Poslední vteřiny života
I
„V Tibetu každému, kdo zemře, vyrobí na počest tisíce malých lodiček, které pustí na cestu
do moře. Lodičky jej doprovází na posmrtnou cestu.“
„Vidíš, tak až zemřu, tak mi je také vyrobíš a pošleš je třeba po Vltavě.“
„Nech toho, maminko. Ty nikdy nezemřeš. Ty budeš žít donekonečna. Bůh vidí, jak jsi hodná a
nenechá tě zemřít. Ani tebe, ani tátu.“
„Ančo, každý jednou zemře. Smrt není trest. To je taková třešnička na dortu. Zakončení
života. Důležité je zemřít jako člověk. Na úrovni. Ne jako odpad.
Bolest, pláč, beznaděj, vzpomínky. To vše se vrací jako rakovina a udeřují znovu - bolestivěji.
Stará žena Anna Inková zahmouří víčky a vrásčitou kůží na dlaních si utírá kapičky potu
z čela. „Už zase? To Tě za ta léta nepřešlo? Stále mi musíš vrážet kudlu do zad? Pane Bože,
proč mi to děláš? Proč už mne nenecháš v klidu zemřít, aniž bych trpěla? Nevytrpěla jsem si
toho už dost? Tak co? Neodpovíš? Jsi zbabělec. Pohrdám Tebou. Jako všemi, kteří se
nedokázali postavit těm zmijím do cesty.“ Žena si znovu ulehne do měkkého povlečení a
zavře oči. Ví, že před vzpomínkami neuteče. Jsou jako stín. Jsou součástí její mysli. Tuší, že
dnes je poslední den, kdy ucítí vůni turecké kávy, ochutná smetanovou chuť svíčkové,
poslechne oblíbenou hudbu, letmo pozdraví sousedku Černíkovou, pohladí svého kocoura
Mikeše po sametové srsti, a i přesto si přeje vrátit se do časů, kdy ji srdce volalo na poplach.
Do dětství. Do hořkého ráje. Vracela se tam už nejméně tisíckrát, ale dnes je to naposled.
„Dnes si to užiji,“ řekne a nechá si zdát hořké sny.

II
Drazí rodiče slečny Anny Inkové. Tímto chci Vám, Žanet Inková a Jane Inko, oznámit, že jsem
Vaši dceru Annu Inkovou obsadila do divadelní hry Tanec ve sněhu. Dva týdny bude pilně
trénovat jednu z hlavních postav, dceru bohatého kupce z Německa Dorotu Übel. Představení
se bude konat počátkem jara. Tímto dopisem Vás chci nejen požádat o dohlížení na trénování
Vaší dcery na výjimečnou nabídku ze strany školy, ale hlavně potěšit Vás, neboť ve Vaší dceři
je opravdu velký talent a beru si na svá bedra, že dohlédnu na to, aby se její herecký talent
dále rozvíjel. S pozdravem Hana Světáková, třídní učitelka.
„Ich bin eine bekannte Schauspielerin. Wie geht ist dir?“ podívá se mladá Anna na svého otce
a sladce se usměje.
„Prosím tě, nemluv pořád německy. Víš, že to nemám rád. Jsi snad národnosti německé, nebo
co?“ rozzlobí se otec, zatne pěst a vší silou praští do malého stolku z dubového dřeva, na
němž má položen hrnek s čerstvou kávou.
„Nein. Ale chtěla bych být. Třeba dcera bohatého kupce Dorota Übel, jak ji hraji a ne nějaká
Anna Inková. Zum Beispiel Marie, Sophie, Sarah, Lea.“
„Važ svá slova, Anno. Však ty to jednou poznáš na vlastní kůži. Víš co, radši jdi trénovat na
to divadelní představení, když jsi do toho tak zapálená,“ skryje otec svůj smutek za velký
úsměv.
Jan Inko věděl, že se chystá útok na Židy a obával se nejen o svou rodinu, ale i o své přátele.
