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CARLOTĚ

Kdybych chtěl věřit, snad bych se dal
na víru, ale já jsem reportér a Bůh
existuje jen pro autory úvodníků.
GRAHAM GREENE: Tichý Američan
Pravdivý příběh o válce nikdy není morální.
Nepoučí, nenabádá ke ctnosti, nenabízí
vzory slušného chování, nebrání mužům,
aby dělali věci, které vždycky dělávali. Jestli
příběh vypadá morálně, nevěřte mu.
TIM O’BRIEN: Co nosili s sebou.
Povídky z vietnamské války
Jednoho dne za dobrého světla,
s cigaretou, za války…
ARTURO PÉREZ-REVERTE:

Území Komančů
Gerdě Taro, která strávila rok na frontě
ve Španělsku a zůstala tam.
ROBERT CAPA: Death in the Making

I
„Na ústup je vždycky pozdě. Jednoho dne se znenadání probudíš
a uvědomíš si, že tohle nikdy neskončí, že to tak bude pořád.
Nasedání do prvního vlaku, spěšné rozhodování. Buď sem, nebo
tam. Buď bílá, nebo černá. Tomu důvěřuji, tomu ne. Včera se mi
zdálo, že jsem byla v Lipsku s Georgem a ostatními. Měli jsme
schůzi v domě u jezera. Seděli jsme u stolu s lněným ubrusem,
na kterém byl keramický hrnek s tulipány, kniha Johna Reeda
a pistole. Celou noc se mi o té pistoli zdálo, a když jsem se ráno
probudila, v krku jsem cítila pachuť sazí.“
Dívka zavřela sešit, jenž jí spočíval na klíně, a zvedla pohled ke
krajině, která se za okýnkem rychle míhala. Modravé roviny
mezi Rýnem a Vogézy, vesničky s dřevěnými domy, pole růží,
trosky středověkého hradu, zničeného během jedné z četných
středověkých válek, které Alsasko pustošily. Takto k nám vcházejí dějiny, pomyslela si, aniž tušila, že území, kterým projíždí, se brzy opět promění v bojiště. Válečné vozy, bombardéry
Blenheim středního doletu, stíhací dvouplošníky Heinkel 51
německého vojenského letectva… Když vlak projížděl kolem
hřbitova, ostatní spolucestující v kupé se pokřižovali. Za toho
neustálého kodrcání se jen těžko dalo usnout. Hlavou co chvíli
narážela do okenního rámu. Byla unavená. Zavřela oči a uviděla otce zachumlaného do teplého tvídového kabátu, jak stojí
na nástupišti lipského nádraží a loučí se s ní. Čelisti pevně semknuté, až se mu v šedivém světle pod přístřeškem svaly ve
tváři napínaly jako přístavním nosičům. Pevně stisknout zuby,
ruce v kapsách sevřít v pěst a zapřísahat se v jidiš. Takhle to
dělají muži, kteří neznají pláč.
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Je to otázka povahy anebo principu. City, když náhle vytrysknou, dělají všechno jen mnohem těžší. Otec vedl proti slzám neustálý boj. Když byli malí, zakazoval jim plakat. Stalo-li
se, že se kluci ve čtvrti do sebe pustili pěstmi a prohráli, nesměli
si přijít domů stěžovat. Natržený ret nebo modřina pod okem
byly víc než dostatečným důkazem porážky. Pláč však byl zakázán. Pro ženy takový zákon samozřejmě neplatil. Jenže ona
své bratry zbožňovala a za nic na světě by nepřipustila, aby se
s ní zacházelo jinak než s nimi. V tomhle vyrostla. Takže jen
žádné slzy. Otec dobře věděl, co říká.
Byl to staromilec původem z východní Haliče, jenž stále
používal obuv venkovanů s gumovými podrážkami. Vzpomíná
si, že když byla malá, vídávala na zahradě u kurníku jeho stopy, připomínající otisky kopyt obrovského býka. O šabatu při
obřadu v synagoze byl jeho hlas stejně hluboký jako jeho stopy
v zahradě. Hloubka daná asi devadesáti kilogramy váhy.
Hebrejština je starobylý jazyk, který v sobě má osamělost
trosek. Je jako hlas, jenž tě volá z úbočí kopce, nebo jako lodní
siréna, kterou je slyšet do daleka. Melodie žalmů ji stále dojímá. Po zádech jí přebíhá mráz, kdykoli ji zaslechne ve snu tak
jako teď, když se za hranicí vlak ubírá dál. Pociťuje lehounké
šimrání těsně pod hrudníkem. Tam mám asi duši, pomyslela si.
Nikdy nevěděla, co je to duše. Jako malá holka, když bydleli v Reutlingenu, myslela, že duše jsou bílé pleny, které matka
věšela na terase. Oskarova duše. Karlova. A její. Ale teď už těm
věcem nevěří. Kdyby mohla, tak by Bohu Abrahámovu a dvanácti kmenů izraelských přerazila vaz. Nebyla mu nic dlužná.
Tisíckrát raději měla anglickou poezii. Eliotova báseň ti pomůže zbavit se zla, pomyslela si. Vždyť Bůh mi vůbec nepomohl
dostat se z vězení na Wächterstraße.
Byla to pravda. Dostala se odtamtud sama, vlastními prostředky, díky své rozvážnosti. Taková blondýnka, tak mladá
a tak dobře oblečená, to přece nemůže být komunistka, pomysleli si jistě její věznitelé. Ona si to také myslela. Když chodila
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do tenisového klubu ve Waldau, vůbec by ji nenapadlo, že se
bude zajímat o politiku. Pěkně opálená pokožka, bílý svetřík,
krátká plisovaná sukýnka… Má ráda ten pocit, který ovládne
tělo po cvičení. A také má ráda tanec, rtěnku, ráda nosí klobouk,
kouří cigarety se špičkou, pije šampaňské. Jako Greta Garbo ve
filmu Gösta Berling.
Vlak teď vjel s dlouhým hvízdáním do tunelu. Ocitli se ve
tmě. Nadechla se vzduchu prosyceného pachem, který stoupá
z vagonů a který je pro železnici tak typický.
Neví přesně, kdy se to vlastně všechno zvrtlo. Stalo se to,
ani nevěděla jak. Bylo to kvůli těm zatraceným sazím. Jednoho
dne byl v ulicích cítit nádražní pach. Zapáchalo to kouřem, jaký
bývá při požáru, když se pálí kůže. Vysoké holínky řádně naleštěné, kožené pásky, hnědé košile, řemeny s cvočky, vojenské
řemínky… Jednou v úterý, když s kamarádkou Ruth vycházely
z kina, viděla ve čtvrti Weissenhof skupinu mladíků, kteří si
zpívali nacistickou hymnu. Byli to jen takoví holobrádci. Nikdo
tomu nevěnoval větší pozornost. Pak přišel zákaz provozovat
židovské obchody. Vzpomíná si, jak se matka sklonila pro šálu,
která jí upadla, když do ní majitel krámku strčil a vyhodil ji ven.
Ten výjev byl v její paměti jakýmsi výronem. Modrá šála špinavá od sněhu. Téměř ve stejnou dobu došlo k pálení knih a partitur. Pak lidé začali zaplňovat stadiony. Krásné ženy, zdraví
mládenci, ctihodní otcové rodin. Nebyli to fanatici, ale obyčejní
lidé, prodavači aspirinu, ženy v domácnosti, studenti, dokonce
Heideggerovi žáci. Všichni projevům pozorně naslouchali, nenechali se klamat. Věděli, co se děje. Bylo třeba si vybrat, a tak
si vybrali. Vybrali si.
Osmnáctého března v sedm večer ji v domě rodičů zadržela hlídka SA. Pršelo. Přišli pro Oskara a Karla, ale jelikož ti
nebyli doma, odvedli si ji.
Rozbité zámky, pozotvírané skříně, vyvrácené zásuvky,
poházené papíry… Našli poslední dopis, který jí Georg poslal
z Itálie. Podle nich byl prostoupený bolševickým svinstvem. Co
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se dá od Rusa čekat? Georg nikdy nedokázal mluvit o lásce a vynechat přitom třídní boj. Aspoň že se mu podařilo utéct do
bezpečí. Řekla jim pravdu, poznala ho na univerzitě. Studoval
medicínu v Lipsku. Tak napůl spolu chodili, ale každý bydlel jinde. On ji nikdy nedoprovázel na večírky, na něž ji zvali přátelé,
a ona se ho zase nikdy neptala na jeho schůze, které probíhaly
za svítání. „Politika mě nikdy nezajímala,“ řekla jim. Asi se jim
to zdálo přesvědčivé. Pravděpodobně tomu napomohlo i její
oblečení. Měla na sobě vínově červenou sukni, kterou dostala
od tety Terry k promoci, boty na vysokém podpatku a halenku
s výstřihem. Vypadalo to, jako by ji z SA přišli zatknout zrovna
ve chvíli, kdy se chystala jít tancovat. Matka vždycky říkávala,
že vhodné oblečení jí může zachránit život. Měla pravdu. Nikdo
na ni nevztáhl ruku.
