Ta.jemná povídka

„Okamžitě zpomal,“ zakřičím tak hlasitě, a už se ani nepokouším skrýt hysterii, která zcela
ovládá můj hlas. „To je žihadlo, to letí úplně samo. Počkej, co ti předvedu za zatáčkou, až se
dostaneme na rovinku…“ On mě vůbec nevnímá, uvědomím si s hrůzou, když proletíme
zatáčkou, která nás vynese do protisměru. Ještě větší zrychlení mě zaboří do sedačky. Na
chvíli si připadám jako ve vesmírné lodi, která právě prolétá rojem meteoritů. Jsou to ale jen
sněhové vločky, které v té šílené rychlosti bičují přední sklo. Za několik vteřin se před námi
objeví koncová světla kamionu. „Teď musí zpomalit,“ napadne mě, a částečně se mi taky
uleví. „Toho dostanu…“ Sešlápne ještě víc plynový pedál a zadní nápravu kamionu mine o
několik centimetrů. Dost pozdě si uvědomím další světla, která se najednou objeví proti nám.
Stříbrná pavučina, která mě obtočí, a do které pomalu padám, je to poslední, co vidím…
···
„Vstávej, ty svině,“ zařvu a nejraději bych ještě přidal pár kopanců, ale to si nedovolím, když
kousek ode mě stojí Hauptmann, který dnešní akci velí. Přede mnou se krčí v rohu žena,
která si chrání dlaněmi svůj obličej, protože čeká další ránu. Z nosu jí teče krev, která
zanechává na svátečních šatech tmavou mapu. Chytím ji za ruku a dost neurvale postavím na
nohy. „Poslední?“ zeptá se Hauptmann a ledabyle si prohlédne svátečně nazdobenou
místnost, ve které ještě před chvílí nic netušící obyvatelé slavili narozeniny nejstaršího člena
rodiny. „Odvést,“ zívne. A sám se vydá napřed po schodech dolů. Smýknu se ženou směrem
ke dveřím, neklade žádný odpor. Hlavu má skloněnou a na podlahu dopadají kapky krve.
Najednou mě něco zaujme. Na krku se jí zaleskne kousek zlata. „Co to tady máš?“ Zvednu
ženě hlavu a zatáhnu za část řetízku schovaného pod límcem šatů. Do dlaně mi sklouzne
šperk. Perla osázená kolem dokola rudými granáty. Mají stejnou barvu jako krev na podlaze.
„Gerti…,“ napadne mě a ženě přívěšek strhnu z krku. „To už nebudeš potřebovat,“ řeknu a
vystrčím ji ze dveří. Ještě naposledy ke mně otočí hlavu a já v jejích očích uvidím tolik
nenávisti, že kdyby uměl pohled zabíjet, budu to já, koho bude čekat jistá smrt.
„Gerti, miláčku, kde jsi?“ otvírám pomalu dveře do našeho bytu a proti mně běží malé
děvčátko. Cůpky jí poskakují kolem hlavy a ona radostí křičí: „Tatí, tatí, tady jsem. Ty mě
nevidíš?“ „Nevidím,“ hraju dál naši hru a šátrám kolem sebe jako slepec. To už mě ale Gerti
chytí kolem nohy a křičí: „Já jsem přece tady dole.“ Se smíchem ji zvedám a ona obtáčí své
malé ruce kolem mého krku. „Tatínečku,“ přikládá svoji tvář na tu moji a dává mi spoustu
pusinek. „Tatí, já mám dnes narozeniny. Nezapomněl si?“ „Nezapomněl,“ stavím ji zpět na
nohy. „Utíkej za maminkou, hned přijdu.“ Malá se poslušně rozběhne chodbou pryč a volá:
„Mamí, táta je tu, táta přišel!“ Sundám si kabát a z jeho kapsy vytáhnu šperk. Na světle se
zaleskne a červené granáty mají skutečně barvu krve. „Ten jí bude slušet,“ pomyslím si a
vykročím chodbou.

„Nééééééééé…“ Ten výkřik protne podvečer letního dne. Z nedalekého stromu se poplašeně
zvedne hejno ptáků, zakrouží na obloze a odletí neznámo kam. Na trávníku leží tělíčko
malého děvčátka. Vlásky má mokré, přilepené k hlavě a modré oči upřené k letní obloze. Na
krku, na zlatém řetízku, přívěšek barvy krve. Pomalu se smráká a západ je plný stejně rudých
červánků. Ale to ona nevidí.