Všichni ho znali jako hodného chlapíka, stvořeného pro každou lumpárnu. Poslední dobou se
z něj však stal TEN starý, nepříjemný, přísný, zasmušilý Z BARÁKU TOUHY. Tak nazývali
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závistivci menší vilu Inkových. Po celá léta byla snem každého občana jejich rodné vísky.
„Takový nedosažitelný cíl,“ jak říkával nebožtík Marcin - nejlepší přítel Jana Inka. To byla
dvojka. Každé ráno spolu vysedávali na lavičce na návsi a diskutovali o politice. Hodně ho
tenkrát ranilo, když Marcina při návštěvě Prahy napadl neznámý muž a vážně mu zranil nohu,
kterou lékaři amputovali. Stál tehdy při něm, když jeho manžela paní Stehlíková prosila
lékaře, aby jejího manžela raději nechali zemřít, než aby měla doma mrzáka s pahýlem. „K
čemu mi bude? Další dítě nepotřebuji,“ křičívala vždy Stehlíková na doktory. Neváhal a
nastěhoval si Marcina do vily. Od té chvíle už vilka nebyla „nedosažitelný cíl“, ale
každodenní rutina. Po několika měsících však Marcin zemřel na zánět. Než zemřel, řekl
Inkovi: „Jeníku, ty jsi ten nejlepší chlap s nejlepší manželkou na světě. Mám vás všechny
velmi rád a jsem vám zavázán. Budu vás ze shora z nebíčka hlídat, aby se vám nic nestalo. To
budou všichni koukat, až se dožijete stovky.“ Poslední úsměv a smrt. Od té chvíle už Inko
nikdy nebyl jako dříve. Proč Marcin nepomohl? Proč ty bestie nezastavil? Je pozdě, vše je
naplánováno.

III
Žanet Inková stojí před dveřmi své dcery Anny a zasněně se dívá. Představuje si, jak její
ratolest stojí na pódiu, klaní se a diváci vášnivě tleskají. Jak ráda by si přála, aby se sen
proměnil ve skutečnost. Začínají odbývat sekundy, které navždy pohřbí Aninu hereckou
budoucnost. Sfouknou ji jako domeček z karet. Matka překročí práh a sedne si k dceři, která si
opakuje text na zítřejší představení Tanec ve sněhu. Na ten pohled, kdy jí uhasly plamínky
v očích, nikdy nezapomněla.
„Ančo, musím si s tebou promluvit.“
„Was ist geschehen? Něco vážného?“
„Nech tu němčinu, sakra! Jsi už velká holka a já jsem se rozhodla, že před tebou nebudu nic
skrývat. Ty víš, že jsme Židé a lidé nás teď nemají rádi. Myslí si, že jsme zlí a špatní. Pohrdají
námi. Máme spousty nařízení a ty nesmíme porušovat. Pro tebe nejdůležitější je, že zítra
nemůžeš vystupovat v té hře, nemůžeš hrát Dorotu Übel. Vím, jak ses na tu roli těšila, ale
nejde to.“
„Co to říkáš? Co si to vymýšlíš? Lžeš! Ty nechceš, abych hrála. Ty nechceš, abych byla
slavná. Myslíš jenom na sebe. Všichni myslíte jenom na sebe. Budu hrát. Zítra tam půjdu.
Táta tě nakazil svojí špatnou náladou. Za všechno může táta. Já nechci být vaše dcera. Chci
být Dorotka. Chci mít za otce bohatého kupce a za matku krásnou Veroniku. Nechci vás. Vy
mi ničíte život. Nenávidím vás.“
Tehdy poprvé Žanet Inková, vzor pro všechny matky, selhala. Chytila Aniny dlouhé zlatavé
jemné vlásky, prudce za ně zatáhla, uchopila dětský obličej ukrývající kalich nenávisti a vší
silou s ním mrskla. Žanet si to však nikdy nevyčetla. To selhání bylo výchovné. Kolikrát
člověk potřebuje pořádně na hubu, než si uvědomí, že dělá něco špatně. „Jdi jsi tam. Zahraj si
Dorotu. Ale přísahám, že do konce života jsi budeš vyčítat, že ses, sice jen na chvíli, stala
Němkou,“ řekla Žanet se slzami v očích a položila na postel Anino oblečení, které ode dneška
zdobila zrádná šesticípá hvězda.