Zatímco ji vedli chodbou k cele, ze západního křídla k ní
dolehl křik provázející výslechy. Když pak na ni přišla řada, sehrála svou roli dobře. Naivní a vystrašená dívka. A opravdu to
tak bylo, i když ne natolik, aby přestala myslet. Skutečnost, že
člověk zůstane naživu, někdy závisí jen na tom, že si uchová hlavu na správném místě a zbystří všechny smysly. Pohrozili jí, že
zůstane ve vězení, dokud se Karl s Oskarem sami nepřihlásí. Ona
je však přesvědčila, že jim skutečně nemůže poskytnout žádné
informace. Přerývaný hlas, doširoka otevřené oči, něžný úsměv.
V noci ležela mlčky na pryčně, kouřila a dívala se do stropu. Její hrdost byla trochu dotčená. Měla chuť s celým tím divadýlkem skoncovat. Myslela na své bratry, modlila se, aby už
byli v ilegalitě, aby se dostali do Švýcarska nebo do Itálie jako
Georg. Plánovala i svůj útěk, hned jak se jí podaří dostat se
odtud. Německo už nebylo její zemí. Nezamýšlela jen dočasně
uniknout, chtěla začít nový život. Cizí jazyky, které se naučila,
jí přece budou k něčemu dobré. Musí odtud vypadnout. Podaří
se jí to. Byla si tím jistá. K tomu měla svou hvězdu.
Vlak s kodrcáním horského povozu opět vyjel na světlo.
Ocitli se v jiné krajině. Řeka, statek obklopený jabloněmi, malé
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vesnice s komíny, z nichž stoupá kouř. Začínalo se smrákat,
když vlak vyjel z poslední zatáčky. Děti stojící vysoko na náspu
zvedly paže a mávaly rukama zleva doprava.
První padající hvězdu viděla v Reutlingenu, když jí bylo
pět. Vraceli se pěšky z Jákobova pekařství s moučníkem z kondenzovaného mléka a se semínky k večeři. Karl šel vepředu
a kopal do kamínků. Ona s Oskarem šli vždycky kousek za ním.
A tehdy Karl ukázal na nebe prstem poučujícího staršího sourozence.
„Dívej, Pstroužku. Něco si přej.“ Vždycky jí tak říkali. Tam
nahoře měla tma barvu švestek. Tři děti s rameny u sebe se dívaly na nebe, zatímco hvězdy padaly, po dvou, po třech, po hrstech, jako když se sype sůl. Ještě teď, když si na to vzpomene,
cítí na ramenou vůni rukávů vlněných svetrů.
„Kometa je dárek štěstěny,“ řekl Oskar.
„Jako narozeninový dárek?“ zeptala se.
„Lepší. Protože je to navždycky.“
Jsou věci, o nichž vědí jen sourozenci. Jde o jisté maličkosti, jež špion využívá k ověření totožnosti. O vzpomínky
sklouzávající pod dlouhou trávu dětství.
Karl byl z nich vždycky nejbystřejší. Naučil ji, jak se chovat v případě zatčení. A také tajné dorozumívací šifry používané Komunistickou mládeží, kdy se písmena vyťukávala do zdi.
Díky tomu si aspoň vysloužila uznání spoluvězeňkyň z cely. Aby
se ve vězení dalo přežít, je třeba posílit mechanismus vzájemné
pomoci. Stojíš za tolik, kolik toho umíš. Oskar jí vysvětlil, jak
se vnitřně zocelit, aby dokázala ledacos vydržet, jak skrýt své
slabiny, jak se chovat vyrovnaně, sebejistě. Ať tě city nezradí,
říkával jí, nebezpečí je cítit. Musíš ho vidět přicházet.
Nedůvěřivě se rozhlédla kolem. Jeden z cestujících ve
vlaku bez přestání kouřil. Byl oblečen v černém. Otevřela okno,
aby kouř mohl ven, a opřela ruce o rám. Drobounký déšť jí dopadal na vlasy a osvěžil jí tvář. Cítím ho, pomyslela si. Je tady,
vedle mě. Musíš myslet rychleji než oni, vypař se, vysmekni se,
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prostě nějak zmiz, staň se někým jiným, říkával jí. A tak se to
naučila. Vymyslela si postavu a hrála si na ni, stejně jako v pubertě, když si hrávaly s kamarádkou Ruth a napodobovaly filmové herečky, stavěly se do vyzývavých póz a v prstech držely
cigaretu v dlouhé špičce. Asta Nielsen a Greta Garbo. Přežít
znamená utíkat kupředu.
Po dvou týdnech ji pustili. Čtvrtého dubna. Na okenním
parapetu ležela červená jiřina a otevřená knížka. Rodinné vyjednávání prostřednictvím polského konzula se ukázalo jako
velmi účinné. Ale ona si vždycky myslela, že se odtamtud dostala díky své šťastné hvězdě.
Fakt, že na Zemi lze pociťovat vliv hvězdných konstelací,
není žádnou metaforou. Je to stejný případ, jako když se potvrdí překvapivá přesnost nerostů ukazujících k magnetickému
pólu. Hvězdy, vysílající své zprávy miliony světelných let, vedly
kartografy a mořeplavce po celá tisíciletí. Přenášejí-li se zvukové vlny éterem, pak někde v galaxii nutně jsou i žalmy, litanie
a prosby lidí a vznášejí se tam mezi hvězdami.
Jahve, Elohim, Siod, Brausen, ať už jsi kdokoli, Pane pohrom a oceánů, zákonodárce chaosu a zničených zástupů, Pane,
jemuž patří náhoda i zkáza, zachraň mě.
Vlak přijížděl k nástupišti pod kovovou klenbou nádraží Gare de l’Est. Na druhé straně za okýnkem panoval běžný
ranní provoz obyčejného pracovního dne. Dívka otevřela sešit
a začala psát.
„Když svět, kam by se člověk mohl vrátit, už není, musí se
spoléhat na štěstí. Na schopnost improvizovat a na chladnou
hlavu. To jsou mé zbraně. Používala jsem je odmalička. Proto
jsem přežila. Jmenuji se Gerta Pohorylle. Narodila jsem se ve
Stuttgartu, ale jsem Židovka s polským pasem. Zrovna jsem přijela do Paříže, je mi dvacet čtyři let a jsem naživu.“
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II
Zazvonil zvonek u dveří a ona zůstala nehnutě stát u plotny,
s čajovou konvicí v ruce a se zatajeným dechem. Nikoho nečekala. Šedivý mrak za oknem v podkroví těžce doléhal na střechy
domů na ulici Rue Lobineau. Rozbité sklo bylo slepené pruhem
lepicí pásky, kterou tam Ruth pečlivě připevnila. Bydlely v tom
bytě spolu už od příjezdu do Paříže.
Gerta si rozkousla ret až do krve. Myslela si, že strach už
je pryč, jenže nebyl. Je to jedna z věcí, které se naučila. Pokud
se jednou strach, ten opravdový, usídlí v těle, už nikdy nezmizí.
Zůstane tam přikrčený v podobě úzkosti, i když není proč, protože člověk už je v bezpečí, ve městě s domy s podkrovím a bez
kobek, kde lidi umlátí k smrti. Bylo to, jako když se schází po
schodech, u nichž vždycky chybí poslední stupínek. Znám ten
pocit, řekla si, jakmile znovu popadla dech, jako by jí zvýšená
hladina adrenalinu zocelila ducha. Strach teď ležel na dlaždicích
v kuchyni, na něž se vylila trocha čaje. Poznala ho, jako člověk
poznává starého druha z cest. A každý přitom ví, kde se ten
druhý nachází. Ty tam. Já tady. Každý na svém místě. Možná
je to tak dobře, pomyslela si. Když se zvonek ozval podruhé,
pomaličku položila konvici na stůl a šla otevřít.
