Přítomnost minulosti
Obloha je hrozivě tmavá. Kam zmizela všechna souhvězdí? Jen jedna zapomenutá
hvězda skomíravě poblikává nad komínem dávno zkrachovalé továrny. Možná to ani není
hvězda, ale letadlo. Lítají vůbec letadla, když je takhle zataženo? Vyhnu se popelnici, která je
tak přecpaná odpadky, že se jich část povaluje na chodníku. Papírový sáček se od nich
odpoutá a nechá se větrem unášet ulicí. Takhle temná noc mi vždycky připomene…radši to
znovu nevracet. Ledový vítr, který našeptává náhodnému chodci paranoidní myšlenky o
pomyslném nebezpečí, mě chladivě obejme. Je to tak dávno a přece je to pořád tady. Každá
maličkost připomene a znovu probudí ostrou bolest v srdci, schovanou úplně vzadu. Nejhorší
bolest, jakou člověk může poznat. Bolest ze ztráty jiného člověka. Spousta věcí, do té doby
obyčejných, se mi zkrátka po tom všem jeví jako symboly, které vytahují klubka vzpomínek a
rozplétají jejich jednotlivé jedem napuštěné nitě. Objeví se to vždy nečekaně. Vždy mě to
zamrazí a následně paralyzuje tak, že nejsem chvíli schopný přemýšlet. Jako když si znovu a
znovu vlastní nešikovností odřete téměř zahojenou krvavou ránu a začínáte s léčením od
začátku. Tenkrát jsem byl ještě malý chlapec, proto si nepamatuji celé scény, ale spíš obrazy
minulosti, asi jako když se probíráte krabicí starých fotek, nehybných, zachycujících
prchlivost okamžiku. Něco mi však utkvělo v ucelené podobě.
Z maličké hospůdky uprostřed řadových domků ulice vyjde skupinka mladíků. Vesele
se smějí a nevypadají nijak podezřele. Vrávoravě sejdou tři schůdky před matně osvětlenými
dveřmi hospody a zastaví se. Jeden z kapsy vytahuje krabičku cigaret. Záblesk. Dým. Ostatní
si hlučně vyprávějí nesouvislými větami. Pomalu vyrážejí vstříc další noční zábavě. Najednou
však jeden prudce vymrští ruku a hlasem řezavým jako rezavý nůž na porcování ryb zakřičí
do noci: „Sieg Heil!“ Je to jako rána tupým předmětem. Před očima mi na chvíli zmizí obraz
ulice a objeví se šmouhy. V uších ta dvě slova vykřikují další hlasy, znovu a znovu až do
jakési změti hučení. Skoro jako v úle. Musím se zastavit a opřít rukou o zábradlí. Jako bych
prošel pavučinou, která my svými vlákny ucpala dýchací cesty. Před chvílí mi ledový vítr
zvedal cípy kabátu. Teď mi nestačí k tomu, abych znovu popadnul dech. Nevím, kde se to ve
mně vzalo. Ta slova už jsem slyšel od té doby tolikrát. Z různých úst. V žertu, hrdě, nebo
zkrátka jen tak. Snad je to tou nocí. Jakoby se všechno vrátilo, jako by se měla znovu
opakovat historie. Snad je to tím, že jsem na to právě myslel a ten mladík zasáhnul mé
myšlenky do jejich nejcitlivějšího jádra. Nevědomě asi. Přistihl mě při činu, protože jsem si
už tisíckrát zakázal na to myslet. Jenže jde vůbec zapomenout na minulost? Zvláště když

připomíná děsivý horor? Nejde. Nelze vymazat něco, co nás už nějakým způsobem
poznamenalo a nechalo to na nás svůj otisk. Snad v příštím životě…
Cítím, že se musím posadit. Nohy se mi podlamují. Prošel jsem s nimi téměř celý svět,
tak se nemůžu zlobit, že mě k stáru neposlouchají. Namáhavě dopadnu na schodiště před
domem. Za dveřmi spí nějaký čtyřnohý hlídač a svou službu bere vskutku vážně, protože
téměř současně s mým posazením začne štěkat. Zvedat se ale nebudu. Však ho to omrzí.
Z kapsy vytáhnu pečlivě složený kapesník a otřu si orosené čelo. Za týden to bude 66 let.