···
„Dejte pozor, slečno, je dost divokej,“ upozorní mě podkoní, když mi pomáhá dát nohu do
třmenu a vyšvihnout se na hřbet tmavého hřebce. Táta mi ho koupil jako dárek
k narozeninám. Mělo to být překvapení, ale protože ta on nikdy dlouho nevydrží tajit, dal mi
ho už teď, měsíc před mými narozeninami. „V pohodě, už jsem krotila větší divochy,“
odpovím se smíchem a vyšvihnu se do sedla. Kůň nespokojeně odfrkne. „Ale no tak,“
uklidním ho poplácáním po krku a vyjedu do rozkvetlého zámeckého parku. Počasí jako
stvořené na jarní projížďku. Vzduch krásně voní a je příjemné teplo. Pobídnu koně a on se
poslušně rozběhne. Miluju tyhle chvíle, připadám si doslova nesmrtelná a vím, že zvládnu
úplně všechno, co budu chtít. Kůň poslouchá jako hodinky. Pryč je počáteční nervozita ze
stáje, a já nechápu, proč mě podkoní varoval.
„Vše nejlepší, zlatíčko,“ skloní se ke mně matčina perfektně nalíčená tvář a dá mi lehkou
pusu na obě tváře. Víc si nedovolí, nechce si zničit nalíčení rtů. „Tak moje princezna je
dospělá,“ obejme mě táta a dá mi pusu na obě tváře, až mě jeho strniště nepříjemně
zaškrábe. „Škrábeš,“ řeknu se smíchem a obejmu ho kolem krku. Dárek už žádný nečekám,
ostatně dostala jsem ho už před měsícem a je ve stáji. O to víc mě ale překvapí malá
krabička, kterou přede mě otec položí. „Co to je?“ zeptám se a zvědavě krabičku otevřu. Na
červeném sametu leží perla osázená kolem dokola tmavými granáty. „Teda, ten je krásnej!“
řeknu a hned si ho zavěsím na krk. Marnivě ho obdivuju v zrcadle a líbí se mi, jak se kameny
ve světle svíček krásně lesknou. „Líbí se ti?“ zeptá se táta, ale z mé reakce mu musí být jasné,
že i tentokrát se s dárkem trefil. „Úúúúžasnej,“ schválně protáhnu první písmeno, a pak se
mu pověsím kolem krku. „Ale ty si úžasnější.“ I matka neváhá vstát od stolu a přijde se na
šperk podívat zblízka. „Opravdu krásná práce,“ obdivuje ho, jakmile ho vezme do rukou. „Jak
ses k němu dostal?“ „Ale, na jedné aukci. Dražil se tam majetek jednoho německého
pohlavára a on byl součástí,“ řekne otec a posadí se pohodlně do křesla.
Tu ránu nečekám. Přijde z ničeho nic a je to tak rychlé, že ani nestačím otevřít pusu. Hlava se
mi zvrátí automaticky nazad a moje tělo dopadne do slámy. Tam ho taky za nějakou chvíli
najde náš podkoní přivolaný splašeným kopáním mého koně do dřevěných stěn.
…
Pozoruji poletující sněhové vločky, které se snášejí pomalu k zemi. Část z nich se rozbije na
tisíc kousků o chodník na nábřeží a část spolkne tmavá řeka, která líně teče pod mostem.
Stejně každou z nich čeká konec. Ať už srážkou s tvrdou zemí, nebo splynutím s černou
nicotou… Vracím se zpět do rodného kraje. Je to pro mě skoro stejné, jako ten pád do nicoty.

Před lety bylo mým cílem odtud zmizet. Odejít pryč a už se nevracet. Stopu, kterou jsem tu
nechala, zavál čas, a tak jsem si to přála. Moji čerstvou stopu, šlapanou několik let jinde,
nechám teď zavát časem a vrátím se tam, odkud jsem odešla…
Vystoupím z pod stříšky autobusové zastávky, chytím kufr a vydám se pomalu k parkovišti.
„Hlavně dýchej,“ opakuji si několikrát v duchu a snažím se o přátelský úsměv vstříc muži,
který mi jde naproti. „Konečně si dorazila,“ řekne mi a poplácá mě po zádech. Je to jeho
nejdůvěrnější gesto, kterého je schopen. „Všichni už na tebe čekáme, tak tě odvezu rovnou
k babičce na barák,“ řekne a chopí se mého kufru. Při cestě nemluvíme. Vrací se mi spousta
vzpomínek spojených s tímto městem, a také s mým strýcem, jehož oblíbeným heslem je:
„Každej správnej Varák, má po Němcích barák.“ V duchu se pousměju, protože skutečně
vlastnictví několika domů v tomto lázeňském městě ho katapultovalo mezi místní honoraci.
