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Byl sychravý podzimní den. Listí padalo ze stromů a vznášelo se ve větru jako barevní
motýli. Unavené slunce zářilo z posledních sil a vrhalo na Park osvobození své zlaté
paprsky. V jejich odlesku dostávalo vše příjemně nažloutlý, teplý odstín. Přestože se
na obloze honily tmavé, těžké mraky, bylo docela teplo, ale chladný vítr přeci jenom
už zvěstoval blížící se zimu.
Starý muž v dlouhém kabátě pomalu kráčel po parkové pěšině. Na hlavě měl
tmavohnědý klobouk a opíral se o vycházkovou hůl. Zastavil se. Patrně proto, že si
musel odpočinout. Na jeho vráskami zbrázděné tváři byla vidět únava. Posunul si
automatickým pohybem klobouk z čela, protáhl si bolavá záda a pomalým, až
šouravým krokem se vydal po cestě dál. Každou chvíli kolem něho projel nějaký mladý
člověk na bruslích nebo na kole, na lavičce seděl zamilovaný pár… „Mládí…“ pomyslel
si stařec.
Uprostřed parku byl památník obětí druhé světové války. Na černých kamenných
tabulích byla vyryta jména židovských obyvatel města, kteří byli deportováni do
koncentračního a vyhlazovacího tábora Osvětimi, a vojáků rudé i americké armády,
kteří padli při osvobozování města. Avšak na rozdíl od jiných dní, kdy se u památníku
celkem nic nedělo, lidé si ho takřka vůbec nevšímali a pouze pár plápolajících svíček
nasvědčovalo jakous takous vzpomínku, dnes bylo kolem černých tabulí živo. Několik
mladíků stálo v hloučku. Byli si podobní jako vejce vejci – černé kožené bundy,
vojenské kalhoty, těžké boty a vyholená hlava… Na rukávech měli nášivky a znaky
Národního odporu a nacistické symboly.
Starý muž se držel raději dál od hloučku, který poslouchal svého vůdce a občas vykřikl
hesla jako „Bílá síla“, „Jude raus“, „Nic než národ“… V odpoledním slunci vypadaly
tváře mladíků bledé a kamenné. Přesto n působili dětským dojmem. Některým z nich
bylo sotva sedmnáct, osmnáct let. A právě proto nedokázal on sám pochopit účel
tohoto setkání. Děti, které vzývají kult Třetí říše a nosí symboly nacizmu, insignie zla.
Nevěděl, jak dlouho tam stál. Pár minut? Celé odpoledne? Pro něho se zastavil čas.
Zcela konsternovaně hleděl na mladíky. V uších mu stále zněly ty hlasy opakující jako
v tranzu magické formule o nadřazenosti bílé rasy, o tom, že holocaust je výmysl
západních mocností, o tom, že Čechy patří Čechům a Romové Romům…
Byl velice rozčilený. Čelo se mu zaplnilo krůpějemi studeného potu. Třímal v ruce svou
hůl …kdybych mohl… kdybych se mohl rozběhnout a vytlouct těm mladým z hlavy

všechny ty nesmysly… kdyby pořádně rozuměli tomu, co tu vzývají… kdyby věděli…
kdyby zažili!!!...

•••

Na jednotce intenzivní péče bylo ticho. Jen pravidelné pípání přístrojů prozrazovalo
život. Na dlouhé chodbě sem tam pobíhalo několik pracovníků personálu. Do pokoje
číslo 27 vešla sestra. „Omlouvám se, ale už musíte jít. Návštěvní hodiny skončily. Váš
dědeček se stejně jen tak nevzbudí, je po operaci stále pod sedativy.“ „Není to můj
děda.“ Odpověděl tvrdým hlasem mladík. Sestra se mu líbila, ale nedal na sobě nic
znát. Zvedl se a těžkým krokem směřoval ke dveřím. Na prahu se ještě otočil, jako by
chtěl něco dodat, ale evidentně si to rozmyslel a beze slova odešel.

