


Jizva
Vyšlo také v tištěné verzi

Objednat můžete na
www.ivysehrad.cz

www.albatrosmedia.cz

Danuta Chlupová

Jizva – e-kniha
Copyright © Albatros Media a. s., 2021

Všechna práva vyhrazena.
Žádná část této publikace nesmí být rozšiřována

bez písemného souhlasu majitelů práv.



Jizva
Danuta Chlupová





VYŠEHRAD

Jizva
Danuta
Chlupová



© Danuta Chlupová, 2021

ISBN tištěné verze 978-80-7601-503-6
ISBN e-knihy 978-80-7601-510-4 (1. zveřejnění, 2021) (epub)
ISBN e-knihy 978-80-7601-511-1 (1. zveřejnění, 2021) (mobi)

ISBN e-knihy 978-80-7601-509-8 (1. zveřejnění, 2021) (ePDF)



7

Prolog

Klečela před obrazem Matky Boží, ale proud slov řinoucí 
se z jejích úst nezněl jako modlitba. Promlouvala k muži, 
od něhož ji dělila vzdálenost šest set kilometrů. 

Potřebovala ospravedlnit své rozhodnutí. Toužila po 
tom tak silně, až byla schopna uvěřit, že Bůh seslal smrt 
na tu vesnici jen proto, aby jí dal znamení. 

„Asi to těžko pochopíš, ale nebesa schválila mou vol-
bu. Ještě včera jsem si nebyla jista, zda jednám správně, 
kdežto dnes už vím, že si nemám co vyčítat,“ obracela 
se v duchu na nepřítomného muže. „Ano, zní to troufale, 
ale taková je skutečnost…“ 

Do očí jí vhrkly slzy. 
„Dnešní ráno byla hrůza… Zabili Zenona. Vytáhli ho 

za svítání z postele, zavedli na pole a střelili ho zezadu 
do hlavy. Totéž udělali s jeho otcem. Pamatuješ na Zeno-
na? Než jsi odjel, byl to malý kluk. Teď mu bylo šestnáct. 
Pořád seděl v knihách. Říkal, že až skončí válka, půjde 
na gymnázium a pak na techniku.“ 

Kolena jí ztuhla, protože klečela už nejméně půl hodi-
ny. Klečela, protože do její světnice už dvakrát nakoukla 
matka. Neměla teď chuť s ní mluvit, proto předstírala, 
že se modlí. Zabíralo to – matka pokaždé potichu couvla. 

„To je k neuvěření, co se dnes ráno tady událo. Ale 
nechtěla jsem ti vyprávět o Zenonovi, nýbrž o tom do-
pise, který jsi už, předpokládám, dostal. Ještě když jsem 
ho nesla na poštu, měla jsem pochybnosti, zda jednám 
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správně. Věděla jsem, že chci být s Frankem, ale vyčítala 
jsem si, že jsem tě nechala právě teď, když to máš tak těž-
ké. Bála jsem se, že mě za to Bůh potrestá. Ale on mezitím 
schválil mou volbu.“ 

Usmála se skrze slzy. 
„Věř mi, teď už jsem klidná, i přesto, co se tu dnes 

odehrálo. Frankovy sousedy postříleli, jednoho vedle 
druhého, kdežto on zázrakem unikl smrti. Není to snad 
Boží znamení?“

Zvedla se, narovnala nohy. Pořád cítila tu podivnou 
směs hrůzy, bolesti a… úlevy. Odháněla od sebe obraz 
chlapce ležícího v krvi, zvuky výstřelů, které sem ráno 
doléhaly zpoza lesa. 

Ještě nevěděla, že kulkou zahynulo nakonec třicet 
šest mužů. Nevěděla, že Zenon a jeho otec nebyli jediné 
oběti, které znala.
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Kapitola 
první
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Úkol

Porada měla obvyklý průběh. Do chvíle, než se Wiktor 
odmlčel a pak slavnostně oznámil: 

„Za tři týdny otevíráme pobočku v Česku. Už je defi-
nitivně rozhodnuto.“ 

Ta slova nejen mne vytrhla z polospánku. Prakticky 
všichni zvedli hlavy a podívali se zvědavě na šéfa. Bylo 
jasné, že alespoň pro některé z nás bude nová pobočka 
znamenat nové povinnosti. A hodně změn. 

