Ďáblova osvěta
Vlak zastavil a já z okna vagónu ospale zírala na ošuntělý perón. Nemám
ráda samotu a už vůbec prázdná nádraží. Vždy se ptám, kam zmizeli lidé, kteří
sem přece patří. Nastoupili do jiného vlaku, nestihli přijít a nebo já jedu jaksi
nevhod? Lze ovšem jet vlakem vůbec nevhod? Přeci každá cesta musí mít
nějaký smysl.
Do kupé přistoupila postarší paní, která se usadila v protisměru a společně semnou počala zírat, kam já – na ošuntělý perón. „Jsi smutná, když vidíš
prázdnotu, viď.“ Ani nevím proč, odpověděla jsem cizí ženě: „Ano, hodně
smutná. Já mám totiž ráda pohyb.“ „Také jsem měla ráda pohyb“, iniciativně
přitakala má spolucestující. „Teď však již mám raději prázdná nádraží a hlavně
nerada se dívám na vlaky jedoucí v protisměru.“ „Proč právě vlaky jedoucí
v protisměru“, zareagovala jsem již se zájmem. Žena se odvrátila od venkovního
obrazu a velice zvláštním, upřímným pohledem se na mne podívala. Z její tváře
vyzařovalo cosi záhadného, tajemného, pokora, odhodlání a dekora vrásek jejích
očí prozrazovala dálku i pohnutky její životní cesty.
„Byla jsem dívkou stejně krásnou, jako ty. Vždy jsem hledala společnost a
přiznám se, že mi lichotilo, když se za mnou chlapci ohlíželi. Je zvláštní, že vše
krásné se mnohdy změní právě během krásného, slunečného dne. Tehdy v roce
1942 přišel táta a přinesl dopis s předvoláním do transportu. Tento den nebyl
sám, kdo si v Kolíně přinášel domů příkazovou pozvánku do Terezína. V naší
rodině bylo vše zvláštní. Matka do transportu nemusela a já otce následovala
transportem následujícím proto, že jsem byla jeho krve. První smutek rozloučení
nahradila radost ze setkání s ním v ghettu. Nikdo by nevěřil, že setkání
s blízkým a otcem zvlášť, může znamenat pohlazení na duši i za zdmi hradeb a
ostnatých drátů. Když jsem jej poprvé potkala v Terezíně, rozplakal se.
Rozplakal se radostí. Pamatuji si, jak mne sevřel v náručí a jenom hlesl: “Bože,
děkuji ti za zázrak.“ Má spolucestující se odmlčela, sepjala ruce v náručí a já
zahlédla v jejích obličejových zkrabatělých koutcích rosící se bolest duše. „Ano,
věř mi, zázraky se dějí,“ pokračovala po chvíli s dojetím. „Jen nesmíme bránit
svému srdci v jejich přijetí. Tátu jsem pak dlouho neviděla. Kolínští známí mi
říkali, že si píše po večerech jakýsi deník. Já dodnes věřím, že psal dopisy
mámě. Víš, protože my byli taková zvláštní rodinka. Jeden Čech, druhý Žid,
třetí míšenec…a tak. Budeš se asi divit, ale i v ghettu se za mnou chlapci otáčeli
- a já se zamilovala. Šíleně jsem se zamilovala do Němce, který se jmenoval
Willy Mahler. Dodnes si pamatuji, jak jsem ho provokovala otázkami, kdy pro
mne složí operu, či alespoň krátkou hudební skladbu. A on to nakonec dokázal.
Jednou po návštěvě místní ghettokavárny mne tajně odvedl do podkroví jednoho
z místních domů, kde mi jeho kamarádi muzikanti potichu zahráli různé líbivé

melodie, které vydával s úsměvem a vtipným humorem za vlastní. Po
představení muzikanti v tichosti odešli a my se milovali láskou vězněných, kde
se poutem nestávaly okovy, ale souznění duší nás obyčejných lidí, ženy a muže,
které rozlišovalo pouze pohlaví. Navzdory mnohým překážkám a naším
rozdělením do bloků, jsme si jednoho dne odpřísáhli věrnost. Willy mne
zahrnoval květinami tajně utrženými mezi šancemi a já naopak je tajně
vyhazovala, abych nevzbudila pozornost ghettowache. Podivný to svět. Na jedné
straně konáme dobro, abychom na straně druhé konali zlo ve prospěch dobra.