•••

Do pokoje pronikalo světlo mezi žaluziemi, takže na protější stěně vytvářelo
pravidelné pruhování. Starý muž otevřel oči. Šlo to, ale ztěžka. Jako kdyby měl na
každém víčku závaží. V ústech měl jako na Sahaře – příšerně sucho a nepříjemnou
pachuť na patře. Cítil slabou bolest na prsou. Pořádně se rozhlédl. Nevěděl, kde je a
ani co se stalo. Ze zmatených myšlenek ho vytrhla sestra. „Dobré ráno, pane Bláho.
Tak jak se vám spalo? Tady máte vaše léky a čaj.“Muž se snažil posadit. „ne ne,
jenom pěkně ležte. Za chvíli tu bude vizita…“ Sotva to dořekla, rozletěly se dveře a do
pokoje vešla skupima lékařů a mediků v bílých pláštích. Vrchní sestra přečetla
záznam z pacientovy karty. „Jan Bláha, narozen 11.5.1925. Akutní infarkt myokardu,
pravděpodobně zapříčiněn silným citovým a nervovým rozrušením. Teplota
v normálu, podávány léky na uklidnění.“ „Tak pane Bláho, co jste nám to včera
vyváděl, že jste z toho dostal infarkt?“ zeptal se položertem mladý doktor. „Jak je
vám?“ „Ce-celkem dobře…“ odpověděl stěží střec.„Nebýt vašeho vnuka, nemuselo to
tak dobře dopadnout. Za pár dní budete zase jako rybička, ale musíte se šetřit a
nerozčilovat se!“ kázal ještě doktor při odchodu. „Já žádného vnuka nemám“ zašeptal
Bláha, ale už byl v pokoji sám, nikdo ho neslyšel.

•••

Slyšel vrznutí dveří. Pak jeden krok, druhý, třetí, ale čtvrtý už ne. Ten, kdo přišel, se
zastavil. Bláha cítil zkoumavý zrak příchozího na celém svém těle. Nevěděl, kdo to je,
ale nedal na sobě znát, že nespí. Pak uslyšel jen pár neidentifikovatelných zvuků a
opět vzdalující se kroky. Zvědavost ho přemohla a on otevřel oči. Uviděl jen mladíka,
jak natahuje ruku ke klice. „Počkej…“ zarazilo jej slabé vybídnutí. Mladík se otočil. V tu
chvíli ho Bláha poznal. Ano, byl to on. Jeden z těch poblouzněných dětí tam z parku.
Měl na sobě stále tytéž těžké boty a černou bundu. „Pojď blíž a posaď se.“ Vyzval ho
znovu Bláha. Mladík váhal. Jakoby jedna jeho část chtěla jít ke starci blíž, ale druhá by
nejraději utekla. Nakonec se váhavým krokem přiblížil o půl metru. „Kdo jsi? Jak se
jmenuješ?“ zeptal se Bláha. „Co je ti do toho, dědo.“ Odpověděl drze mladík s rádoby
tvrďácky ironickým úšklebkem. Á, tady si někdo myslí, že je mistr světa… pomyslel si
Bláha. Nenechal se však mladíkovým vystupováním odradit. „Proč jsi přišel? Vždyť mě
vůbec neznáš a já tebe taky ne. Sestra mi dnes ráno říkala, že už jsi tu byl, ale vždy
jsem spal.“
Bylo vidět, že mladíkovi se tato rozmluva příliš nezamlouvá. Očima těkal sem a
tam, byl nervózní a v rukou stále mnul lem bundy. Vypadal jako prvňák, který něco
provedl a teď se stydí. Staršího muže tento jeho výraz mátl. „No tak proč jsi tady?“
opakoval svůj dotaz, tentokrát zřetelněji a pevněji. „Já… přišel sem se na tebe
podívat, no.“ Řekl jako z donucení mladík. „Chtěl jsem vědět, jak jsi na tom.“ „A proč
tě to zajímá? Vždyť jsem pro tebe jenom cizí děda.“ „Když už někomu volám sanitku,
chci aspoň vědět, jak to dopadlo.“ Řekl zvýšeným hlasem mladík. Jeho neklid
kulminoval. „Víš co, už se tu neukážu.“ A otočil se zpět ke dveřím, jako kdyby to byl
jediný záchranný bod, kterého se mohl držet. Utéct. „Vrať se!“ zvolal překvapivě
mocným hlasem Bláha. „Tady si sedni a řekni mi, co se stalo!“ Mladík byl zaskočen
tímto staříkovým projevem a vrátil se. „No co, byli jsme s přáteli v parku a ty ses tam
najednou složil. Tak sem ti zavolal záchranku a jel s tebou do nemocnice… jenom
vyplnit nějaký papíry.“dodal, aby to nevypadalo, že mu na starci nějak moc záleží.
„Pěkní kamarádi…“ zamumlal si pod vousy Bláha. „Co to máš tady na tom rukávu?“ a
ukázal na mladíkovu bundu. „Co by, nášivky. Ale tomu bys stejně nerozuměl.“
„Myslíš, že nepoznám nacistickou orlici a svastiku?“ Mladík instinktivně zakryl znaky
druhou rukou, ale bylo už pozdě. „Myslíš, že nevím, co to tam bylo za shromáždění?“
Bláhův upřený pohled do mladíkových jasně modrých očí byl nesmlouvavý. Bránil
klukovi se jakkoli vymlouvat či drze odporovat. Najednou ze sebe nemohl vydat ani
hlásku. Nechápal to a byl za to na sebe naštvaný. Co to se mnou sakra je? Přece se
nebudu zpovídat tady nějakýmu dědkovi, kterýho ani neznám… co mně tady má co