„Většinu zaměstnanců nabereme na místě. Ale nejmé-
ně po dobu půl roku tam musí být koordinátor z ústředí,“ 
pokračoval Wiktor. „Napadlo mě, že by to mohla být 
Katka.“ 

Upřímně řečeno, nečekala jsem, že zazní moje jméno. 
Poslední dobou mě stále častěji pronásledovaly obavy, 
že mě můj mladý nadřízený považuje za dinosaura. 

„Co tomu říkáš, Katko?“ usmál se teď. Všichni se tázavě 
podívali mým směrem.

„Kde bude ta pobočka?“ zeptala jsem se. Myšlenkami 
jsem zalétla k pražskému Vyšehradu, kde jsem se před 
skoro třiceti lety líbala s jistým Čechem, s nímž jsem 
se seznámila na mládežnickém táboře.

„V Ostravě.“ 
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Cože? V tom městě jsem sice nikdy nebyla, nicméně 
jsem si je spojovala s uhelným revírem. Tušila jsem, že je 
to město podobné našim Katovicím. 

„Hm,“ zamumlala jsem nenadšeně. 
Wiktor se kysele usmál. 
„Nepojedeš tam na dovolenou. Čeká tě dřina, na tu-

ristiku a zábavu ti moc času nezbyde. Ostrava je pro nás 
ideální město. Působí tam Česko-polská obchodní komo-
ra, která ti s mnoha věcmi pomůže. V okolí žije hodně lidí, 
kteří mluví polsky. Jsem přesvědčený, že se ti tam bude 
dobře pracovat. A především si myslím, že si zasloužíš 
samostatnou, odpovědnou funkci.“ 

Takže tak se věci mají. To má být povýšení. Nuceně 
jsem se usmála. 

„Děkuji za důvěru. Jenom… Prostě jsem to nečekala. 
Kolik mi dáš času na rozmyšlenou?“

Než Wiktor stačil odpovědět, ozval se Pawel Tokarz, 
který se už dlouho netajil tím, že by rád pracoval v zahra-
ničí: „Já na tvém místě bych se vůbec nerozmýšlel. To je 
přece nabídka, která se neodmítá.“ 

„Přesně tak,“ souhlasil s ním Wiktor. „Hned zítra ráno 
přijď ke mně do kanceláře, probereme detaily.“

…
„Mami, já mám takovou radost! Konečně si tě všiml!“ 
V telefonu zněl nadšený hlas mé dcery. 

„Kdyby to byla Praha. Anebo alespoň Olomouc. Ale 
Ostrava? Když jsem hledala fotky na internetu, našla 
jsem samé hutě a komíny.“

„Nevěřím, určitě přeháníš. Přemýšlej, mami. To je přece 
důvod k radosti, že ti šéf chce svěřit takový úkol. Podobná 
šance se nemusí opakovat. Nezapomínej, že jsi ve vašem 
týmu nejstarší.“ 

Povzdechla jsem si. Jistě, Agata má pravdu. Dokona-
le se orientovala v aktuálním dění ve firmě, kde jsem 
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pracovala. Byly jsme si hodně blízké, probíraly jsme spolu 
všechna důležitá témata. 

„A co když to Wiktorovo rozhodnutí má nějaký háček? 
Možná se mě chce zbavit? Třeba mu překážím v Piotr-
kowě,“ uvažovala jsem nahlas. „Není vyloučené, že ta 
česká pobočka je riskantní projekt a já mám být případný 
obětní beránek. Když se to nepovede, tak mě propustí…“

„Mami, prosím tě!“ Agata zaúpěla. „Jestli budeš ještě 
chvíli takhle negativistická, tak si budu myslet, že už jsi 
opravdu stará.“ 

„No dobře,“ vzdala jsem to. „Asi to vezmu.“ 
„Ołomuniec, a ne Olomouc,“ zabručel manžel, když 

jsem odložila mobil. 
„Co jsi říkal?“ nechápala jsem. 
„Jmenovala jsi Olomouc. To je historické město, které 

má i všeobecně zažitý polský název, a to právě Ołomu-
niec,“ vysvětlil. 