Vždyť přeci i kytky volají: my chceme žít. Jenomže jejich volání není tak
halasné, jako u lidí. Pouze se pnou vzhůru k nebesům a k nebesům hledí,
přestože umírají ve vázách k našemu potěšení.“ Žena náhle přerušila řeč a
zahleděla se směrem k podlaze vagónu. I když jsem se pod vlivem dojetí bála
přerušit nastalé ticho, nutkavá zvědavost mi dodala odvahy. „Prosím, a co se
později stalo s Willym?“ Žena si bezděčně zamnula předloktí levé ruky a já
zahlédla vytetované číslo. Nepamatuji si jeho kombinaci. Jen vím, že mezi námi
zavibrovalo cosi, co bych asi nejvýstižněji nazvala hřejivým dotekem chladivé
minulosti. „S Willym jsme prožívali v ghettu jednu velkou hlubokou lásku,“
spíše s povzdechem navázala na můj dotaz žena. „Dokonce nás nerozdělilo ani
pozdější přiznání Willyho, že je v říši ženatý. Já ho totiž chápala stejně jako
svého otce. Jednou, když nad Terezínem přelétla jakási letadla, začala se šířit
ghettem zaručená zpráva, že spojenci i osvobození je již nablízku. Tehdy jsme
se s Willym sešli nedaleko kostela a modlili se, jak jsme nejlépe uměli, aby
válka neskončila, protože její konec by znamenal i konec naší lásky. Krize mezi
námi nastala pouze jednou a bohužel naposledy. Byla jsem zařazena do
transportu na východ a Willy měl možnost se nechat výměnou zařadit také, měl
k tomu totiž v ghettu patřičné styky a známosti. Ovšem neudělal to. Přišel
plačící a sliboval mi, že nejbližším dalším transportem přijede a najde si mne. Já
mu chtěla věřit, ale přesto jsem byla natolik rozrušená, že jsem při nastupování
do transportního vagónu zapomněla ve zmatku svůj kufr na odbavovacím place.
Pak jsme jeli dlouho a já škvírou mezi prkny viděla projíždějící vlaky zpět.
Představovala jsem si, že jedou určitě do Bohušovic a pak do Terezína, kde jsou
Willy a můj táta. Stačilo tak málo, přeskočit a jet zpět. Proto nemám ráda vlaky
jedoucí zpět. Nikdy do nich nenaskočíš a tím ti nikdy nenaplní tvé naděje na
cestu vpřed.“ „Chcete říci, že jste už nikdy svého Willyho neviděla?“ vpadla
jsem netrpělivě do vzpomínek ženy s vytetovaným číslem. „Ne, neviděla.
Přitom jsme byli později v Osvětimi, kam byl dopraven z Terezína následujícím
transportem, vedle sebe velice blízko. Teprve po válce jsem se dozvěděla, že
před postupujícími Sověty byl s dalšími poslán do Buchenwaldu, kde zemřel.
Ani můj otec nepřežil. Ten zemřel kousek ode mne ještě v Osvětimi, ale také
jsem ho neviděla.“ Celá u vytržení jsem zírala na klid, s kterým mne neznámá
žena s vytetovaným číslem seznamovala se svým osudem. Najednou jsem si
uvědomovala, jak jsou malicherné mé pocity z ošuntělých nádraží, jak jsou
malicherné problémy nás všech, kteří máme přátele, příbuzné, kteří máme

domov a dostatek času k vymýšlení problémů umělých. „Prosím, co pro vás
mimo utrpení a bolesti představovala Osvětim.“ Žena se na mne spíše tázavě
podívala, pak pozdvihla oči v sloup a povzdechla. „Osvětim. Ihned po příchodu
do tábora jsem ji pojmenovala po svém: Ďáblova osvěta. A tato Ďáblova osvěta
mne provází každým dnem. Provází mne, tebe i všechny, které vidíš vystupovat
nebo nastupovat. Nejsou mimo ani ti, kteří jenom postávají. Podívej tamhle na
ty kluky.“ Reflexivně jsem vyhlédla ven na nádraží, kde náš vlak zastavil. „Víš,
co mne s těmi chlapci pojí?“ zeptala se. „Nevím, asi holé hlavy, kterým fašismus
propagují,“ odvětila jsem. „Nikoliv, jsou to čísla. Vidíš ty osmnáctky vyšité na
rukávech jejich košil a bund? Znamenají jedničku, první písmeno abecedy, velké
A. Osmička představuje osmé písmeno abecedy H. Obě písmena představují
iniciály jména Adolf Hitler = smrt. I já jsem značena číslem, ale mé číslo
představuje život, jeho konstelace mne totiž zachránila. Ti chlapci, co tady vidíš,
jsou pouze pokračováním Ďáblovy osvěty, kterou si bohužel sami neuvědomují.
Svět se ve své podstatě v podání lidí vůbec nemění. Když jsme si doma poprvé
našívali hvězdy, připadalo mi vše úplně stejné, jako teď, vidím-li nášivky
tamtěch kluků. Až na to, že nášivky orlic na uniformách esesáků snad byly
smysluplnější. Nevidím rozdílu mezi zlem dnešním a minulým.“ Během řeči se
vlak rozjel a zase zastavil na další zastávce. Žena mne levou rukou pohladila,
stručně se rozloučila a vystoupila. Chtěla jsem ji položit ještě hodně otázek, ale
už jsem ji viděla nastupovat do taxíku vedle stanice. Vagón sebou cukl a já,
vyhlížejíc zpět, uviděla za taxíkem odjíždět auto s firemním označením D. O.
s.r.o. Snad náhoda, ale přeci, nemohu se dodnes zbavit dojmu, zda se nejednalo
a dodnes nejedná o znamení další Ďáblovy osvěty pro nás všechny. Po dosažení
cílové stanice jsem totiž několik dnů marně pátrala v obchodním rejstříku firem
po objasnění zkratky D. O.. Marně. Žádnou stopu původu jsem nenalezla ani
v reklamních katalozích, telefonních seznamech či inzertních rubrikách. O to
více se mi s palčivou naléhavostí vybavují slova mé neznámé společnice
z vlaku, že Ďáblova osvěta nás provází všechny a všude, jen naše vnímavost
jaksi pokulhává.