Hubený kluk s jemným chmýřím nad horním rtem se
mírně předklonil v náznaku úklony a podal jí dopis. Byla to
podlouhlá bílá obálka bez poštovního razítka, jen s modro
červeným znakem Střediska pomoci uprchlíkům. Její jméno
a adresa byly napsány na stroji velkými písmeny. Sotva začala
rozlepovat obálku, ucítila tep ve spáncích. Byl pomalý. Tak se asi
cítí obžalovaný při čekání na rozsudek. Vinen. Nevinen. Nero
zuměla moc dobře tomu, co v dopise stálo. Musela si to přečíst
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několikrát, až strnulost svalů pominula a její výraz se pomalu
měnil, jako když vyjde slunce schované za mrakem. Ne že by
se teď usmívala, ale úsměv se rozlil v jejím nitru. Rozprostřel se
ve všech rysech tváře, nejen v koutcích rtů, ale i v očích, v jejím pohledu, když jej náhle upřela ke stropu, jako by zachytila
vznášející se pírko z andělského křídla. Jisté věci umí vyjádřit
jenom sourozenci. A jakmile je vyřknou, vše se vrací na svá místa a celý vesmír se přeskupí a znovu uspořádá. Pasáž z dobro
družného románu, který si v dětství četli před večeří nahlas na
schodech v předsíni, může mít v sobě tajnou šifru, jejíž význam
nedokáže rozluštit nikdo jiný. Proto, jen co si Gerta přečetla
větu: „Před jeho očima se otvíral pohled na ostré zákruty řeky,
na opevněné místo, na němž se tyčily dvě katedrály, tři paláce
a zbrojnice,“ pocítila teplo světýlka olejové lampy. Cítila, jak jí
stoupá pod rukávy svetru a ozařuje obrázek na titulní straně
knihy, na kterém muž se svázanýma rukama jde zasněženou
krajinou za koněm, v jehož sedle sedí Tatar… A to už s naprostou jistotou věděla, že tím opevněným místem je Kreml,
ta řeka se jmenuje Moskva stejně jako město, jak je popsáno
v první kapitole Carova kurýra, románu o Michailu Strogovovi.
Oddechla si úlevou, protože pochopila, že Oskar s Karlem jsou
v bezpečí.
Ta zpráva jí dodala vnitřní sílu, náboj překypující životem, a ona to naléhavě potřebovala dát najevo. Chtěla to říci
Ruth, Willimu, ostatním. Podívala se na sebe do zrcadla na dveřích skříně. Ruce zabořené v kapsách, krátké blond vlasy lemující obličej, vysoko klenuté obočí. Prohlížela se rozvážně a pečlivě, jako by se najednou ocitla před neznámou ženou. Měřila
necelý metr padesát, tělo měla drobné a šlachovité jako žokej.
Ani příliš krásná, ani příliš důvtipná. Obyčejná dívka, jedna
z pětadvaceti tisíc uprchlíků, kteří toho roku přijeli do Paříže.
Ruce s ohrnutými rukávy košile, šedé kalhoty, vystouplá brada.
Přistoupila k zrcadlu o trochu blíž a všimla si něčeho v očích.
Jakéhosi bezděčného vzdoru, který si neuměla nebo nechtěla
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vyložit. Vytáhla tedy ze zásuvky nočního stolku rtěnku, lehce
rozevřela rty a načrtla si úsměv červení tak křiklavou, až působila téměř nestoudně.
Někdy se může stát, že se člověk ocitne stovky kilometrů
od domova, v Latinské čtvrti, v podkrovním bytě s vlhkými
skvrnami na stropě a s potrubím, které zní jako houkající parník, a přitom vlastně ani neví, co bude dál. Nemá povolení k pobytu ani peníze, kromě těch, které se přátelům ze Stuttgartu
občas podaří poslat. Může odhalit pradávné důvody vykořenění,
v duši pocítit stejnou bezútěšnost jako všichni ti, kdo jsou přinuceni ujít těch nejdelších tisíc metrů v životě, ale pak na sebe
pohlédnou do zrcadla a zjistí, že i přesto mají ve tváři odhodlání
být šťastní, mají výraz zapálené rozhodnosti, která je nezlomná,
bez trhlin. Možná že tenhle úsměv je mou jedinou záchranou,
pomyslela si. Nejrudější rty v celé Paříži té doby.
Popadla z věšáku plášť a vyběhla do dopoledních ulic.
Město nad Seinou, které už několik měsíců poznamenával kvas nejrůznějších myšlenek, bylo ideálním místem k projevování těch nejsmělejších nápadů. Kavárny na Montparnasse,
kde bylo stále otevřeno, se pro čerstvě příchozí proměnily v srdce světa. Vyměňovali si tam adresy, probírali možnosti jak získat práci, mluvili o nejnovějších zprávách z Německa, občas se
sem dostaly i berlínské noviny. Bývalo zvykem obcházet všechny stoly, jít od jednoho k druhému, aby člověk získal celkový
přehled o událostech dne. Gerta s Ruth se obvykle scházely na
zahrádce kavárny Le Dôme. A právě tam Gerta svou zvláštní
chůzí zamířila, když přecházela ulici Rue de Seine, ruce v kapsách pláště, ramena přikrčená chladem. Měla ráda to popelavé
světlo, velkorysou otvírací dobu, kovové okapy na střechách,
otevřená okna a představy o světě.
Ale Paříž nebyla jen tohle. Mnozí Francouzi považovali tu
obrovskou vlnu přistěhovalců za přítěž. „Pařížané tě obejmou,
a pak tě nechají na dvoře drkotat zuby,“ říkávala Ruth a nebyla
daleko od pravdy. Osud evropských Židů se začínal ve městě
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promítat na zdech tak, jak k tomu došlo dřív v Berlíně, Budapešti, ve Vídni… Když Gerta procházela kolem nádraží Austerlitz, kde měla vyzvednout balík, uviděla skupinku mladíků
z Croix de Feu, jak na zdi metra vylepují protižidovské plakáty,
a rázem se jí zatmělo před očima. Hrdlem jí zase stoupal čpavý
pach sazí. Stalo se to náhle a bylo to něco jiného než strach, který pocítila doma, když se ozval zvonek. Šlo spíše o jakýsi neovladatelný výbuch, pocit ohromení, jenž ji přiměl vykřiknout hlasem, který zněl suše a silně a tomu jejímu se vůbec nepodobal.
„ Fascistes! Fils de pute!“ slyšela sama sebe, jak jim nadává,
hlasitě a zřetelně, dokonalou francouzštinou. Přesně takhle to
řekla. Bylo jich pět. Všichni měli kožené bundy a holínky, jako
mají kohouti ostruhy. Kam se k sakru poděla moje vyrovnanost a rozvážnost, pomyslela si s lítostí, ale už bylo příliš pozdě.
Starší muž, který právě vycházel z pošty, si ji vyčítavě přeměřil
od hlavy k patě. Francouzi jsou vždy tak umírnění a zdvořilí.
Ten nejvyšší ze skupinky se otočil a rázně vykročil směrem k ní. Mohla se uchýlit do některého obchůdku či do kavárny anebo přímo do výdejny balíků na poště, ale neudělala
to. Nenapadlo ji to. Jen změnila směr chůze a zamířila do úzké
uličky s visutými balkony. Šla a snažila se přitom nepřidávat do
kroku. Jen si přitiskla kabelku k břichu, aby se tak instinktivně
chránila, a pozorně naslouchala krokům za sebou, aniž se otočila. Nedošla ani na roh bloku, a uslyšela zcela zřetelně, slovo
za slovem, co ten člověk za jejími zády řekl, když na ni ukázal.
Hlas měl řezavý jako ostří pily. A to už se rozběhla. Ze všech
sil. Bylo jí jedno, kam utíká, jako by běh ani nebyl odpovědí na
konkrétní výhrůžku, kterou si zrovna vyslechla. Jako by reagovala na něco úplně jiného, co měla v sobě a co ji úplně zaslepilo.
Jako by uvízla uprostřed labyrintu. A taky že ano. V ústech měla
sucho a cítila, jak jí hrdlem stoupá bodavý pocit studu a ponížení. Jako když byla malá školačka a kamarádky se smály jejich
zvykům. Opět byla holčičkou v bílé halence a skládané sukýnce,
která nesměla o šabatu sahat na peníze a která z hloubi duše
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nenáviděla vědomí, že je Židovka, protože kvůli tomu byla zranitelná. Být Židovkou, to byla modrá šála ušpiněná od sněhu
na prahu krámku s kořením a její matka, jak se se sklopenou
hlavou ohýbá. Teď prudce kličkovala mezi kolemjdoucími, narážela do nich a nutila je, aby se za ní překvapeně ohlédli. Dívka, která má takto naspěch, může utíkat jen sama před sebou.
Zabočila do uličky s šedými mansardami, ve které byla cítit
květáková polévka. Z toho pachu se jí zvedl žaludek. A to už jí
nezbylo nic jiného než se zastavit. Opřela se o okapovou rouru
na rohu a vyzvracela čaj, který měla k snídani.
Bylo po dvanácté, když konečně dorazila na zahrádku
kavárny Le Dôme. Pokožku měla pokrytou potem, zvlhlé vlasy
shrnuté dozadu.
„Co se ti k čertu stalo?“ zeptala se Ruth.
Gerta zabořila ruce do kapes. Se svěšenými rameny ztěžka dopadla do jednoho z proutěných křesílek, ale neodpověděla.
Tedy přinejmenším ne jasně.
„Dnes večer chci jít do Chez Capoulade,“ to bylo vše, na
co se zmohla. „Jestli chceš jít se mnou, tak fajn. Když ne, půjdu sama.“
Kamarádka si ji najednou začala vážně prohlížet. Její oči
jako by hodnotily a vyvozovaly vlastní závěry. Znala Gertu až
příliš dobře.
