JEŘABINA

Šero a mlhu s bubnujícím deštěm ozářila světla přijíždějícího autobusu. Z něj vystoupil jediný
cestující. Většinou nevystoupí nikdo, kdo by sem také jezdil?!
Vysoký muž v zelené bundě si nasadil na záda velký vojenský batoh, upravil si černou vlněnou čepici a
zapálil cigaretu. V silném větru sychravého podvečera se mu to podařilo na první pokus. Vdechl kouř
a díval se na Abertamské náměstí skrývající svoji tvář v mlze. Světla lamp vypadala jako matné hvězdy
z dalekých galaxií. „Kolik je to asi let?“ Zeptal se sám sebe. Odpověď nepřišla. Asi ani přijít nechtěla…
Vydal se směrem ke Hřebečné. Cestu lemovaly domy v různém stádiu rozkladu a jen pár svítících
oken dávalo na vědomí, že tady ještě někdo žije.
Potkal černou kočku s bílou tlapkou. Vypadala
nedokonale jako tohle místo. Neznámý kočku zaujal a vydala se za ním jako tichý stín. Zapálení další
cigarety vyšlo až na počtvrté.
Pocestný stál před umírajícím stavením. Zbytky plotu vypadaly jako vytrhané zuby, rozbitá okna,
opadaná omítka odhalující intimní partie cihel, okapy odnesl čas anebo někdo místní. Nad
vykopnutými dveřmi byla omšelá cedule s nápisem NA PRODEJ.
NA PRODEJ, nic víc.
Muž vlezl otevřenou brankou na pozemek a posadil se na lavičku. Byla mokrá a studená jako
říjen v Krušných horách. Nedokonalá kočka se spokojila s místem pod jabloní naproti lavičce.
Společné mlčení přerušil muž na silnici.
„Haló pane, jste na cizím pozemku! Pane, slyšíte mě?!!“
Vetřelec z lavičky si připálil další cigaretu a zvednul oči směrem k volajícímu. „Farář Řezáč?“
„Ano a Vy jste…? Jiří, jsi to ty?“
Jiří Borkenstein se rychle zvednul, zahodil cigaretu a přišel k faráři. Podali si ruce a farář ho obejmul.
Ten starý pán měl pořád sílu a jeho stisk byl pevný jako kdysi. Nikdo nespočítá, kolikrát ho vedl k
rodičům, aby jim pak dlouze vyprávěl, co zase provedl.
„Vítej doma, Jiří. Dobře, že jsi se vrátil, tolik let jsme se neviděli. Pojďme ke mně, udělám čaj, dáš si
něco k jídlu a trochu se zahřeješ.“
Jiří se opět podíval na umírající dům a odpověděl. „Ne, děkuji, půjdu dál. To, co jsem viděl, mi stačí.
Vše jsme si řekli na pohřbu mé sestry, kterou Váš Pán nedokázal, nebo nechtěl ochránit.“
Farář však trval na svém a jen se otočil a řekl. „Tak už pojď.“
„To je dobře, to je dobře“. Opakoval neustále farář. Když oba seděli u stolu v teple jeho fary. Na stole
byly dva hrnky teplého čaje a pára líně stoupala vzhůru. Celou situaci mlčky pozorovala hořící svíčka na
mosazném svícnu s dvěma anděly.
„Co je dobře, otče?“. Zeptal se host a třel si studené ruce o sebe.
„Že jsi našel cestu domů. Tolik let jsi tu nebyl. Tátu ti pochovala máma a o rok později... já ji...
Na pohřeb přišlo jen pár lidí. Do kostela jich chodí ještě míň“ Farář se díval přísným pohledem do
Jiřího očí.
„Otče byl jsem v Cizinecké legii všude po světě. Měl jsem dlouholetou smlouvu a nemohl jsem
přijet dřív.“
Farář se na něj zarmouceně podíval, zvednul se a pravil: „Všichni tu ví, že jsi byl ve Francii, ale ve
vězení. Za vraždu. Tak mi tu neříkej hlouposti.

