnosti. Musela si připadat
jako pták, kterého právě pustili z klece.
„WIESENBACHU!!!“
Výkřik jim v mysli způsobil výbuch.
Poplašeně se otočili. Od brány k nim uháněl poručík Siegmar s dvěma dozorci.
„Utíkej domů, čeká tam auto. Adeline ti řekne co dál,“ řekl rychle Hanz a hledal ve své
uniformě pistoli.
„Ale…“
„Rychle!“
Ester se váhavě rozběhla směrem k nočnímu městu.
„BĚŽ!!!“
Vyprovodil ji pohledem a stiskl chladný kov zbraně. Poté se odevzdaně obrátil čelem k
dozorčí smečce.
Položil prst na spoušť.
Hanz nevnímal kulky, které mu svištěly kolem hlavy.
Jeho jediným cílem byla pomsta.
Bastardi mají přednost…
Vystřelil.
Poručík ztuhl překvapením a skácel se k zemi.
Ale Hanz pálil dál, dokud mu nedošel zásobník. Snažil se zasáhnout i dozorce, kteří na
Isaacově smrti také nesli určitý kus viny.
Přestal vnímat čas i prostor, myšlenkami byl u Adeline, Ester a Petera. Doufal, že z města
stihnou odjet dřív, než někdo zburcuje hlídky.

Nezapomeňte, prosím…Sbohem.
Náhle ho jakási síla odmrštila dozadu. Dopadl na trávník. Celým tělem mu projela ostrá
bolest.
Zvedl oči. Oba dozorci leželi na zemi. Ten, který Hanze zasáhl, patrně mlel z posledního –
uniformu na břiše měl obarvenou čerstvou krví.
Stiskl si ránu na hrudi. Připadalo mu, že má v prostřelené plíci několik kilogramů
rozžhavených železných pilin. Pocítil nesnesitelné horko.
Mohlo to dopadnout jinak?
Unaveně si povzdychl a stočil pohled k Siegmarovi. Poručík ho pozoroval skelným pohledem,
s němým výkřikem ve tváři. Uprostřed čela mu zela hluboká díra a bledou tvář zdobil zaschlý
potůček krve.
Hanz ho zabil, zabil toho zfanatizovaného červa i jeho nohsledy. A nelitoval.
Oko za oko, zub za zub, život za život.
Vzpomněl si na dětská léta.
Každou neděli chodili do kostela na mši. Rodiče byli křesťané. Jenže Hanz už v boha nevěřil.
Kdyby opravdu řídil jejich osudy, nedopustil by Isaacovu smrt.
Tím si byl jistý. Letěl ve vzpomínkách pozpátku. Od chvíle, kdy potrestal Siegmara, přes
Adelininy sny a život u Norheimových až po dětství v rodném Wiesenbachu.
Všechna léta se sečetla v jedno konečné číslo-smrt.

Bože…
Je zabití někoho, kdo si už dávno nezaslouží nazývat se člověkem, vražda?

Odpusť nám naše viny, jakožto i my odpouštíme našim viníkům a …
Proč byl na Petera tak tvrdý? Na postavení nezáleží. Už ne.

… neuveď nás v pokušení, ale…
Adeline bude moct cestovat. K moři, za zdravím.

… chraň nás od zlého. Neboť…
Ester si zaslouží svobodný život.

…tvé je království i…
Umírám.

…moc i sláva navěky.
Amen.
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