„Určitě?“
„Ano,“ odpověděla.
To může znamenat spoustu věcí, pomyslela si Ruth. A jed
nou z nich je vrátit se na začátek. Ocitnout se v místě, z něhož,
jak si myslely, utíkají. Ale neřekla nic. Rozuměla jí. A jak by
taky ne? Vždyť sama cítila, že ji můžou vzít všichni čerti pokaždé, když ve Středisku pro uprchlíky ve 4. obvodu, kde pomáhala, musela směrovat nově příchozí do jiných čtvrtí a věděla,
že i tam je odmítnou, protože nebylo možné poskytnout stravu a přístřeší všem. Největší vlna dorazila v tu nejhorší chvíli,
zrovna když počet nezaměstnaných povážlivě vzrostl. Mnoho
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Francouzů si myslelo, že příchozí jim utrhnou chleba od úst,
a proto čím dál častěji svolávali do ulic protižidovské manifestace. Kruh z Německa, který je obklíčil, se na všech stranách
nebezpečně stahoval.
Uprchlíci si museli předávat stejnou tisícifrankovou bankovku, aby ji mohli ukázat francouzským celníkům. Prokázali
se tak dostatkem prostředků, a díky tomu získali povolení ke
vstupu. Ovšem Gerta s Ruth nebyly tak bezbranné. Obě byly
hezké a mladé, mluvily několika jazyky a dokázaly se uvolnit.
„Ty potřebuješ pořádnýho mužskýho,“ řekla Ruth, když
si zapalovala cigaretu, a její tón prozrazoval, že si přeje změnit
téma rozhovoru. „Možná, že tě pak přejde chuť komplikovat
si život. Neumíš být sama, Gerto. Jen si to přiznej. Napadají tě
pak divný myšlenky.“
„Nejsem sama. Mám Georga.“
„Georg je příliš daleko.“ Ruth na ni znovu pohlédla, teď už
jen s minimálním náznakem výtky. Nakonec jí vždycky dělala
pečovatelku, ne snad proto, že byla o pár let starší, ale proto,
že tak to mezi nimi vždycky chodilo. Dělala si starosti, aby se
Gerta zase do něčeho nezapletla. A snažila se tomu zabránit, jak
nejlépe uměla. Neuvědomovala si přitom, že osud někdy mění
karty a člověk na útěku před psem potká vlka. Nečekané věci
přicházejí vždy bez znamení, která by je ohlašovala. Dochází
k nim mimoděk, stejnou náhodou, kvůli které by k nim dojít
nemuselo. Například schůzka, dopis. Nakonec všechno přichází.
Dokonce i smrt přijde, ale na tu je třeba umět čekat. „Dnes jsem
se seznámila s jedním Maďarem, je to tak napůl blázen,“ řekla
a spiklenecky mrkla. „Chce se mnou udělat pár fotek. Říká, že
potřebuje blondýnku k nafocení reklamy. Jen si představ, je to
pro švýcarskou pojišťovnu…“ poznamenala a tvář se jí rozzářila
úsměvem, v němž se mísilo drzé šibalství s mírnou marnivostí.
A v takové reklamě si ji člověk opravdu dokázal lehce představit.
Vyhlížela zdravě. Růžové tváře jí lemovaly sestřižené blond vlasy, na levé straně rozdělené pěšinkou, s výraznou vlnou, která

22

jí dodávala vzhled filmové hvězdy. Gerta se svým chlapeckým
účesem, vystouplými lícními kostmi a poněkud škodolibýma
očima se zelenými a žlutými tečkami vedle ní působila dojmem
zvláštní krásy.
Teď se obě otevřeně smály, usazené v proutěných křesílkách na zahrádce. Tohle se Gertě na kamarádce líbilo nejvíc. To,
jak snadno dokázala všechno obrátit v žert a tím ji vytáhnout
z temných zákoutí vlastní mysli.
„Kolik ti zaplatí?“ zeptala se věcně. Nezapomínala totiž,
že i když je ten nápad pobavil, jejich situace stále nebyla ničím
jiným než jen živořením. Nebylo by to poprvé, kdy by se nechaly najmout jako modelky a vyřešily tím na pár dní nájem nebo
přinejmenším večeři.
Ruth potřásla hlavou, jako by jí bylo líto, že zklame Gertino očekávání.
„Je to jeden z našich,“ řekla. „Žid z Budapešti. Nemá ani
frank.“
„Škoda!“ pronesla Gerta a schválně teatrálně mlaskla. „Je
aspoň hezký?“ zavtipkovala. Opět z ní byla ta lehkovážná a veselá dívka z tenisového klubu ve Waldau. Ale šlo jen o vzdálený odraz. A možná také ne. Možná se v ní svářily dvě ženy.
Dospívající Židovka, jež se chtěla stát Gretou Garbo a zbožňovala vybrané způsoby, drahé šaty a starobylé básně, které
uměla zpaměti, a aktivistka, tvrdá i zasněná, toužící změnit
svět. Greta nebo Gerta. Toho večera si ta druhá vybojovala dvě
pídě prostoru.
Chez Capoulade se nacházel v nevětraném sklepě na třídě Boulevard Saint-Michel, v domě č. 63. Tam se už několik
měsíců scházeli horliví stoupenci levice z celé Evropy. Většinou
to byli Němci, někteří z lipské skupiny, jako třeba Willi Chardack. Ke konci tam bývalo málo světla a atmosféra připomínala
katakomby. Byli tam všichni: nedočkavci, ti přísní, ti tvrdí, zastánci přímého řešení, důvěřivci. Měli zapálený pohled a rozhodná gesta. A pokaždé ztišili hlas, třeba když oznamovali, že
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André Breton se rozhodl vstoupit do komunistické strany, nebo
když četli úvodník z Pravdy. Kouřili jednu cigaretu za druhou
jako mladí korzáři. Jedni citovali Marxe, jiní Trockého, byla to
zvláštní dialektika jednotlivých pojetí a jejich popírání, teorií
a polemik. Gerta se ideologických diskuzí neúčastnila. Držela se
stranou, pohroužená sama do sebe. Moc tomu všemu nerozuměla. Chodila tam, protože byla Židovka a antifašistka, a možná
i proto, že pociťovala zvláštní hrdost, která se příliš nehodila
k tomu jazyku plnému axiomů, citátů, anatémat a dialektiky
historického materialismu. Měla hlavu plnou jiných slov, která
zaslechla ráno u nádraží Austerlitz. Chvílemi se jí dařilo na ta
slova opravdu zapomenout, ale pak jí znenadání znovu vytanula na mysli, provázená pronikavým zvukem pily.
„ Je te connais, je sais qui tu es.“
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III
Zamyšleně šla za nimi, jistým krokem, aniž uhnula stranou.
Ruth na ni tolik naléhala, že Gertě nezbylo nic jiného než jít
s ní. Stromy v Luxemburských zahradách prosévaly světlo, až to
působilo dojmem, jako by kráčeli pod skleněnou klenbou. Šli po
jedné z promenád, která se v literatuře objevuje nejčastěji. Ruth
se náhle pod jedním kaštanem zastavila. Měla na sobě kabát
vínové barvy. Opřela se zády o kmen a usmála se. Cvak. Měla
k pózování vlohy. Z profilu její tvář vykazovala klasické rysy.
Nebe se jí klenulo nad hlavou jako čelist antilopy. Cvak. Šla dál
se zvednutým límcem. Po třech krocích se otočila a čtverácky
se podívala do fotoaparátu. Hlavu mírně nakláněla na stranu.
Cvak. Prošla bez povšimnutí kolem soch velkých mistrů: Flaubert, Baudelaire, Verlaine… Před Chopinovou bustou se však
lehce uklonila. Cvak. Slunce pokrylo nejvyšší větve barevnými
skvrnami. Jejich kroky se na hlavní cestičce vysypané štěrkem
vrzavě ozývaly. Ti Francouzi, vždycky se tolik snaží racionálně
obsáhnout prostor, dát pole za plot. Namočila si špičky prstů
do vody v kašně a v žertu fotografa postříkala. Cvak.
Gerta vše sledovala a mlčela, jako by se jí to netýkalo.
Koneckonců byla tu jen proto, že kamarádka Maďarovi zatím
docela nevěřila. Nicméně něco ji na té hře fascinovalo. Foto
grafování ji nikdy nezajímalo, ale připadlo jí, že odhadnout nepostřehnutelné hnutí mysli při volbě záběru u každého snímku
je jistým cvikem absolutní přesnosti. Jako při lovu.
Fotoaparát byl lehký a kompaktní, byla to Leica s vysoko
rychlostní štěrbinovou závěrkou a dvěma čočkami.