„Bože, to přece není důležité.“ Obrátila jsem oči v sloup. 
Wieslaw jen pokrčil rameny, ani nezvedl oči od počíta-

če. Právě dokončoval nějakou další publikaci na téma… 
Upřímně řečeno, nevím na jaké. Ale určitě to souviselo 
se středověkem. 

„Agata do mne hustí, abych vzala tu práci v Ostravě. 
A co si o tom myslíš ty?“ zeptala jsem se. 

„Katko, já budu souhlasit s každým tvým rozhodnu-
tím,“ podotkl lehce podrážděným tónem a dál vytrvale 
bušil do klávesnice. Pochopila jsem, že ho nemám rušit.

…
Seděla jsem ve Wiktorově pracovně a prohlížela si slož-
ku s podklady k české pobočce. Šéf mi už hodinu dával 
instrukce, vysvětloval, jaké budu mít úkoly, se kterými 
úřady a institucemi mám v Česku přednostně jednat. 

„Neboj se, v Ostravě prý většina lidí jakžtakž rozumí 
polsky,“ řekl povzbudivě. 
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„Kdežto já neumím česky ani ň,“ vzdychla jsem. S tím 
studentem v Praze jsme si tehdy vystačili beze slov.

Přes všechny obavy jsem musela připustit, že Wiktor 
už připravil spoustu věcí, které mi měly ulehčit práci. 
Zřejmě mu opravdu nešlo o to, aby mě potopil. 

„A co tomu říká manžel, že jedeš pryč?“ zeptal se, čímž 
náhle přerušil tok čistě pracovních informací. „Hodně 
na Čechy žárlí?“

„Klídek,“ ušklíbla jsem se. Nebyla jsem si jistá, zda si 
Wiktor – o šestnáct let mladší než já – ze mne nedělá 
legraci. Možná si ve skutečnosti myslí, že lidi v mém věku 
už „tyhle věci“ nezajímají.

…
Mobil se rozezněl zrovna ve chvíli, kdy jsem na pevné 
lince vedla hovor s ředitelkou obchodní komory v Ost-
ravě. Na displeji se objevilo manželovo jméno. Znepoko-
jilo mě to, protože neměl ve zvyku mi volat v pracovní 
době. Rychle jsem dokončila telefonát s Ostravou a sáhla 
po mobilu. 

„Katko, už jsi řekla šéfovi, že souhlasíš s tím Českem?“ 
V manželově hlase jsem zaslechla napětí. 

„No ano… Řekla. Stalo se něco?“
„Ne, jenom… Když tak o tom uvažuju, tak si nejsem 

jistý, jestli je to dobrý nápad. Máma se cítí čím dál hůř, 
možná bude brzy třeba za ní chodit častěji. Co pak?“

Pak požádá o pomoc svého jedináčka, napadla mě jed-
noduchá odpověď, ale na poslední chvíli jsem se kousla 
do jazyka. Nemělo smysl být jízlivá. Znám Wieslawa víc 
než čtvrt století a prakticky nic od něj neočekávám. Ani 
to, že by byl schopen se postarat o svou vlastní matku. 

„Řekla bych, že trochu přeháníš. Máma je v celkem 
dobré kondici,“ ujistila jsem manžela a uťala hovor s po-
ukazem na služební povinnosti. 

Výměna názorů s Wieslawem mi úplně pokazila ná-
ladu. Žárlivý na Čechy – vzpomněla jsem si s hořkostí 
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na rádoby vtipnou Wiktorovu poznámku. Kdyby věděl, 
že moje práce v cizině znepokojuje manžela pouze kvůli 
jeho matce, považoval by to za skvělý vtip. 