Sám se o to nijak nezasloužil, ale jeho prarodiče, kteří přišli osidlovat po válce pohraničí, měli
štěstí nebo v tom prostě uměli chodit. A jeden z těch domů teď bude patřit mně…
„Babička na tebe pořád vzpomínala, Barunko,“ obejme mě teta se slzami v očích. „Škoda, žes
tu nemohla být s ní.“ Tohle je mi opravdu hodně nepříjemné. Nesnáším tyhle citové výlevy,
nejsem na to prostě stavěná. Možná za to může smrt mé matky, které jsem přihlížela jako
malé dítě. Nechala mě tehdy sedět na dece na břehu přehrady. „Hraj si, Barunko, jen si
kousek zaplavu a jsem hned zpátky. Nikam nechoď!“ To byly poslední věty, které mi řekla,
než skočila do vody a už se nevynořila. Když jsem si za nějakou dobu uvědomila, že se dlouho
nevrací, běhala jsem po břehu jako šílená. Plakala, křičela, volala ji. Hledal ji tehdy snad
každý, kdo tam byl. Její tělo našli ale až po několik hodinách zamotané v rákosí. Prý její srdce
nevydrželo tu studenou vodu, která v přehradě na Březové byla. Dostala infarkt a už
nevyplavala. Od té nešťastné nehody jsem přestala mluvit. Vychovávala mě babička. Její
neskutečný temperament mě dokázal po nějaké době vrátit zpět do života. Jak jsem ale
rostla, přestala jsem si s babičkou rozumět. Její názory mi přišly předpotopní, její neustále
kontroly: kde jsem, s kým jsem, co tam dělám…, jsem snášela jen se skřípáním zubů. Když
jsem dostala v osmnácti možnost odejít studovat do Prahy, nezaváhala jsem ani chvíli.
Musela jsem pryč a opravdu rychle. Dusila mě a já chtěla roztáhnout křídla. Občas jsem za ní
jezdila: na prázdniny, na svátky… Postupně ani to ne. A naše komunikace se smrskla na
občasné zavolání. Chtěla jsem přetrhat všechna pouta, nevracet se, nikdy… A teď tu sedím
v babiččině kuchyni, koukám z okna na kolonádu a najednou jsem zpět…
„Ty pokoje nahoře zrekonstruujeme, vyklidíme půdu a část budeme pronajímat lázeňským
hostům…,“ plánuju a nadšeně to volám své dceři, která zůstala v Praze. „Jo mami, určitě,
udělej, co je třeba. Kdy přijedeš?“ zeptá se, ale stejně cítím, že se ptá jen tak ze zdvořilosti.
Nechybím jí a své nově nabyté svobody hodlá využít. „Přijedu, jak jen to bude možné,“
rozloučím se a zavěsím. První, do čeho se pustím, je vyklízení babiččiných věcí. Otevřu skříně
s oblečením a skládám je do velkých papírových krabic. Odvezu je do charity, už jsem s nimi
domluvená. Jak se probírám jednotlivými kusy oblečení, zjišťuji, kolik toho babička měla.
Vycházkové šaty, šaty na odpolední čaj, pracovní šaty, domácí šaty, spoustu plesových šatů,

oblečení na golf… Do poslední chvíle žila aktivním společenským životem. Vezmu do rukou
nádherně vyšívané večerní šaty, ve kterých ráda chodila do divadla. Pamatuji si, jak někteří
nevěřili, že mě nevychovává matka, ale babička… Nostalgicky je položím nahoru a krabici
zavřu a přelepím lepicí páskou.
Posadím se k sekretáři a vytahuji jednotlivé šuplíky. Obsahují různé dokumenty, které měla
babička pečlivě založené v jednotlivých deskách. Najdu i jedny s nápisem „Barunky studium“.
Jsou v nich veškeré účty za kolej, menzu, za různé kurzy…, probírám se jimi a do očí se mi
hrnou slzy. „Měla jsem neuvěřitelná štěstí… Děkuju, babi,“ a rozbrečím se nahlas.
Poslední šuplík obsahuje krabičku se šperky. Prstýnky, řetízky, náramky, náušnice, hodinky.
