Lháři
Jedna, dva, tři, uplivnout.
Jedna, dva, tři, odkašlat si.
Jedna, dva, tři, čtyři.
Jedna, dva, tři, uplivnout.
Jedna, dva, tři, zamračit se.
Jedna, dva, tři…
„‘Brý den, Timm Ebner?“ Podíval jsem se za hlasem a pozvedl obočí. Málo kdo si dovolí oslovit tu
někoho zpříma.
„Jo, to budu já,“ odvětil jsem.
„Těší mě. Jsem Ernst Schmidt. Přiřadili mě k Vám – jsem tu novej. Slibuju, že nebudu překážet, nebo
tak něco. Chtěl bych Vám pomáhat.“ Modrá prasečí očka se na mě dívala s nadějí. Pihovatý obličej
prozrazoval nervozitu a vzrušení. Naivita ve své nezředěné podobě. Byl to mladý Němec, jak má být.
Jakého sis jej vychovala, velká Říše, takový tu stojí. Odvážný a důvěřivý. Před branami pekla, zříkající
se božího odpuštění. Zříkající se ráje jen a jen pro tebe.
„Když to řekli tam nahoře…“ Nemohl jsem se na něj podívat. Až příliš mi připomínal mě samotného.
Prahnoucího po uznání, celý život odmítaného. A v neposlední řadě nacházejícího uznání až tady. Jaký
paradox.
„Moc toho nenamluvíte, hm?“ Začal zase ten kluk. „Já to chápu. Ve škole jsem měl kamaráda, prima
kluk. Byl Vám docela podobnej. Taky byl tichej. A když už mluvil, měl pusu skoro zavřenou. Tak jako
Vy,“ koukl na mě nervózně. „Jako by měl něco s čelistí nebo tak. Je to sympatický. Svým vlastním
způsobem.“ Můj původní záměr byl nevšímat si toho otravného žvatlání. Patolízalů jsem si nevážil, ať
už podlézali úmyslně či ne a byli kteréhokoli věku. Něco v tónu, kterým to ale dořekl, mě přimělo
podívat se na něj. Setkal jsem se s pohledem, který číhavě čekal na mou reakci. Do hlavy mu bylo
vtlučeno, aby poslouchal svého nadřízeného kdykoli, ať je jím kdokoli. Zaplavil mě soucit a já se
pokusil o konejšivý úsměv. On, přemožen úlevou, štěstím a hádám i strachem z budoucna, se
rozesmál vlastnímu vtipu. A já, neschopen stát stranou, jsem se nechal vtáhnout do jeho
bezstarostné bubliny. A jako alkoholik nemůže odolat a místo vychutnávání vždy vypije sklenku až do
samého dna, já se nemohl nabažit toho pocitu a zuby nehty se jej držel. Uvězněn ve vteřině smíchu a
veselí. Ale tak, jako ten alkoholik vysrkne poslední kapičku, i já byl násilím vytrhnut a postaven zase
zpátky na nohy.
„Chtěl bych zkusit rozřazování nebo nástup. Nebo bych chtěl někdy vidět tu šichtu. Myslíte, že bych
to zvládnul?“ Bublina praskla, sklenka je beznadějně prázdná.
„Ehm, Ernste,“ odkašlal jsem si. „Myslím, že bychom měli nejdřív projít papíry. Vezmu tě tam jindy.
Navíc, tohle je taky důležité,“ zkusil jsem zahrát na mladíkovo ego.

„A jak moc důležitý, pane?“ Oddechl jsem si a děkoval. Bohu? Ne, ten už se mě dávno zřekl. Děkoval
jsem tomu, kdo na nás dohlíží. Kdo tohle všechno začal a kdo mě nutí vše podstoupit. Děkuju, Říše,
děkuju.
***
Jedna, dva, tři, odplivnout.
Jedna, dva, tři, odkašlat si.
Jedna, dva, tři, sakra – Ernst?
„Mám to, už to mám!“ Řítil se ke mně rychlostí, jakou mu jen bahno a vězni všude kolem dovolovali.
„Mohli bychom teď na selekci nebo šichtu?“ Křičel ještě zadýchaně. Procházející Hans z toho měl
evidentně obrovskou radost a mladého ještě poplácal po zádech. Děkuju pěkně, blbečku.
„Ne, myslím si, že teď by sis měl odpočinout. Pojď, půjdeme do baráku. Mám tam flašku a možná
nějakou konzervu,“ mrknul jsem na něj. Přes všechna trápení, která jsi na jeho bedra naložila, je to
pořád jen nedospělé ucho. Naštěstí.
„Jo a budu si moct sundat ty rukavice? Hrozně mě z nich svěděj ruce. Ňák si na tu kůži nemůžu
zvyknout, nebo co.“ Usmál se tak, jak to umí jen on. Zuby mu zazářily na pihovatém obličeji a v očích
mu pohrávaly jiskřičky. Přistoupil jsem k němu a zašeptal, že mu odpustím i salutování, načež chladná
dychtivost docela vymizela a nahradil ji výbuch smíchu.
***
Jedna, dva, tři, kontrola dveří.
Jedna, dva, tři, panáka.
Jedna, dva, tři, Ernst.
„No a myslím, že mamka z toho bude dost, že bude dost… Co jsem to chtěl říct?“ Zasmál se a škytl,
což vyvolalo další salvu smíchu.
„Co tu vlastně děláš, Ernste? Jak si se sem dostal?“ Přiznávám se, využil jsem jeho momentální
neschopnosti mi něco tajit. Tato otázka mě ale pronásledovala od prvního okamžiku, kdy jsem jej
uviděl. Kdo mu přisoudil cestu, aniž by mu vysvětlil, jak to v cíli vypadá? Protože tahle cesta se
dobrovolně nevolí, že ne? Je jednou z těch, na které vás dotlačí zákeřné ruce osudu. Anebo zase ty,
Říše?
„Nevím. Asi škola, kola, dokola, holala, lalala, lele, ukulele, jedno sele, ble ble,“ barákem se rozezněl
bublavý smích a já pochopil, že už z něj víc nevymámím. Zvlášť teď, když jeho hlava zlehka dopadla na
mé rameno a Ernst začal tiše chrápat.