IV
Je krásný slunný den. Ptáci pějí ty nejkrásnější ódy, vzduchem se šíří nasládlý dech matky
přírody s kapkou elixíru života, bílé nadýchané mraky se seskupují do tvarů roztomilých
zvířat a rašící květy vykukují, aby zahlédly alespoň trochu světla. Lidé si s úsměvem na rtech
čtou denní tisk, klábosí s přáteli a těší se, co jim nový den přinese. Pouze jedno jediné srdce
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tluče rychleji a kazí dosavadní idylku. Patří Anně Inkové. Té nadějné herečce, kterou dnes
všichni ponížili. Stačilo, aby spatřili její židovské znamení- hvězdu přišitou na blankytně
modré halence a rázem utkly její budoucnost. Nemůže hrát Dorutu Übel. Nemůže slyšet
tleskot nadšených diváků. Vlastně nemůže ani vstoupit do školy či divadla. Mylně se
domnívá, že za vším stojí rodiče. Chce jím říct, jak je nenávidí. Jak jí zkazili celý život. Že by
se raději nikdy nenarodila, než aby musela zažít znovu ponížení, jaké se jí dnes dostalo.
Odemkne branku, prokličkuje mezi tulipány dovezenými z Nizozemska, projde dveřmi a
lehkými krůčky vstoupí do místnosti. Tak moc se těší, až si svou zlost vybije na matce a otci.
„Ančo, nechoď sem, prosím,“ ozve se zkřehlý hlas plný bolesti a smutku. Patří Annině matce.
Ženě, která se díky svým dlouhým kaštanovým vlasům a námořnicky modrým očím stala
múzou nejednoho muže. Vybrala si inženýra Jana Inka. Před patnácti lety si slíbili, že spolu
budou žít v dobrém i ve zlém, dokud je smrt nerozdělí. Dnes nastal tento den. Ve 35 letech se
stala Žanet Inková vdovou.
„Co se stalo, maminko?“ rázem zapomene Anna na svůj hněv a obejme zhroucenou matku
skrčenou v rohu tmavé místnosti.
„Nic se nestalo. Odejdi do pokoje. To bude zase dobré,“ pohladí Žanet dceru po zlatých
vlasech a dělá, jakoby se nic nestalo. Anna nepotřebuje vysvětlení. Jemnou rukou zdvihne
rozložený dopis ležící na stole a začte se do posledních minut otcova života.
Drahá Žanet, má nádherná manželko. Dnes jsem si po 25 letech poprvé uvědomil, jak moc tě
miluji a jaké mám štěstí, že tě mám. Ostuda, vím, ale tak to v životě bývá, že si krásné věci
uvědomíme až na konci života. Když zavřu oči, vidím tvůj krásný úsměv, který mě v těch
nejtěžších chvílích podržel a dokázal mi vrátit chuť do života. Ale poslední dobou už to tvé
kouzlo bohužel nepůsobilo. Vždy, když jsi přišívala tu ohyzdnou šesticípou hvězdu na
barevnou tkaninu, sedl jsem si do křesla, zapálil dýmku a představoval si smrt. Svou smrtí
dosáhnu výhry, ne prohry. Nechci, aby mě dostaly ty německé krysy. Žádná se mě ani
nedotkne. Chci, abys ty a Anna nikdy nelitovaly toho, že jste Židé. Nikdy. Je to vaše přednost.
To jsi pamatuj. Čtyřicet sekund uteklo jako voda a já končím. Smrt se ozývá. Vezmu revolver a
prostřelím si hlavu. Pryč od Němců. Pryč z tohoto prohnilého světa. Vy musíte být silné. Já
budu stále při vás a nikdy na vás nezapomenu. Miluji vás. S láskou Jan Inko.