Probírám se tím pokladem a vzpomínám, kam všude je babička nosila, a které z nich jsem si
mohla půjčit, když jsem začala chodit do tanečních. Najednou nevím, proč jsme se tehdy tak
odcizily, kde se najednou vzala ta neviditelná trhlina, která nás od sebe tak moc vzdálila.
Když už si myslím, že mám všechny šuplíky vyklizené, rozhodnu se je vrátit na původní místo.
Všechny krásně zapadnou, jen ten poslední nejde úplně přirazit. Chvíli s ním bojuji, než ho
znovu vyndám. „Jakoby tam něco překáželo…“ pomyslím si, a rukou zašátrám v prostoru po
vytaženém šuplíku. Musím strčit ruku až dozadu. Nahmatám nějakou krabičku, kterou
vytáhnu. Je červená, sametová… „Asi ze šuplíku vypadla, když jsem ho vyndávala, a nevšimla
jsem si toho,“ řeknu si v duchu a krabičku otevřu. Na červeném, sametovém polštářku leží
perla a okolo ní temně rudé granáty. „Teda,“ otevřu obdivně pusu. Je to snad nejhezčí šperk,
jaký jsem kdy viděla, ale nemůžu si vzpomenout, že by ho babička někdy nosila. Krabičku
položím na stůl a šuplík konečně dosedne na své místo.
„Tak jak tu válčíš?“ zeptá se mě teta, která se zastavila na návštěvu. „Ale jo, jde to,“ řeknu a
pousměji se. Nechci se svěřovat, že se mi tu začíná líbit a připadá mi, že společně se tříděním
babiččiných věcí, si vlastně třídím i svůj život. „Chtěla bych se tě ale zeptat na pár věcí, které
jsem objevila,“ řeknu a odejdu pro ně do vedlejšího pokoje. Společně potom dáváme
dohromady různé dokumenty a prohlížíme staré fotografie, ke kterým, na rozdíl ode mě,
dokáže teta přiřadit i jména. „Ještě bych se tě chtěla zeptat na jednu věc,“ vzpomenu si na
šperk ukrytý v sametové krabičce. Přinesu ji a otevřu. „Vůbec si nepamatuju, že bych ho na
babičce viděla,“ řeknu. Teta se najednou zatváří opravdu zvláštně. „Ten ale nebyl babičky,“
řekne po delší době. „Komu teda patřil, když nebyl babičky?“ „To byl šperk tvojí mámy,“
řekne teta a dlouze se zadívá oknem na kolonádu. V tu chvíli je ticho přímo hmatatelné,
vzdáleně k nám doléhá ruch z ulice a tikot hodin v pokoji mi najednou přijde nesnesitelný…
A pak si najednou vzpomenu… Je horký srpnový den a já sedím s maminkou na dece.
Sluníčko se do nás nemilosrdně opírá a vodní hladina se tak lákavě leskne. „Na, vezmi si
klobouk, ať nemáš úpal,“ dává mi na hlavu modrý kostičkovaný klobouček. Jak se ke mně
naklání, vyklouzne jí zpod trička krásný přívěšek, který roztančí po dece spoustu červených
teček. Směju se a chci jí ten šperk vzít. „Počkej, Barunko, to je dárek od babičky k včerejším

narozeninám,“ usměje se. „Jen si zaplavu a jsem hned zpět,“ řekne mi maminka. Sundá si
tričko a odchází do vody...
„Měla ho na sobě, když ji našli. Dostala ho den před tím ke svým narozeninám,“ dodá ještě
teta. „Budu muset jít, zase se brzy stavím,“ namáhavě vstane ze židle.
…
„Dávej na sebe pozor, zlatíčko,“ políbím ještě naposledy svoji dceru na rozloučenou. „A ty
koukej jet opatrně,“ nezapomenu ještě připomenout jejímu příteli. „Nebojte, táta mi půjčil
svoje nový auto. Ten by mi dal, kdybych ho obtočil kolem první lampy. A když už jsme to
zvládli sem, zpátky to bude brnkačka,“ řekne a usměje se. Taky se usměju. Michal je moc
hodný kluk a věřím, že dá na moji dceru pozor. Vezme tašky a schází s nimi po schodech, aby
je uložil do auta.
„Mami, moc děkuju za dárek. Je opravdu nádhernej. Hezčí narozeniny jsem si opravdu
nemohla přát,“ řekne mi moje dcera se slzami v očích. Na krku se jí zaleskne šperk
s perličkou uprostřed a kolem něj samé temně rudé granáty.