„Zrovna jsem Leicu zachránil ze zastavárny,“ usmál se
omluvně Maďar, s cigaretou v koutku úst. Jmenoval se Endre
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Friedmann. Černé, velmi černé oči, jaké má kokršpaněl, malá jizva ve tvaru půlměsíce nad levým obočím, svetr s rolákem, vzhled
filmového herce s mírným náznakem opovržlivého úšklebku na
horním rtu. „Je to moje milenka,“ zavtipkoval a pohladil foto
aparát. „Nemůžu bez ní žít.“
Na schůzku přišel v doprovodu polského kamaráda Davida Seymoura. Taky fotograf a Žid. Hubený, plachý, s intelektuálskými brýlemi. Endre mu říkal Chim. Podle všeho se přátelili
už dlouhá léta. Byli to takoví ti kamarádi, kteří, když se věci vyvíjejí špatně, dají na stůl sklenku a potom vše, co přijde, snášejí
bez reptání. V jistém smyslu šlo o stejné přátelství jako mezi
Gertou a Ruth, i když vlastně trochu jiné. Mezi muži je to vždycky jiné.
Cestou zpátky do Latinské čtvrti se rozhovor stočil k příběhu každého z nich, odkud jsou, jak se sem dostali, k jejich
příhodám běženců… A pak tu byla okolní scenerie. Paříž, září,
vysoké platany, čas, který plyne rychle, když je člověk mladý
nebo když je někde daleko. A opodál, poblíž ulice Rue du Cherche-Midi, zvuk harmoniky, stoupající nad chodníkem jak červená ryba… To už měla Gerta možnost vše víc prozkoumat. Šla
vedle Endreho, jako by to bylo součástí přirozeného řádu věcí.
Vzájemně sladili své kroky, takže při chůzi neklopýtali ani si
nijak nepřekáželi. Udržovali si však dostatečný odstup. Gerta
pokuřovala a mluvila, aniž se na něj dívala přímo. Pozorně jej
přitom posuzovala a hodnotila jeho osobnost. Připadalo jí, že
je tak trochu namyšlený, hezký, ctižádostivý, někdy až příliš
předvídatelný, jako všichni, samozřejmě svůdný, taky trošku
přízemní, neuhlazený, nevychovaný. V té chvíli, právě když přecházeli ke kanálu Saint-Martin, se však jeho ruka jako nějaký
vetřelec dotkla jejího pasu pod svetrem. Nebyla to ani desetina vteřiny, ale stačilo to. Žhavá jiskra. Gertinou bezprostřední reakcí bylo okamžitě zbystřit pozornost. Co si to sakra ten
Maďar o sobě myslí?! Prudce se k němu otočila, jako by chtěla
říct něco nepříjemného. V očích jí svítily zelené záblesky zloby.
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Endre se jen pousmál. Jeho úsměv působil upřímně a současně i bezbranně, téměř plaše, jako úsměv kluka přistiženého při
rošťárně. V očích měl něco zvláštního, jakousi nejistotu, která
mu dodávala určité kouzlo. Jeho snaha potěšit byla tak očividná, až to Gertu dojalo. Pocítila stejné rozechvění, jako když si
coby malá holka sedla v předsíni na schody a zadržovala slzy,
protože dostala vynadáno za něco, co neprovedla. Pozor, po
myslela si. Pozor. Pozor.
Ukázalo se, že odpolední focení bylo přinejmenším poučné. Endre s Chimem mluvili o fotografování, jako by se jednalo
o tajný spolek, o novou sektu ezoterického judaismu, jejíž akční
rádius dokáže pojmout vše. Od schůzí s Trockým v Kodani po
evropské turné amerických komiků Laurela a Hardyho, které
Endre nedávno nafotil. Gertě připadlo, že je to zajímavý způsob
jak si obstarávat obživu.
„Nemysli si,“ vyvedl ji z omylu. „Konkurence je příliš velká. Polovina běženců v Paříži jsou fotografové, nebo se jimi
chtějí stát.“
Mluvil o barvě, o filmu 35 mm, o nastavení clony, o ručních sušičkách a o bubnových sušičkách, jako by šlo o klíč
k novému světu. Gerta naslouchala a vstřebávala. Ráda se učila
nové věci.
Den se jim protáhl a plynul dál na náměstích a v kavárnách. Byly to dokonalé chvíle, kdy slova ještě nic mimořádného
neznamenají a vše se děje s jistou lehkostí. Endreho gesto, když
si dlaní clonil plamínek, aby si zapálil cigaretu. Snědé a jisté
ruce. Gertina chůze, při níž se dívala k zemi a mírně se stáčela
doleva, jako by mu dávala příležitost, aby místo vedle ní zaujal
on. S úsměvem. Ruth se také usmívala, ale jinak. Při pohledu na
kamarádku, která teď byla středem zájmu, působil její úsměv
mírně fatalisticky a tak trochu odevzdaně. Jako by si říkala, no
podívejme se na ni, na tu tichou vodu. Nemyslela to ale vážně. Byla to jen taková hra v rámci ženské rivality. Šla za nimi
a bavila se s Polákem. Tenkrát odpoledne jí připadla tato úloha,
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a tak se jí ujala, jak nejlépe uměla. Dnes já. Zítra ty. Chim ji nechal mluvit a pociťoval přitom směsici fascinace a shovívavosti.
Díval se na ni jakoby z druhé strany, jak se někteří muži dívají
na ženy, které jim připadají nedostižné. Každý z nich po svém
vnímal vliv Měsíce, vykukujícího na kraji oblohy, jasného a zářícího jako život plný dosud neznámých příležitostí, matematických náhod a principů nejistoty. A tam opodál, v aréně noci,
barevná světýlka, hudba z gramofonu… Všichni čtyři povečeřeli v restauraci s malými stolky a červenobíle kostkovanými
ubrusy, kterou už Endre znal. Objednali si levné menu s žitným
chlebem, sýrem a bílým vínem. Chim ukázal do zadní části lokálu ke stolu, u něhož bylo živo. Zdálo se, že se hovor soustředí
na vysokého muže, který měl na hlavě vlněnou čepici a jakousi
svítilnu jako nějaký horník.
„To je Man Ray,“ řekl. „Vždycky má kolem sebe spisovatele. Ten vedle něj, s kravatou a ostře řezanými rysy, je James
Joyce. Je to zvláštní chlapík. Ir. Když je opilý, tak stojí za to si
ho poslechnout.“ Chim si ukazováčkem posunul brýle na nose
a zase se odmlčel. Moc toho nenamluvil, ale když něco řekl, ať
už pod vlivem alkoholu, nebo bez něj, šlo vždycky o vlastní postřehy. To pak mluvil tiše, jako by si mumlal pod límec košile.
Gertě byl hned sympatický. Připadal jí plachý a vzdělaný, jak
učený talmudista.
Josephine Bakerová zpívala z gramofonu J’ai deux amours.
A na mysl přitom vytanuly jako úhoři úzké temné ulice. Kolem
se vznášel šum hovoru a cigaretový kouř, což vytvářelo příhodnou atmosféru k důvěrnostem.
Konverzaci vedl hlavně Endre. Slova nechával padat, jako
když se člověk snaží o sblížení. Mluvil se zápalem, sebejistě, čas
od času se odmlčel, aby potáhl z cigarety, a pak se zase rozhovořil. Říkal, že jsou v Paříži už přes rok. Snaží se prosadit se,
přežívají díky zakázkám v reklamě a příležitostné práci. Chim
pracuje pro časopis komunistické strany Regard a on sám si
vydělává na živobytí díky konkrétním objednávkám různých
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agentur. Je důležité mít přátele. On je má. Zná lidi z agentury
Centrale a z Anglo-Continental… Maďary z diaspory, jako je
Hug Block. To je chlápek k pohledání, a pak věřte Maďarům.
Vtipkoval, usmíval se, mluvil o všem možném. Občas se zadíval
někam dozadu, pak se opět obrátil ke Gertě a přikoval ji pohledem. Jako by chtěl říct, tady jsou mé pověřovací listiny. Ona
mu zamyšleně naslouchala, s hlavou mírně nakloněnou, a dělala
si vlastní úsudek. V jejích očích nebyly lehkovážné sliby. Měly
v sobě cosi trestajícího, byly v nich pronikavé jiskry, jako by
srovnávala nebo jako by se pokoušela odlišit nové informace
od těch, které jí zněly povědomě. Možná přitom došla k nepříliš milosrdným závěrům. Endremu ty oči připadaly překvapivě
světlé, barvy olivového oleje, protkané zelenými a fialovými
paprsky, jako květiny na záhonku z dob jeho dětství v Buda
pešti. S důvěrou mluvil dál. Někdy jim vypomáhá i Asociace
revolučních spisovatelů a umělců. Solidarita běženců. A právě
na schůzích asociace se seznámili s Henrim Cartier-Bressonem,
vysokým aristokratickým Normanďanem, napůl surrealistou,
se kterým začali vyvolávat fotky u něj doma v bidetu.