„Jak to mohl udělat? Proč nás tu nechal samotné? Kdy už ten hon na Židy skončí? Proč nás
nemají rádi? Proč máme takový život?“ začne Anna plakat, svalí se k matce a položí jí hlavu
do klína.
„To ví jenom Bůh, Ančo. My to zvládneme. My dvě jsme silné a překonáme všechny
nástrahy. I bez otce.“
„Slib mi, že mě nenecháš samotnou na světě. Já bych to nezvládla. Prosím.“
„To víš, že ne. Lásko, neměj strach. Když ti bude nejhůř, řekni si tuto básničku a vzpomeň si
na mě:
Daleko v horách nachází se země,
krásná a dokonalá jako pozlátko.
Lidé na ni vyhlíží zcela studeně,
i přesto, že se tváří jako neviňátko.
Ty stojíš před přepychovou bránou,
a rozmýšlíš, zda vejít či zůstat stát,
když v tom tě mámící vůně ovanou,
a ty zatoužíš se za tou krásou hnát.
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Nečekej a překonej svůj strach,
nech rozhodnout svůj vnitřní hlas.
Zapomeň na svůj poslední krach,
buď bojovník a celý svět spas.“
Nejméně tisíckrát si ji Anna Inková říkala a věřila, že jí přinese štěstí. Marně.

V
Dny utekly jako voda. „Barák touhy“ zabavili Němci a Inkovi si hověli na dovolené mezi
krysami, šváby, výkřiky bolestí a krutostí. Byli v koncentračním táboře. Žili tam s ostatními
Židy, kterým Hitler zničil právo na život. Místo pokrývky používali lidské mrtvoly, jedli
ztvrdlý chléb a pili špinavou vodu s příchutí smrti.
Dveře se rozletěly a vešel mladý pohledný německý důstojník. „Kommt. Die Dusche.“ Na
tyto dvě slova Žanet Inková čekala dlouhou dobu. Věděla, že je pokrytec, ale smrt si přála.
Toužila stisknout spoušť revolveru, spolykat prášky, podřezat si žíly, ale nemohla. Měla
dceru, které slíbila, že s ní zůstane navždy. Dnes je to ale jiné. Smrt v podobě sprchy si pro ni
přišla sama. Podívala se na Annu, která věděla, že se ze sprch nevrátí jako tisíce lidí před ní.
„Ne. Prosím nechoď tam. Já nechci, abys zemřela. Jsi jediné, co mám. Ty mě nesmíš opustit,“
řvala Anna, co jí síly stačily a ronila jednu slzu za druhou.
„Musím. Aničko, já se nebojím smrti. Setkám se s tatínkem, Marcinem, rodiči a počkáme
v nebíčku i na tebe, ale zajdi tam za námi až za dlouhou dobu. Ty musíš bojovat. Ty nesmíš
zemřít jako odpad. Jako já.“
„Já chci také zemřít. Nechci už trpět jako zvíře. Chci jít s tebou a zemřít ve tvé náruči. Přeji si
být šťastná.“
„Kommt. Die Dusche!“, vykřikne znovu zuřivě muž a kopne to bezvládného těla Žanet, aby ji
popohnal. Přece si nepřeje čekat frontu na smrt.
Žanet kývne a naposled promluví ke své dceři:
„Daleko v horách nachází se země,
krásná a dokonalá jako pozlátko.
Lidé na ni vyhlíží zcela studeně,
i přesto, že se tváří jako neviňátko.
Ty stojíš před přepychovou bránou,
a rozmýšlíš, zda vejít či zůstat stát,
když v tom tě mámící vůně ovanou,
a ty zatoužíš se za tou krásou hnát.
Nečekej a překonej svůj strach,
nech rozhodnout svůj vnitřní hlas.
Zapomeň na svůj poslední krach,
buď bojovník a celý svět spas.