I přesto jsem se neubránila starosti o tchyni. Je jí 
už jednadevadesát. Půl roku v životě starého člověka 
je obrovský kus času. Zdravotní stav stařenky se může 
zhoršit z měsíce na měsíc nebo dokonce ze dne na den. 
A já mezitím budu prodávat Čechům koberce. Do Piotr-
kowa se budu vracet jen na víkendy, a to ještě jen jednou 
za dva týdny…

…
Tchyni mám ráda. Vlastně nikdy jsem o ní takhle ne-
mluvila – pro mne to byla prostě máma. Moje vlastní 
matka zemřela na rakovinu, když jsem byla na vysoké. 
A předtím… Nikdy na mě neměla čas. Anebo jsem o její 
čas nestála? S Wieslawovou maminkou to bylo úplně jiné. 
Pomáhala mi, když byly děti malé, probíraly jsme spolu 
různá témata, a co je nejdůležitější – vždy mi dávala naje-
vo, že si mého praktického přístupu k životu a konkrétní 
profese cení víc než intelektuálních zájmů svého syna. 
Naše děti také měly babičku moc rády. Zvláště s Agatou 
si byly hodně blízké. 

Stará žena postavila na stůl dva šálky čaje. Potom si 
sedla vedle mě na gauč. Bezděky si uhladila vybledlou 
halenku s pomněnkovým vzorem, kterou nosila snad už 
v dobách, kdy Agata a Lukasz chodili do školky. 

Připadala mi bledá. Že by měl Wieslaw pravdu? 
„Co je u tebe nového?“ zeptala se stejně, jako se ptala 

vždy. Tón jejího hlasu napovídal, že nečeká žádnou bom-
bu. A já jsem se zrovna chystala jednu odpálit. 

„Jedu na půl roku do Česka. Do Ostravy,“ řekla jsem 
a podívala jsem se na maminku. S napětím jsem čekala 
na její reakci. 

Chvíli mlčela, byla evidentně překvapena. 
„Do Ostravy, říkáš?“
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„To je na severovýchodě České republiky, nedaleko 
naší hranice.“ Nebyla jsem si jista, zda matce název města 
něco říká.

„To přece vím.“ 
„No jasně, pocházíš přece ze Slezska,“ uvědomila jsem 

si. „Byla jsi někdy v Ostravě, mami?“
Zavrtěla hlavou. 
„Nabídnu ti tvarohový koláč.“ S námahou se zvedla 

z gauče. „Tentokrát jsem jej koupila v cukrárně. Ale řekla 
bych, že nechutná špatně.“ 

Pomalu se šourala do kuchyně. Cestou zpátky těžce 
dýchala. Vzala jsem jí z rukou tác a talířky. 

„Mami, je ti špatně?“
„To je tím počasím, tlak prudce klesl. Trochu obtížně 

se mi dýchá, ale není to nic vážného,“ snažila se zlehčovat 
své zdravotní potíže. „Ale raději jsem dneska nepekla 
a celý den jsem odpočívala.“ 

„Maminko, přece nemusíš pořád něco péct! Agata vět-
šinou není doma, Wieslaw má raději slané a já si musím 
hlídat postavu. Koupila jsem si nový kostým a šaty, nemů-
žu přibrat ani kilo. Než odjedu, předvedu se ti v nich, jsou 
opravdu suprové. Musím přece důstojně reprezentovat 
vlast v zahraničí, no ne?“

Přikývla a hřejivě se na mne usmála. Pohladila mě 
po ruce. 

„Nebudeš tady celých šest měsíců?“
„Netrap se tím, tak zlé to nebude. Na víkendy se budu 

vracet,“ ujistila jsem ji, přičemž jsem zamlčela skutečnost, 
že to nebude každý víkend. Už jsem si ověřila, že z Ostravy 
do Piotrkowa to je kolem dvou set sedmdesáti kilometrů.

„Otevíráme v Ostravě velkoobchod pro Českou republi-
ku. A já mám v počáteční fázi vést kancelář,“ pokračovala 
jsem. „Doprčic, bojím se, jestli to všechno zvládnu. Tím 
spíš, že česky umím nanejvýš pár slov, které jsem si pře-
četla ve Szczygiełových knížkách.“ 
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„Jsi šikovná holka, poradíš si. A čeština není tak těžká, 
jen pravopis je jiný,“ uklidnila mě tchyně. Její poznámka 
mě zaujala. 

„Mami, ty jsi někdy pobývala v Československu déle?“
Bezděky jsem sáhla po kousku koláče a vůbec jsem při-

tom nemyslela na šaty, kvůli kterým nesmím ztloustnout.
„Kdysi měly hranice jiný průběh,“ odvětila krátce a ne-

konkrétně. A pak, což mě dost překvapilo, protože matka 
se vždy zajímala o mou práci, změnila téma, jako by ani 
nechtěla znát žádné detaily týkající se mé výpravy do 
Ostravy. 