***
Jedna, dva, tři, Ernste… Ne.
Jedna, dva tři, co přidělování potravin?
Jedna, dva, tři, řekl jsem ne!
O několik dnů a desítek výmluv později se ráno zdálo hezčí než v létě a já doslova vyskočil z postele.
Jasně, možná a to mohlo i to hlasité bušení na mé dveře. Faktem ale je, že to bylo moc pěkné ráno.
„Ebnere, máte problém. Dostalo se ke mně, že z mně neznámých důvodů nechcete pustit toho prcka
k selekci. Prvně jsem si myslel, že špatně slyším. Víte vy vůbec, o kom to tady mluvíme? Syn
generálplukovníka, vy tupče! To bude vážně skvělý, až se prcek vrátí domů a jeho jediný zážitky
z Osvětimi budou, jak se s Váma ožíral a klepal do stroje, jak datel!“ Byl rudý vzteky. Jaký kontrast
oproti mé, strachem a úzkostí zbledlé tváře. Udělal tři kroky, až se naše nosy téměř dotýkaly. „Dneska
v deset hodin ho tam vezmete. Nebo ty roztomilý zprávičky o vašem vedení pošlu dál.“
A já pochopil, že nemám na vybranou. Já nebo on… To ty jsi mě vychovala, abych volil sebe. Dlouho
jsem si sobecky šetřil ve své duši plné hříchů a vražd tento dobrý skutek. Jedinou naději, že se svým
dětem někdy zvládnu podívat do očí. Ty jsi se mnou měla ale jiné plány, viď, Říše?
***
Jedna, dva, tři, vyprázdni hlavu.
Jedna, dva, tři, nemysli na to.
Jedna, dva, tři, čtyři.
„Ernste, vstávej! Honem!“ Slyšel jsem ránu a několik chvatných kroků.
„Ano? Potřebujete něco, pane?“ A já vyslovil nejhorší z mých hrozných vin.
„Jdeme k selekci, Ernste. Budeš mi pomáhat.“ A úsměv ve tváři toho pihovatého blázna byl prostě
odzbrojující.
***
Jedna, dva, tři, omlouvám se.
Právě přijel nový vlak a já viděl stovky Židů s nadějí v očích. Jedou přece do rodinného tábora, že? Pro
sentiment tu ale není čas. Po dvou měsících si zvyknete a naučíte se nemyslet a necítit. Nenápadně
jsem zkontroloval Ernsta. Stál vedle mě s vážným výrazem a odhodláním v očích.
Výraz Židů se začal měnit při pohledu na ozbrojené muže všude okolo. A jejich výraz se změnil na
nechápavý, když byly jejich kufry vyházeny a odvezeny pryč. Ernst pořád nic a já dovolil naději mi
všeptnout myšlenku, že mu třeba nic nedojde.
To už se ale naši nové příchozí začali řadit a procházeli dlouhou uličkou, tvořenou vojáky. Mířili
neodvratně k nám a byli vyděšeni. A Ernst? Byl zmatený. Nasadil jsem neurčitý výraz a utopil své

srdce i se všemi city. Začal jsem ukazovat, na jakou stranu mají ta stvoření poslat. Mladý napravo,
silný napravo, starý nalevo, těhotná a hubená – odpusť – nalevo. Pochopení přijde vždy pár vteřin
před ortelem. Ne, nejsou hloupí, tak jak říkali. Selekce končí a levá strana je vedena ke komorám.
V ten moment Ernstův pohled zabloudí ke kouři z komínů. Osamocená slza putuje po bledé tváři.
Modlím se, aby byl propuštěn a ušetřen dalších pohledů. Ty jsi ale nikdy nebyla milosrdná.
Vydržel se dívat na celé svlékání, sprchování a se zatnutou čelistí a potoky slz ustál i mlácení nějakého
muže, co si bláhově schoval prsten do úst – sebevrah. Pohled na spodní prádlo z talitu byl na něj ale
moc. Utíkal pryč, směrem k barákům, a já se nemohl dočkat konce. Toužil jsem a zároveň se děsil jej
jít zkontrolovat a utěšit. Druhá část mého mozku se ale zaobírala myšlenkou, kde viděl šály
pravoslavných Židů a jak to, že na něj tenhle akt ponížení měl takový účinek.
***
Jedna, dva, tři, hlasité vzlyky.
Jedna, dva, tři, dávení.
Jedna, dva, tři, řev. Tak strašný řev.
„Proč jste mi to neřekl? Věděl jste to celou dobu! A já vám věřil, obdivoval jsem vás!“ Jeho oči planuly
bolestí, výčitkami a zradou. Kdybys jen věděl.
„Otec ti nic neřekl?“ Zašeptal jsem a oči upínal na palce u noh.
„Proč by mi něco říkal? Je pekař, o tomhle ví houby!“ A najednou, jakoby se v tom chlapci něco
zlomilo. Objal si kolena a pořád do kola mumlal, že mu to ve škole neřekli. Že to není možné a že viděl
film. Pořád dokola a bez přestání. „Ten film, ten film!“ Jako zoufalou modlitbu. Modlitbu padlého
anděla, černé ovce.
Jak krutá umíš být Říše. Stále se snažíš vychovávat válečníky. To ti nic neříká věk nevinnosti?
Neposloucháš?
Já vím, to ty nikdy.