vyslýchat? Něco mu však bránilo, aby vstal a prostě odešel. Naopak se posadil na
vedlejší postel a upřel pohled do země.
„Proč jsi mně zachránil?“ „Udělal by to každej.“ Prohodil po chvíli. „Neudělal. Ti
ostatní by to neudělali. Ty to víš. Ti nechávají slabé zemřít. Vyznávají kult síly. Proč
tedy ty, který patříš mezi ně, ses rozhodl mi pomoct?“ „Já nevím, prostě nevím. A dej
mi pokoj.“ „Ale já to vím. Protože nejsi jako oni…“ „Jak ty můžeš vědět, jací jsou oni a
jakej jsem já?“ rozkřikl se znenadání mladík. Vypadal, že už toho má dost. „Uklidni
se.“ Řekl autoritativním hlasem Bláha. Teď to byl on, kdo držel otěže ve svých rukou.
„povím ti příběh.“ „Nestojím o žádný pohádky.“ „Poslouchej. Jednou v Praze žila
jedna rodina. Obyčejná, tatínek pracoval jako účetní v jedné z fabrik a maminka byla
doma s dvěma dětmi. Jednou k nim přišli jejich dobří přátelé, židovská rodina, a
požádali je, jestli by u nich nemohli pár dní bydlet. Samozřejmě, žádný problém. Za
pár dní však do domu vtrhlo gestapo a všechny zatkli. Židé nežidé, všichni byli
deportováni do Terezína a později do Osvětimi. Tam všichni zahynuli… Co na to
říkáš?“ „Nic, co by, zasloužili si to.“ „Opravdu? A proč? Snad jen proto, že byli Židé? A
ti druzí jenom proto, že se snažili pomoct přátelům? Teď si představ, že tě někdo
přijde zatknout jenom proto, že máš modré oči. A nebo právě proto, že jsi mi před
několika málo dny pravděpodobně zachránil život. Taky jsi mi pomohl, a to nejsem ani
tvůj známý, ani přítel. Je to úplně to samé. Tak proč oni za to měli platit smrtí
v nelidských podmínkách? Proč měli zemřít jako zvířata?“
Bláha cítil, jak se mu opět přitěžuje. Tlak na hrudi rostl a měnil se v bolest.
„Proč mi to tady vykládáš? Myslíš, že mě to zajímá?“ „Mělo by. Zahynuli všichni, moje
matka, otec i tříletá sestra. Jenom já jsem to peklo přežil. Vidíš, to je cejch, který
nosím na svém těle. Ten jediný je vidět,“a ukázal při tom na své zápěstí, kde se na
bílé, až průsvitné kůži vyjímala vytetovaná černá čísla 24596. „ale jizvy na duši vidět
nejsou.“ Pokračoval. „Když vidím, jak mladíci jako vy, křísí ke světu to, co válka
(díkybohu) pohřbila, probouzejí k životu zlo, které zabíjí, nebojí se nosit prokletá
znamení, říkám si „národ, který nezná svoji historii je určen k tomu, aby si ji prožil
znovu.“ Ale prožívat už ji nebude moje generace, ale ta vaše. Budete to vy, kdo bude
čelit dalším válkám a zlu kvůli nevědomosti, bludu, demagogii. Copak svět už
zapomněl, co se tu dělo, že nechává mladé lidi zapadnout do hnisu nacizmu?“ Pro slzy
už nemohl dál. Poprvé odvrátil hlavu od mladíka a přál si, aby odešel. Ten se však ani
nehnul. Bláha cítil jeho přítomnost i to, jak se mladík chvěje. Podíval se na něho a
ještě dodal: „Jak mám takhle dál žít, když mi lidé jako vy stále rozjitřují staré rány a
sypou do nich sůl. Jak mám dále žít ve světě, který jako kdyby zapomněl, a rouhá se.“
•••