Cestou domů jsem byla nervózní. Matka mé plány evi-
dentně neschvalovala. Možná se opravdu cítí špatně, ale 
nechce mi to říct na rovinu, aby mi nepřidělávala starosti?

Tenkrát mě vůbec nenapadlo, že se vyhýbá rozhovoru 
o Česku z úplně z jiného důvodu.

Pátek 24. prosince 1943

Hrachová polévka krásně voněla. Chléb snad ještě víc. To 
je dobře, že se dál můžeme radovat z maličkostí, napadlo 
Martu. Avšak když zavadila pohledem o jediný prázdný 
talíř na stole, její dobrá nálada rychle vyprchala. Ten 
čtvrtý. Hrdlo se jí sevřelo. 

Otec zapálil svíčku. Bílou, jednoduchou. Matka vzala 
do ruky oplatek. Pokřižovala se. 

„Pomodleme se společně Otčenáš…“ 
„… jenž jsi na nebesích…“
Hlavně nesmím myslet. Musím zapomenout, že dnes 

budeme sedět u stolu jen ve třech, zatímco loni jsme byli 
čtyři. Marta se vší silou snažila spolknout knedlík, který 
jí bobtnal v krku. 

„Posvěť se jméno tvé, přijď království tvé…“
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Josef vrhl na dceru přísný pohled. Snažila se modlit, ale 
knedlík se pořád zvětšoval. Nedokázala ze sebe vypravit 
ani slovo. 

„Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi…“ 
Bože, je to opravdu tvá vůle? Kdyby otec nepodepsal 

ten papír, Erik by byl tady s námi!
„… A odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme 

našim viníkům…“
Nechci mu odpustit, uvědomila si Marta. Chci zpátky 

svého bratra. 
Anna dokončila modlitbu. 
„Věčné odpočinutí dej, Pane, našim zemřelým, které 

jsi letos povolal k sobě. A ochraňuj našeho syna Erika, 
který tady dnes nemůže být s námi… Amen.“ 

Hlas se jí chvěl, ale jen nepatrně. Máma se umí ovládat, 
pomyslela si Marta závistivě. 

Mlčky se posadili ke stolu. Soustředěně nabírali na 
lžíce hustou polévku. Marta opět kradmo pohlédla na 
prázdný talíř, který stál na protější straně stolu. Proč ho 
sem matka vůbec dávala? Kvůli pitomému zvyku? Jak 
mám klidně jíst, když ho mám neustále na očích?!

„Marto, netvař se tak. Erik je určitě v pořádku. Nedáv-
no nám přece psal.“ Anna se povzbudivě usmála. 

„Možná už válka brzy skončí,“ přidal se Josef, ale ne-
znělo to příliš přesvědčivě. 

Slova rodičů se míjela účinkem. Marta se poddala bo-
lesti, která ji celou ovládla. Josef se s rostoucím vztekem 
díval na dceru, která teď hlasitě vzlykala. 

„To mi dělat nebudeš,“ vycedil skrz zuby. Vstal, prudce 
odstrčil židli a odešel ze světnice. V předsíni sáhl po sta-
rém kabátě, který si obvykle oblékal, když šel do dílny. 
Vyšel ven a praštil dveřmi. Dobře si uvědomoval, že Marta 
zazlívá právě jemu, že Erik musel jít do války. S takovým 
nevděkem se Josef nedokázal smířit.
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…
Dcera se nehnula z místa. Hřbetem ruky si utírala slzy. 

„To jsi přehnala,“ řekla matka vyčítavě. „Otec si to ne-
zaslouží. Jednal tak, jak to považoval za správné.“ 

„Tobě se taky nelíbilo, že podepsal volkslistu,“ ozvala 
se Marta. 

„Nelíbilo, ale kdyby to neudělal, kdoví co by s námi 
bylo. Možná bychom dnes vůbec neseděli doma u večeře. 
Možná by nás odvezli, zavřeli v lágru. Dobře víš, že se to 
mohlo stát!“

Marta mlčela. Věděla, že matka má pravdu, ale stesk 
po Erikovi přehlušil její schopnost rozumně uvažovat. 