„Když dostaneš nálepku surrealistickýho fotografa, je to
ztracený,“ řekl Endre. Mluvil mizernou francouzštinou, ale snažil se. „Nikdo už ti práci nedá. Stane se z tebe skleníková kytka.
Ale když řekneš, že jsi fotoreportér, můžeš si dělat, co chceš.“
Nepotřeboval přímé otázky, aby mohl vyprávět o svém
životě. Byl extrovertní, upovídaný, výbojný. Gertě připadal až
příliš mladý. Hádala mu čtyřiadvacet nebo pětadvacet let. Přitom mu nedávno bylo dvacet. Pořád v sobě měl naivitu, s jakou
si malí kluci hrají na hrdiny. Přeháněl a přikrášloval vlastní činy.
Měl však charisma. Když mluvil, stačilo jen poslouchat. Jako
třeba když vyprávěl o nepokojích za Daladierovy vlády. Gerta
s Ruth si na to dobře pamatovaly. Šestého února, byl to deštivý
den. Fašisté ohlásili obrovskou demonstraci před Bourbonským
palácem. Levice reagovala tím, že zorganizovala několik protidemonstrací. Výsledkem byl otevřený boj.
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„Podařilo se mi dojet v Hugově autě až ke Cours-la-Reine
a pak jsem šel pěšky k náměstí Place de la Concorde, odkud
jsem chtěl přejít po mostě a dostat se k budově národního shromáždění.“ Endre přešel do němčiny, kterou ovládal mnohem
lépe. Ruce měl zkřížené a opíral se o kraj stolu. „Bylo tam přes
dvě stě policistů na koni, šest náklaďáků a policejní kordon,
muži seřazení do pětic. Nedalo se projít. A právě v tu chvíli
lidi obklíčili jeden autobus s cestujícími. No a tam to všechno začalo. Požár, lítající kamení, rozbitý sklo, boj tělo na tělo.
Naši proti fašistům z Action Française a z Jeunesses Patriotes.
V noci to bylo ještě horší. Žádná pouliční lampa to nepřežila.
Jediný světlo vydávaly pochodně a improvizovaný hořící hranice.“ Nesl si cigaretu ke rtům a díval se přímo na Gertu. Mluvil
s vervou. Bylo v tom ale i něco jiného, marnivost, zvyk, mužská
ješitnost, prostě to, co stoupne mužům do hlavy, a oni se pak
chovají jako kluci v nějaké kovbojce z Divokého západu. „Všude
byl samý kouř a do toho pršelo. Věděli jsme, že bonapartisti se
postupně dostávají do blízkosti Bourbonskýho paláce. A tak
jsme se přesunuli, abychom jim v tom zabránili. Jenomže policie od mostu střílela hlava nehlava. A taky tam bylo několik
ostřelovačů. Ti byli schovaní za kaštany v parku Cours-la-Reine.
Hotový jatka. Sedmnáct mrtvých a přes tisíc zraněných,“ řekl
a prudce vyfoukl cigaretový kouř. „A ze všeho nejhorší na tom
bylo,“ dodal, „že se tam nedala udělat ani jediná blbá fotka.
Nebylo tam dost světla.“
Gerta se na něj dál upřeně dívala. Rukou si podpírala
bradu a loket měla opřený o kraj stolu. Toho dne zatkli Borise
Thalheima a poslali ho zpátky do Berlína, stejně jako mnoho
dalších soudruhů. Socialisté a komunisté se při vzájemných
potyčkách otevřeně napadali. Kamarád Willi Chardack skončil
s rozbitou hlavou a zlomenou klíční kostí. Všechny kavárny na
Rive Gauche se proměnily v provizorní ošetřovny… ale pro toho
domýšlivého Maďara bylo ze všeho nejhorší to, že si nemohl
udělat pitomou fotku. Fajn.
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Chim ji pozoroval očičkama zmenšenýma silnými skly.
Poznala, že přesně sleduje její myšlenky a že s ní pohled na
věc patrně nesdílí. Hluboko v očích se mu totiž odráželo přesvědčení, že nikdo nemá právo nikoho soudit. Co ona vlastně
o Endrem ví? Vidí mu snad do hlavy? Chodili spolu do školy?
Seděla někdy vedle něho na schodech u zadního vchodu a hladila kočku až do rána jen proto, aby doma neslyšela hádky, když
jeho otec prohrál v kartách měsíční plat? Ne, Gerta rozhodně
nevěděla nic ani o jeho životě, ani o životě v dělnické čtvrti
v Pešti. Jak by mohla? Endremu bylo sedmnáct, když po nepokojích na Řetězovém mostě Lánc híd pro něj přišli domů dva
velmi tělnatí muži s buřinkami. Na policejní stanici mu vrchní
komisař Peter Heim přerazil čtyři žebra a přitom si celou dobu
pískal Beethovenovu Pátou symfonii. Při první ráně do zubů se
Endre cynicky usmíval. Komisař reagoval kopancem do rozkroku. To už se Endre neusmíval, ale podíval se na něj s veškerým
opovržením, jakého byl schopen. Přicházely další rány, dokud
neupadl do bezvědomí. Několik dní byl v kómatu. Po dvou týdnech se mu podařilo dostat se ven. Jeho matka Julie mu koupila
dvě košile, sako, pohorky s dvojitou podrážkou a dvoje pumpky,
což byla součást uniformy běženců, a v jeho sedmnácti letech
ho posadila do vlaku. Už nikdy neměl domov. Co ona o tom
všem ví? jako by se ptaly Chimovy oči za brýlemi, když přes
kulatá skla zkoumavě sledovaly její reakce.
Člověk si jen těžko mohl představit dva odlišnější mladíky s menší pravděpodobností, že se spřátelí, než Chima a Endreho. A přesto byli jeden druhému oporou jako dvě planety, které
se vzájemně udržují v prostoru. Jak jsou rozdílní, pomyslela si
Gerta. Chim mluvil dokonale francouzsky. Vypadal vážně, jako
filozof nebo šachista. Z různých poznámek, které Gerta náhodně pochytila, vyvodila, že je přesvědčeným ateistou. Nicméně
měl v sobě i karmu židovství, jakýsi druh smutku, stejně jako
ona. U Endreho to bylo naopak, zdálo se, že si takovými věcmi
nechce moc komplikovat život, to podle všeho zvládal jinak,
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jak to muži vždycky dělávají. Všechno to začalo kvůli vysokému muži s knírkem, který se obrátil na Ruth. Jeho tón nebyl
hrubý, spíše zdvořilý, i když, dlužno říct, šlo o zdvořilost prosycenou alkoholem. Nic, co by žena nedokázala zvládnout sama,
bez skandálů, pomocí rázné odpovědi, která by toho Frantíka
pěkně usadila. Ale Endre jí nedal žádnou příležitost. Vstal a odstrčil židli tak prudce, až se všichni hosté v restauraci ohlédli.
Ruce měl mírně od těla, svaly napnuté.
„Jen klid,“ řekl mu Chim, když si stoupal vedle něj a sundával si brýle pro případ, že by bylo třeba dát někomu přes hubu.
Naštěstí to nebylo nutné. Ten chlápek jen zvedl levou
ruku na znamení omluvy, napůl uhýbavě, napůl odevzdaně. Nakonec to byl přece jenom vychovaný Francouz. Anebo se ten
večer neměl chuť prát.
Jak si Gerta všimla, ty dva to vůbec nezaskočilo. Byla přesvědčená, že podobná situace se nejednou řešila jinak. Stačilo
se na Endreho podívat. Někteří muži mají ke rvačkám vrozené
předpoklady. Patrně to není jejich volba, jde o jakýsi pud, který je nutí vyskočit hned při první příležitosti. Maďar byl podle
všeho jedním z nich. Spravedlivý, zvyklý předvádět před ženami klasické zbraně potulného rytíře, s nebezpečným sklonem
vrhat se po předposlední sklence do soubojů.
Kromě toho, byl-li při smyslech, byl v práci i v životě poněkud lehkomyslný a nestálý. Nebo to tak aspoň vypadalo. Měl
zvláštní smysl pro humor. Dokázal se smát sám sobě a svým
trapasům. Například když vyprávěl, jak za jediné odpoledne
utratil celou zálohu od agentury Agence Central a musel dát do
zastavárny fotoaparát Plaubel, aby mohl zaplatit hotel. Nebo
jak zničil Leicu, když ji chtěl použít v průzračné vodě Středo
zemního moře během reportáže, kterou dělal pro bratry Stei
nitzovy v Saint-Tropez. Agentura po pár měsících zkrachovala
a Endre vtipkoval, že to má na svědomí on se svou sérií pohrom.
Díky přirozenosti, s jakou se smál vlastním nezdarům, byl na
první pohled sympatický, zábavný. Měl typicky maďarský hu-
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mor. Nemusel se ani moc namáhat a někdy byl až cynický, s tím
svým lakonickým úsměvem, se kterým dokázal vyjádřit všechno. A především pak tím, jak krčil rameny, jako by mu bylo
úplně jedno, zda fotografuje hrdinu bolševické revoluce, nebo
dělá reportáž o nejluxusnějším letovisku na celé Riviéře. Tahle
dvojakost nebyla Gertě nijak nepříjemná. I ona měla svým způsobem ráda drahé parfémy a noci při úplňku se šampaňským.