„Mami, mami, co se to děje? Co je to za rány? Já se bojím, ať to přestane!“ Běžím
k mamince, která se tváří vyděšeně. Dokonce víc než když jsem měl vloni zápal plic. To se
mnou trávila veškerý čas, povídala mi různé příběhy, smyšlené i pravdivé, nosila mi třešně ze
zahrady, starostlivě mi sahala na čelo, měnila mi obklady, téměř nespala a bála se o mě tak, že
mi ani jedenkrát nevyčetla, že jsem běhal venku s kluky, přestože tolik pršelo, a nešel se
domů převléknout do suchého.
„Ničeho se neboj, za chvíli si zase půjdeme lehnout a všechno bude v pořádku,“
pohladí mě po vlasech. Proč jen jí nevěřím?
Rána do dveří, které se okamžitě rozletí, jako by jimi mělo prolétnou stádo divokých
koní. Vkročí však něco daleko horšího. „Geht hinaus!“ zakřičí muž v uniformě. Připomíná mi
toho podivného pána, který bydlí sám přesně na druhém konci vesnice od nás. Pořád se mračí,
jeho oči jsou tak tmavé, že nelze na první pohled rozpoznat zorničku od duhovky, a tělo má
nachýlené dopředu, jako by se chystal vztáhnout po vás ruku a zamknout vás někde do klece.
Když ho někdo pozdraví, odplivne si a teprve potom odpoví.
Tenhle pán na mě působí stejně strašidelně, přestože se vzájemně fyzicky vůbec
nepodobají. Maminka mě bere za ruku, vycházíme ven a ten voják na nás nepřestává mířit
zbraní. Venku je strašný zmatek. Lidé pobíhají a vojáci jim přikazují, kam mají jít. Občas na
někoho prostě vystřelí. Zdá se mi to nebo je to všecko doopravdy? Mě je vždycky líto zabít i
brouka. Vždyť je to přece taky kousek ztělesněného života. Když zabíjíme králíky, zacpávám
si vždycky uši, zavírám oči a nechci vidět ani jejich kůže.
Pes konečně ztichne. Ještě jednou blafne. Ticho. A mrtvý člověk. To je přece něco
daleko horšího. Kolikrát už jsem v životě viděl umírat člověka. Kolik už jsem viděl mrtvých
lidí, ať známých či neznámých. Nikdy mě to však nepřestalo fascinovat. Děsit a zvláštním
způsobem přitahovat. Lidská zvědavost z něčeho neznámého, nevyhnutelného a přesto
obávaného. Když jsem tenkrát v noci viděl zastřeleného člověka, bylo to poprvé, co jsem se

ocitl tak blízko díla smrti. Mocné smrti. A ten pocit se mi potom vrátil vždycky, když jsem se
s ní znovu shledal. V mém případě tedy rozhodně neplatilo, že člověk přivykne všemu, když
je mu to denní podívanou. Když zabijete člověka, nepřipravíte ho jenom o jeho duši, ale o
jeho myšlenky, sny, zavraždíte jeho jedinečnost. Je to tak nevýslovně kruté. Ukončit během
vteřiny něco, co už se nikdy nebude moci opakovat. Něco, co už nevezmete zpátky a nikdy
nenahradíte ničím jiným. Zůstane prázdnota. Výraz očí, jejichž poslední pohled spatřil něco,
co je všem živým tvorům neznámé. Něco, co už nedokáží ústa vypovědět a popsat. Něco, co
dá umírajícímu signál, že je konec. A pak nehybná schránka. A i ta časem zmizí. Nikdo na to
přece nemá právo. Vzít život, který nedaroval. A zranit další srdce, která ten život milovala.