Buď silná. Miluji tě. Nezapomeň.“
Minuty se táhnou nekonečno dlouho. Anna Inková doufá, že se matka vrátí. Touží ji znovu
spatřit, slyšet medový hlas, hladit hebké vlasy, cítit božskou vůni parfému či usnout v její
náruči. Hluboko uvnitř ví, že sní. Každý den znamenal pro mladého sirotka kruté bolesti.
Cítila se, jako kdyby ji mučili. Ztrácela víru k Bohu, kterou jí rodiče odmala vštěpovali. Proč
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by ji jinak nechal trpět stejně jako dalších tisíce nevinných lidí? Přestala věřit na dobré
skutky. Připadala si jako nejhorší tvor na světě, kterého musí Němci uštvat. Zneškodnit.
Čekala, kdy přijde mladý německý popravčí, ten na pohled příjemný mladík, který by jistě
podle vzhledu visel na nejedné stěně v nejednom pokoji dospívajících dívek po celém světě.
Nepřišel. Anna ho už nespatřila 65 let.

VI
Stará žena odlepí doposud srostlá víčka a znovu pohledí do tváře černému praporu, který se
mezitím jejího hořkého snění usadil v celé místnosti. „Tak vidíš, Bože, že jsem to dokázala.
Vrátila jsem se do dob, kterým jsi kraloval. Ochutnala jsem znovu krvavé víno, které jsi mi
celý život podával,“ promluví Anna Inková po dlouhých letech k Pánu, kterému miliony lidí
klečí u nohou a vzdávají hold. Dlouhou dobu ji navštěvoval, aby jí vrážel kudly do zad a
připomínal ohyzdné časy. Dnes však přišel ze zcela jiného důvodu. Našel pro ni místo nahořev nebi. Dnešním dnem končí pouť nadějnému, rozmazlenému, krutému, naivnímu děvčeti
s obrovskou krvavou jizvou na srdci, která stále bolí a žádné léky ji nedokáží utišit. Dnes
zemře a zcela sama. Bez milujících rodičů, obdivuhodně vyhlížející dcery a neposedných
vnoučat. Její jediná dcera Zita Inková, dnes již Zita Schlägel, ji nenavštívila více než 10 let.
Nedokáže své matce odpustit nenávist vůči muži, za kterého se provdala a zplodila s ním děti.
Nedokáže pochopit, proč jí tolik vadí, že je to Němec. Vždy matce říkávala: „Chápu, co jsi
prožila, ale za to Jonas nemůže. Bylo, co bylo, už s tím nic nenaděláš. Měla by sis vážit toho,
že jsi vůbec přežila a nehrát tu po tolika letech divadlo.“ Jak krutá slova od vlastní krve se
Anně dostalo. Její dcera nedokázala pochopit, že matce milý Jonas připomíná všechny ty
proradné německé bestie, co bezcitně popravovaly nevinné lidi.Ví, že Němci trpí při
představě, že jejich dědečkové a tatínci poráželi jednoho Žida za druhým jako kus dobytka,
ale podvědomí bylo silnější než ona. Nedokázala vyslovit jediné německé slovo. Připomínalo
jí to hořký ráj, kterým si prošla. Dcera na matku zanevřela a odstěhovala se do Německa. Od
té doby se už nikdy neviděli.
Začnou odbývat poslední vteřiny a Anna Inková si znovu ulehne. Cítí, jak jí smrt dýchá na
paty. Nemá strach. Těší se, až se shledá s matkou a otcem. Touží plivnout do tváře největší
německé zmiji Adolfu Hitlerovi. 75. vteřina odbyla.
Daleko v horách nachází se země,
krásná a dokonalá jako pozlátko.
Lidé na ni vyhlíží zcela studeně,
i přesto, že se tváří jako neviňátko.
Ty stojíš před přepychovou bránou,
a rozmýšlíš, zda vejít či zůstat stát,
když v tom tě mámící vůně ovanou,
a ty zatoužíš se za tou krásou hnát.
Nečekej a překonej svůj strach,
nech rozhodnout svůj vnitřní hlas.
Zapomeň na svůj poslední krach,
buď bojovník a celý svět spas.
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