Lži a problémy tě provází od dětství. Tak chytrý kluk si byl, a ještě větší lhář“ Díval se přitom na staré
hodiny a každé jeho slovo znělo hlasitěji a hlasitěji. Pak se posadil a dopil svůj čaj.
„Kdo prodává dům po rodičích? Na ceduli nic není.“
„Anton.“
Jiří se prudce zvedl od stolu. „Cože? Anton Weigel?! Jak se ten šmejd dostal k domu mých rodičů?“
„Jiří, tvůj táta po tom, co se utopila tvá sestra, začal pít a uzavřel se sám do sebe. Když se dozvěděl o
tobě, tak už Jen pil a nikam nechodil. Nadělal pitím spousty dluhů a když umíral, musel se dům
prodat, aby se splatily dluhy. Maminku nechal Anton v domě dožít, ale byla již dávno mrtvá, duše
odešla s tátou a tady zůstalo jen tělo“ Jiří se díval do plamínku svíčky a plamínek do jeho vlhkých očí.
Zvednul se, sáhnul po stále mokré bundě, věnoval poslední pohled svíčce a faráři.
„Už musím jít. Musím pryč, dusím se tu. Děkuji za čaj a… za rodiče, otče.
Otočil se a chystal se vyjít ven.
„Eva se vrátila.“
Jiří polknul na prázdno a znovu se posadil ke stolu. Ta věta ho píchla jako nůž. „Proč se vrátila?“
Farář dolil z porcelánové konvičky do svého hrnku už vlažný čaj. „Vrátila se na jaře, rozvedla se a
žije v domě po rodičích. Víc ti poví sama zítra. Vyspi se tu. Promluvíte si a pak můžeš jít, kam chceš,
kde se nebudeš dusit“
Místo přání dobré noci, Jiří ucítil pevný stisk na rameni.
Milosrdné ráno přineslo modrou oblohu, jen pár mráčků se jako chundelaté ovečky páslo na obloze.
Do místnosti vstoupilo zářivé slunce a zvolalo. „Bonjour, Petite Žo.“
Jiří ještě ležel v posteli a díval se na blonďaté zjevení s otevřenou pusou. Ve dveřích stála ona!
Eva.
Smála se a zářila jako tenkrát na louce u Červené jámy.
Jako když se poprvé líbali.
Jako když jí šeptal do pupíku sladká slova a sliboval společnou cestu životem.
Jako když…
„Mayo, ty jsi pořád tak krásná.“ Snažil se rukama učesat.
„Ale mlč ty vousatý lháři s kohoutem na hlavě.“ Smála se a pohladila Jiřího po strništi.
„Mayo.“
„Psst...“ Dala mu ruku na rty. „Pojďme se projít k naší jeřabině. Pořád tam ohnutá stojí a bojuje
s větrem.“
„A nikdy to nevzdá.“ Doplnil Jiří a oba se tomu zasmáli.
Cestou k jeřabině mlčeli a jen se na sebe dívali, tak jako tenkrát. Jiří nesl košík s dekou, vínem a
svačinou. Srdce mu bušilo a v ústech panovalo pálivé sucho. Došli mlčky na místo, Maya objala
ohnutou jeřabinu a vážným hlasem řekla. „Tak ti ho konečně vedu, naše drahá.“
Jiří pokynul jeřabině, posadil se na deku a otevřel víno.
„Takhle po ránu?“ Zeptala se udiveně Maya.
„Nic lepšího mě nenapadlo, když bylo v košíku. Chceš snad čekat na večer?“
„Dobře, budeme tedy pít, Žo“ a posadila se vedle něj.
„Proč jsi se vrátila, s tvým životem ve Štrasburku? Vyhlášená cukrářka celého Alsaska se vrátila do
města zmaru, závisti a zla.“
Maya se na něj dlouze podívala: „Tři slova začínající na Z. Nejsi nudný jako dnešní chlapi.“ Usmála se
a napila se vína rovnou z lahve.
„Ty jsi dáma.“ Smál se.

„Víš…“
Opět se napila a pokračovala. „Jsem tu, protože manželství nevyšlo, děti nemám a po rodičích tu
zůstal dům. Nechtěla jsem, aby dopadl jako ten váš.“
Žo jí skočil do řeči. „Takže nový začátek?“
Maya mlčela a každá vteřina ticha byla dlouhá jako minuta.
„Ne.“
„Nerozumím... Tak proč jsi se vrátila?“
„Žo, já umírám... Mám v mozku nádor a nejde to vyléčit. Ještě tu jsem a povídám si s tebou, ale příští
podzim už tady nebudu.“
Žo se rychle zvednul a koktal: „Ne, ne, To přeci…“
„Psst, teď mluví dáma, která pije po ránu víno z flašky.“ Smutně se usmála a pokračovala. „Smysl
mého návratu, je zde zemřít. Měla jsem strach z umírání a smrti, ale už se nebojím. Umřu doma.
Mrtví se nebojí.“
Jiří se posadil, mlčel a zíral v slzách před sebe. Neviděl nic, motala se mu hlava.
Nezmohl se na odpověď, seděl jako opařený a cítil ve spáncích rychlý tep svého srdce.
Pohladila ho a zeptala se. „Žo, proč jsi to udělal?“
„Proč jsem tě opustil?“ Zeptal se. Podíval se na ní, ale věděl, že se ptá na něco jiného.
Maya ho přestala hladit a řekla. „Ne, to už nechci slyšet. Dřív mě to zajímalo, ale dnes ne.“
„Celý se to posralo.“ Vzal nedopitou lahev a mrštil s ní o velký kámen. Střepy se rozlétly do všech
stran. Zapálil si. „Přesně tak se roztříštily střepy popelníku o obličej barmana, který mi už nechtěl
nalít.
Byl jsem hodně opilý a tohle jediné si pamatuji. Střepy. Druhý den bohužel zemřel. Byl to starý a
oblíbený muž. Zabil jsem zbytečně nevinného člověka. Celých jedenáct let jsem na to ve vězení myslel
každý den. Před týdnem mě pustili za dobré chování. Jinak bych tam ještě byl další tři roky. Nebude
trvat dlouho a výčitky mne sežerou. S jeho rodinou jsem finanční stránku urovnal, ale tu morální
neurovnám nikdy.
Ještě nějaké otázky?
Jaké to je být vrah?
Proč zradíš ženu, kterou miluješ?
Jak se žije bez rozloučení s rodiči?
Eva chvíli mlčela a zvedla se. „Ne, už je mi zima. Pojďme prosím.“
Cestou zpět oba mlčeli a dívali se do země.

Podzim v Krušných horách je studený a vlhký jako lavička u nově opraveného domu. Anton se ho rád
zbavil. Jiří tu nakonec zůstal. Eva zemřela v červnu.
Na podzimní obloze plují mraky a dívají se na ohnutou jeřabinu, která to nikdy nevzdá. Kořeny má
totiž hluboko v této zemi.

*Černá kočka s bílou tlapkou pod jabloní dnes vypadá dokonale