Nedokázala říct, co jí na tom Maďarovi, který se na ni
tázavě díval a s cigaretou mezi prsty se držel za loket, úplně
nesedí. Něco to ale bylo, bezpochyby.
Endre Friedmann podle všeho dopadal vždycky na všechny čtyři jako kočka. Jenom on mohl mít za sebou pořádný průšvih, a přesto ani pak neztratit důvěru nadřízených. Jen on
mohl jet v německém vlaku načerno s pasem bez víza a s veškerou přirozeností ukázat revizorovi místo dokladů jídelní lístek z jedné restaurace. A prošlo mu to. Buď jedno, nebo druhé,
buď byl velmi schopný, anebo měl dar převážit misku vah ve
svůj prospěch. Při bližším přezkoumání žádná z těch dvou vlastností nepůsobila v Gertiných očích nijak uklidňujícím dojmem.
„Víš, co je to mít štěstí?“ řekl a podíval se na ni zpříma.
„Mít štěstí je, když jsi v hospodě v Berlíně ve chvíli, kdy nějaký
nácek z SS rozbije hlavu židovskýmu ševci, a ty nejsi ten švec,
ale fotograf, který má dost času na to, aby vytáhl foťák. Štěstí
je něco, co se člověku lepí na podrážky. Buď ho máš, nebo ne.“
Gerta si vzpomněla na svou hvězdu. Já ho mám, pomyslela si.
Ale nic neřekla.
Endre si odhrnul vlasy z čela a znovu se zadíval kamsi
před sebe, do neurčita. Na chvíli byl duchem nepřítomný. Občas
se stáhl, jako by se ocitl někde jinde. Všem se nám po něčem
zasteskne, po domově, po ulici, kde jsme si jako děti hráli, po
starých lyžích, po školních botách, po slabikáři, ze kterého jsme
se učili číst, po hlase, jenž nás z kuchyně napomíná, abychom
dopili hrnek s mlékem, po krejčovské dílně v zadní části domu,
po klapání pedálů. Vlast neexistuje. Je to výmysl. Existuje jen

33

místo, kde jsme kdysi byli šťastní. Gerta si všimla, že Endre se
na to místo někdy vrací. Se všemi se bavil, kouřil a sem tam
se přitom naparoval, když vtom se mu najednou v pohledu
něco zalesklo a už byl daleko. Moc daleko.
„Ty se s ním nakonec vyspíš,“ předpověděla jí Ruth, když
za svítání konečně došly ke vchodu do domu, kde bydlely.
„Ani za nic,“ řekla.
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IV
V každém životě, ať se zdá být sebekratší, je příliš mnoho dvojznačností, těžko vysvětlitelných situací, šípů, které se ztrácejí
v oblacích jako letadla v Bermudském trojúhelníku. A jak to tak
bývá, sliby jsou chyby. Uspořádat všechen ten materiál není vůbec snadné, ani když to člověk chce vyprávět sám sobě. Takhle
na tom asi byli psychoanalytici s těmi svými výklady snů. Pohyblivé písky, točitá schodiště, měkké hodinky a podobné věci.
Jenže Gertiny sny se nedaly chytit ani ohraničit. Týkalo se to
jenom jí. Čím bylo její mládí až doposud? Zradou těch, které
měla kolem sebe, nebo touhou po jiném životě?
Našla si práci na částečný úvazek za skromnou mzdu
jako sekretářka v ordinaci Reného Spitze, lékaře v emigraci
a Freudova žáka. Výklad snů zaujímal v prvních číslech jeho
časopisu mnoho místa. Tento svět nebyl Gertě tak cizí. Někdy,
když měla méně práce, se začetla do lékařské zprávy s takovou
dychtivostí, jako by chtěla odhalit tajemství vlastního života.
Lidé se snům brání různě. Občas si po příchodu domů
sedla na postel s krabičkou od cukroví, ve které schraňovala
své poklady. Náušnice z egyptského jantaru, stříbrný medailonek s obrysem lodičky, perokresbu, na níž byl přístav v Efesu,
kterou jí loni v létě dal Georg. Najednou pocítila potřebu držet
se těch vzpomínek, jako když se tonoucí stébla chytá. Jako
by ji to mělo před něčím ochránit. Před někým. Vrátila se do
Georgova světa, jako by si navlékla brnění. Pořád o něm mluvila. Rozhodla se, že mu bude pravidelně psát. Plánovala si, že
ho pojede navštívit do Itálie. V nitru ji něco rozhodilo, podráždilo, vyvedlo z míry, a tak ve známé lásce hledala útočiště. Bylo
to její předpeklí, uzavřené pásmo mezi pravdou a fikcí. Proč?
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Ruth se na ni zkoumavě dívala a nic neříkala. Znala její obranné
mechanismy už odmalička.
Když bylo Gertě devět, učitelka ze Školy královny Charlotty jí jednou za trest nedovolila vycházet o přestávce na dvůr.
Ona se však tvářila, že jí to vůbec nevadí, že ve skutečnosti na
dvůr chodí strašně nerada. Když jí Frau Hellen konečně trest
odpustila, Gerta si dál vedla svou. Celý rok pak o přestávce nevyšla ven, zůstala sama, seděla v lavici a četla si, jen aby učitelce
neposkytla zadostiučinění, že se jí tím trestem dotkla. Ne že by
byla hrdá, byla prostě jiná. Nikdy se neuměla vyrovnat s tím,
že je Židovka. Vymýšlela si o svém původu historky, které se
podobaly příběhům o nalezení Mojžíše. To pak byla dcerou buď
norských velrybářů, nebo pirátů, podle toho, jaký román zrovna
četla. Její bratři patřili k „rytířům kulatého stolu“ a ona sama
měla svou šťastnou hvězdu…
Ještě tu ale byly jiné sny. Samozřejmě. Bylo tu jezero, stůl
s lněným ubrusem, keramický hrnek s tulipány, kniha Johna
Reeda a pistole. To bylo něco docela jiného.
Jednou při odchodu z ordinace uslyšela za sebou na dlažbě
kroky, ale když se otočila, neviděla nikoho, jen propletenec ulic
a stromů. Šla dál směrem od Porte d’Orléans, pustou částí města, daleko za třídou Boulevard Jourdan, a celou tu dobu měla
nepříjemný pocit, jako by za zády slyšela tiché vrzání gumových podrážek.
Poryv větru občas zdvihl hrst papírů a listí. Se svými necelými padesáti kilogramy se spolu s nimi málem vznesla i ona.
Zahalená do kabátu a s šedým baretem na hlavě kráčela dál
a koutkem oka se dívala do výloh zavřených obchodů. Žádná
postava se však ve skle neodrážela. Jen říjen a dychtící stíny.
Byla hubená, což bylo dáno hlavně únavou. Spala špatně,
v mysli se jí rozpíjela spousta vzpomínek. Měla pocit, že z Lipska odjela už dávno, přesto však v novém městě nedokázala
najít své místo. „Vím, že jsem jednoho dne přijela do Paříže,“
vyprávěla Renému Spitzovi jednou odpoledne v jeho ordinaci,
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když odložila bílý plášť ošetřovatelky a usedla na pohovku.
„Vím, že jsem nějakou dobu žila na dluh, dělala jsem, co dělali
jiní, myslela si, co si mysleli jiní.“ Byla to pravda. Opakovaně ji
znepokojovalo především jedno. Pocit, že život, který žije, není
její. Ale který je její? Zkoumavě se na sebe dívala do zrcadla nad
umyvadlem. Bedlivě si prohlížela každý svůj rys, jako by měla
co nevidět projít proměnou a bála se, že se nepozná. A jednoho
dne ta změna nastala. Oběma rukama se chytila umyvadla, na
několik minut strčila hlavu pod kohoutek a pak se otřepala
jako zmoklý pes. Potom se na sebe zase dlouze dívala do zrcadla.
Hned nato si rudou kaší z heny opatrně pokryla vlasy, pramínek po pramínku, a prsty si je sčesala dozadu. Líbila se jí ta
barva zaschlé krve.
„Vypadáš jako mýval,“ řekla jí Ruth, když se vrátila domů
a našla ji, jak si čte, schoulená pod hromadou dek. Gertin obličej kvůli rudým vlasům působil tvrdším a hubenějším dojmem.
Doma se nestyděla ukazovat taková, jaká je. Ale venku,
na setkáních v kavárně, byla někým jiným. Rozdvojit se, tak
znělo první pravidlo pro přežití. Nutnost umět rozlišit vnější
život od procesí, které prochází nitrem. Naučila se to už jako
malá holka. Stejně jako se naučila, že se má dopoledne spisovně vyjadřovat v němčině a po návratu domů mluvit jidiš. Na
sklonku dne, v pyžamu, stočená do klubíčka a s knihou v ruce,
byla Gerta jen pouhou poutnicí před hradbami cizího města.