„Franz, komm hier!“ volá další voják na toho „našeho“. Ten se k nám jen otočí a
výhružně křikne: „Bleibt hier!“ a odchází k tomu druhému. Maminka se rychle rozhlédne,
využije zmatku, políbí mě a pak se sehne a postaví mě na zem. „Schovej se za zeď domu,
utíkej do lesa a vlez na ten starý posed. Za žádnou cenu se sem nevracej, já si pro tebe
přijdu!“ Pláče. Jsem vyděšený, ale je mi maminky líto a nechci ji teď rozzlobit svým
neuposlechnutím. Rychle běžím do mírné stráně vedle našeho domu směrem do lesa. Znám to
tady dobře i po tmě. Běhali jsme tady s kluky a…jednou mě tudy dokonce hnala maminka,
když mi chtěla dát na zadek, že jsem rozbil jedné staré paní omylem okno. Rychle se propletu
mezi stromy. Trochu se mi uleví, když vím, že na mě není teď tak vidět a konečně se můžu
přestat otáčet. Oběhnu pařez. Za sebou slyším: „Wo ist der blonde Junge? Sprich! Hörst du?“
Výstřel. Běžím dál. Už nemám sílu, proto si představuji, že mě honí pes pana Macháčka, jako
tenkrát, když jsem mu šlápnul na ocas. Au! Spadnu přes pařez, z kolena teče krev. Teď už
brečím taky, štípe to, ale nesmím se zastavovat. Co když šla maminka cestou kolem rybníka a
už na mě čeká u posedu? Musím si pospíšit. Ještě kousek. Konečně poškrábaný od větviček
vidím posed. Maminka tu zatím není. Rychle nahoru. Utírám slané slzy. Ať mě nevidí
uplakaného. Musím být hrdina. Maminka přece vždycky říká, že co umřel tatínek, nikoho
kromě mě nemá, a tak ji musím chránit. Posadím se. Mám docela hlad a chce se mi tak strašně
spát. To koleno pálí a v dálce se ozývají další výstřely, přesto se mi klíží oči. Srdce mi buší,
jako bych měl v hrudi ukryté ptáče, které bez přestání třepetá křídly. Nesmím spát, maminka
určitě hned dorazí, možná si jen na chvíli trochu lehnu…
Po rameni mě pohladí něčí ruka. Leknu se, trhnu sebou a zírám do tváře cizího, velmi
mladého muže. Mezi větvemi stromů proskakují sluneční paprsky. Je ráno. Kde to jsem? Jak
jsem se sem vůbec dostal? Už vím. A kde je maminka? Nezapomněla by na mě, to vím jistě.
Pán se na mě usměje a promluví. Česky. „Neboj se, už se ti nic nestane.“ Bere mě do náručí a

schází se mnou po žebříku posedu. „Kde je maminka?“ ptám se, muž uhne pohledem a řekne:
„Brzo už budeš s ní, neboj.“ Docházíme k místu, kde na něj čekají další dva. Zřejmě
kamarádi. „Něco jsem našel. Jídlo to sice není…“ Znovu se usměje. „Než to provedeme,
musíme se o něj postarat. Vzít ho sebou nemůžeme, když nás chytí, tak musíme počítat
s nejhorším“. „Další starost. Zase se to protáhne. Vždycky to něco překazí. Měli jsme to přece
udělat co nejrychleji. Než se Němci dozví, že se k něčemu chystáme“ zamračí se nejvyšší z
nich. „Ale no tak, víš, co si tohle štěně prožilo? A nejspíš ještě prožije?“ vyčte mu můj
zachránce.
Schody mě začínají studit. Zvednu se a pomalu kráčím směrem domů. Maminku
tenkrát samozřejmě zastřelili. Nikdy už jsem ji neviděl. Jiné příbuzné jsem neměl, a kdyby mě
tenkrát partyzáni nezachránili…radši nepřemýšlet. Je to dávno, ale dodnes v noci procitnu,
prudce se posadím a čekám, kdy vkročí ten, na jehož tvář nikdy nezapomenu. Bezpochyby
zabil mou matku on, když se pro nás vrátil a nenašel mě. Zdalipak ti mladíci, co tak vesele
vykřikovali nacistické výroky, tuší vůbec, co všechno obnáší minulost? Připadá mi, že snad
ani nemohli mít ve škole dějepis, jinak totiž nechápu, jak můžou něco takového vypustit
z pusy. Možná dějepis měli, ale nemají v sobě takovou dávku schopnosti dávat lásku a
porozumět, že prostě nerozlišují dobro a zlo. Nebo měli jen třeba potřebu udělat nějaké
„silácké gesto“ a ráno už si na ně ani nevzpomenou. Jenom nechápu, proč si k tomu vybrali
něco, co by mělo být vnímáno veřejností jako něco ostudného. Jako selhání lidského rozumu
a citu. Jako největší zneuctění vážnosti života.