Minuty ticha se zdály nekonečné. Venku se zatím setmělo, ale oba měli nad čím
přemýšlet. „Jdi domů, budou tě hledat.“ Řekl muž, aniž by se na mladíka otočil. „Tss,
to je jediný místo, kde mě nikdo nehledá. Když pár dní nepříjdu domů, nikdo si toho
ani nevšimne. Je jim to jedno.“ „A kde spíš, když ne doma?“ „Různě, u kamarádů.“ „U
nich?“ zeptal se Bláha a pohodil pohrdavě hlavou směrem k oknu. „Jo, těm jediným
totiž nejsem ukradenej. I když teď už asi budu.“ „Myslíš kvůli mně?“ Mladík přikývl.
„To je jasné, projevil jsi slabost. A to se neodpouští. Tedy slabost v jejich očích. Ale
byla to slabost lidská! V očích ostatních lidí je to, co jsi udělal, čin, který z tebe dělá
opravdového chlapa. Můžeš na to být hrdý.“ „No to jo teda“ prohodil ironicky mladík.
„Ne snad? Byl bys mě tam radši nechal umřít? Lituješ toho? Lituješ toho, že jsi
vyměnil rádoby přátelství pár floutků se zatemnělými mozky za život člověka?“ „Ne,
to asi ne. Oni to vlastně přátelé nebyli. Nemohl jsem se s nimi bavit o svých
problémech. Když jsem byl s nimi, musel jsem jen poslouchat projevy a plnit rozkazy,
dělat to co oni.“ „Vždyť to je jasné! Jim nezáleží na tobě jako takovém, oni v tobě vidí
pouze další vyholenou hlavu v davu. Čím víc, tím líp. Ostatní nás nezajímá. Nezajímají
nás tvoje problémy, zajímá nás to, že budeš s námi skandovat, demonstrovat a
hajlovat. To nejsou ti praví lidé pro přátelství. Jestli ses k nim dal pouze pro pocit, že
někam patříš, tak to byla veliká chyba. Jim na tobě vůbec nezáleží.“ „Ale co mám teď
jako dělat? Jak mám teď dál žít, když nepatřím už vůbec nikam? Stydím se za to.“
„Copak v tvém životě není ani jeden člověk, který o tebe stojí? Zkus otevřít oči a
podívat se kolem sebe.“ Chvíli se na sebe dívali, přestože ve tmě už byly vidět spíše
jen obrysy postav.
Mladík se zvedl. „Jdu domů.“ řekl jen. Bylo ještě slyšet, jak si z bundy strhává nášivky.
Otevřel dveře a škvírou proniklo do pokoje ostré světlo z chodby. Naposled se ohlédl.
„Jmenuju se Šimon.“
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