Přestože stála před branami, stále byla zasněnou princeznou
se zelenýma očima a v širokých kalhotách, která oslnila celou
Rive Gauche.
Paříž, to byla slavnost. Dadaisté byli přesvědčeni, že jaký
koli večer dokážou proměnit v improvizovanou podívanou pomocí obyčejného kola od bicyklu, stojanu na láhev a nočníku.
Kouřilo se, čím dál víc se pilo, vodka, absint, šampaňské… Kaž
dý den se podepisoval manifest. Na podporu masového umění, indiánů z Araukánie, kabinetu doktora Caligariho, japonských stromů… Takto trávili volný čas. Texty z jednoho dne
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odporovaly těm ze dne jiného. Byl to pařížský kolotoč. A Gerta
na něm seděla. Jezdila a točila se přitom sama kolem vlastní
osy. Podepisovala manifesty, účastnila se schůzí, četla Lidský
úděl od Malrauxe, koupila si jízdenku do Itálie, kam se nakonec nikdy nevypravila. Někdy toho večer vypila přes míru, ale
hlavně se s ním zase setkala. S Ním. S Endrem. A dokonce se
jí o něm zdálo. Byla to spíš noční můra. Vzrušeně jí tiskl ňadra
a nenechal ji volně dýchat. S výkřikem se probudila a s děsem
v očích upírala pohled na polštář. Nechtěla se ani pohnout, nechtěla si položit hlavu zpátky na postel. Nebo se jí to možná
zdálo až potom, kdo ví… Nakonec, na tom moc nezáleží. Hlavní
je, že se s ním znovu viděla.
Jsou tu náhody. Ovšem. A také osud. Jsou tu večírky,
společní přátelé, kteří jsou fotografy nebo elektrikáři anebo
mizernými básníky. A pak, je všeobecně známo, že svět je malý,
jako kapesník, do jehož záhybů se vejde terasa, kde zní hlas Josephine Bakerové a odkud je výhled na Seinu, působící dojmem
dlouhé, temné ulice. Přesně ve chvíli, kdy se otočila, ji ten Maďar chytil za ruku a zeptal se:
„Jsi to ty?“
„No tak,“ odpověděla váhavě, „ne vždycky.“
Teď se oba smáli, jako by je spojovala dávná spřízněnost.
„Nepoznal jsem tě,“ omlouval se Endre a upíral na ni pohled, v němž se mísilo překvapení s pobavením. Mhouřil levé
oko, jako by se chystal vystřelit, jako lovec přesně v okamžiku,
kdy míří na kořist. „Ty vlasy ti sluší, takhle rudý.“
„To určitě ano,“ řekla a zase se lokty opřela o zábradlí. Chtěla něco poznamenat o Seině, o tom, jaký je ten večer
za svitu měsíce na řeku pěkný pohled, když vtom ho slyšela,
jak říká:
„Nepřekvapuje mě, že za noci, jako je tato, lidi skáčou
z mostu.“
„Cože?“
„Nic, jen takový verš.“
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„Neslyšela jsem tě přes tu hudbu, opravdu.“
„No že někdy mám chuť se zabít, rusovlásko, chápeš to?“
řekl tentokrát hodně nahlas. Díval se jí do očí a pevně jí svíral
bradu. Nepřestával se však usmívat a v koutcích rtů mu pohrával náznak sarkastického úsměšku.
„Ano, teď jsem tě slyšela. Nemusíš ale křičet,“ odpověděla
klidně a vzala mu sklenku. Až nyní si všimla, že je úplně opilý.
Po chvíli už šli spolu sami podél řeky, po nábřeží. Nechala ho mluvit a přistupovala k němu pozorně i shovívavě. Jako
kdyby měl zvýšenou teplotu nebo nějakou běžnou nemoc, která brzy přejde.
Ať už ho to mělo přejít, nebo ne, ten stav sám o sobě se
dal nazvat zklamáním, zhrzenou ješitností, touhou být někým
milován, únavou… Zrovna se vrátil ze Sárska, kde dělal reportáž
pro časopis Vu. „Sársko…“ řekl jako ze sna.
A Gerta pochopila, co chce říct. Společnost národů, uhlí,
Bonjour, Guten Tag… tohle všechno. Endre jí řekl, že když v posledním zářijovém týdnu přijel do Saarbrückenu, všude byly
vlajky a plakáty s hákovým křížem. Prošli se kousek po břehu.
Při chůzi se oba mírně potáceli, on víc než ona, a dívali se na
měsíc. Límec u kabátu si vyhrnuli kvůli chladu od řeky.
„Jel jsem tam s kamarádem, novinářem, jmenuje se Gorta,“ vyprávěl dál, „a podobá se spíš postavám Dostojevskýho
než Johnu Reedovi. Vlasy má rovný a dlouhý jako Sioux. Všude tam byly samý oblaka uhelnýho prachu, jako by se motaly
ve větrným víru. Vítr tam bývá stálý, nebo naopak proměnlivý.
A taky se stává, že úplně mění směr. To je potom tak silný, že
povalí i koně s jezdcem. Vítr se může ve chvilce otočit tak, že
dokonce obrátí chod hodinových ručiček do protisměru. Takový vítr fouká třeba celý léta, je to vítr z minulosti, co přežívá
až do přítomnosti.“
Endreho promluva nebyla nijak souvislá. Slovy spíše
těžkopádnými přecházel z jedné věci na druhou, bez jakékoli
návaznosti. Gertě však přesto z nějakého důvodu bylo dáno,
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alespoň té noci, nahlédnout do jeho slov, jako by šlo o obrazy.
V popředí je cyklista, který si čte seznamy vylepované nacisty na pouliční lampy. Dělníci popíjejí pivo pod hákovým křížem nebo polehávají ve stínu přepravníků. Špinavá šeď oblohy,
hlavní třída v Saarbrückenu s vlajkami visícími z balkonů, lidé
vycházejí z továren, z kaváren a zdraví se „Heil Hitler“, se zdviženou paží, s neurčitým, nevinným úsměvem, jako by říkali
„Veselé Vánoce“.
Do referenda zbývalo ještě pár měsíců, mělo v něm být
rozhodnuto, zda se území definitivně přičlení k Francii, anebo
se stane součástí Německa. Soudě podle těch fotografií však už
bylo jasné, že není o čem pochybovat. Celá oblast uhelné pánve
byla územím, na němž zvítězil fašismus. „Sársko. Varování. Vysoké napětí,“ zněl nadpis reportáže. Pod textem a fotografiemi
byl podepsán zvláštní zpravodaj — Gorta. Endreho jméno se
nikde neobjevovalo. Jako by ty fotografie nebyly jeho.
„Neexistuju,“ řekl s rukama v kapsách saka a pokrčil rameny. Ona však dobře viděla, jak mu ztvrdly podélné vrásky
kolem úst. „Nejsem nikdo,“ usmál se hořce. „Jenom přízrak s fo
ťákem. Jenom přízrak, co fotí jiný přízraky.“
Snad právě v tuto chvíli se rozhodla. Ujme se toho kluka
s očima kokršpaněla, který tu na břehu Seiny tak opuštěně stojí.
Teď seděli na dřevěné lavičce. Poslouchali stromy, řeku. Gerta
měla pokrčené nohy a objímala si kolena. Pro některé ženy je
největším nebezpečím, když jim někdo vloží do ruky kouzelnou
hůlku. Zachráním tě, pomyslela si. Dokážu to. Možná mě to přijde draho a dost možná si to nezasloužíš, ale já tě zachráním.
Není mocnějšího pocitu, než je tento. Ani láska, ani soucit, ani
touha. Ačkoli to se Gerta zatím ještě nenaučila, byla příliš mladá. Proto ho pohladila po hlavě. To gesto bylo neurčité. Jako
by mu čechrala vlasy a současně mu přikládala ruku k čelu, aby
zjistila, jestli nemá horečku.
„Netrap se tím,“ řekla hlasem něžné víly, když vysunula
bradu zpoza svetru. „Ty jen potřebuješ manažera.“ Usmívala
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se. Měla drobné a zářivé zuby, přední dva oddělené malou mezírkou. Nebyl to úsměv opravdové ženské, ale děvčátka, nebo
spíš nebojácného klučiny. Byl to takový neohrožený úsměv,
jaký člověk věnuje kamarádovi při hře. Dívala se na něj s hlavou
nakloněnou na stranu, šibalsky, zkoumavě. Myslí jí přitom proběhl nápad jako myš po střeše. Budu tvým manažerem.
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Toto je pouze náhled elektronické
knihy. Zakoupení její plné verze je
možné v elektronickém obchodě
společnosti eReading.