Anna se zvedla. Váhala, zda má jít hledat manžela 
a přesvědčit ho, aby se vrátil ke stolu, anebo udělá líp, 
když ho nechá na pokoji. 

„U nás doma se nikdy nestalo, aby někdo ze zlosti ode-
šel od štědrovečerní večeře. Dnes to bylo poprvé. A je to 
tvoje vina,“ řekla a smutně se podívala na dceru. 

„Ano, chápu, maminko. Máme přece svatou noc. Stille 
Nacht, heilige Nacht…“ Marta už neplakala. I ona teď cítila 
vztek. Zvedla se a rovněž odešla z pokoje.

…
Svíčka ještě hořela, když se Josef vrátil domů. Tentokrát 
za sebou tiše zavřel dveře, pomalu sundal kabát. Neřekl, 
kde byl. Anna tušila, že v dílně. 

„Kde je Marta?“ zeptal se. 
„Vedle, hned ji zavolám.“ 
Matka přinesla na stůl další chod – brambory s kyškou. 

Marta sáhla po jídle první. 
„Naše společné Vánoce jsou jedna z mála věcí, které 

nám Němci nevzali,“ řekl Josef smířlivě a dal tím ženám 
najevo, že nechce mluvit o předchozí hádce. Hřbetem 
ruky si otřel zbytek kyšky, která se mu nalepila na knírek. 
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„Už nebudu brečet,“ slíbila tiše Marta. Sotva před čtvrt-
hodinou se v ní všechno bouřilo, a teď stačilo, že se otec 
vrátil do světnice a promluvil laskavým hlasem, a rázem 
se vše změnilo. Milovala ho a byla si vědoma, za co všech-
no mu vděčí. Erik se vrátí, musí se vrátit, vždyť ten večer 
před jeho odjezdem nemohl být poslední…

…
V chalupě za lesem probíhal Štědrý večer podobně jako 
v Životicích. Jen s tím rozdílem, že nikdo z rodiny doma 
nechyběl a nedošlo na žádné dramatické scény. Terezka, 
Martina vrstevnice, zpívala jednu koledu za druhou. Moc 
ráda zpívala, i když sebekriticky musela přiznat, že její 
hlas má k dokonalosti daleko. Rodiče a bratři se k ně-
kterým koledám přidali, ale teď už jen tiše seděli u svíce 
se skomírajícím plamenem a poslouchali. Mladíci by si 
šli raději lehnout. Oba pracovali na šachtě a po týdnu 
těžké dřiny byli tak unavení, že je štědrovečerní nálada 
uspávala. Otec byl také havíř, ale možná právě proto, 
že byl starší a víc navyklý na každodenní těžkou práci, 
vypadal svěžeji. 

Terezka si teď pobrukovala „Poslyšte, bratři“. Vzpomí-
nala na Vánoce, kdy jí Gustaw řekl, že je to jeho oblíbená 
koleda. To byly její první božíhodové svátky s Gustawem 
a zároveň poslední před válkou. Znali se tehdy sotva tři 
měsíce. „Byla jsem tak mladá a tak šíleně zamilovaná,“ 
uvědomila si Terezka. Kolik jí tehdy bylo? Šestnáct? Ani 
ne – patnáct a půl. „Můj dvaadvacetiletý mládenec mi 
připadal tak dospělý a tak zkušený. Ani mi nevadilo, 
že flirtuje s jinými děvčaty. Říkala jsem si, že mezi do-
spělými je to běžné…“ 

U další koledy („Pojďte všichni k jesličkám“) se při-
stihla, že opět počítá. Ale tentokrát se počty netýkaly 
Gustawa. Spočítala si, že Franek Podstawka z Životic, 
kamarád jejích bratrů, má přesně o devět let víc než ona, 
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takže je ještě starší než Gustaw. „Vypadá dobře. A působí 
solidním dojmem. Někdy po mši, u kostela, se na mne tak 
upřeně dívá…“

Vždy se jí líbili starší kluci, takže nebylo vůbec divné, 
že ji zaujal. To přece ještě nic neznamená. Chodí s Gusta-
wem. 

Opravdu? Rysy Gustawova obličeje se v její paměti 
rozostřily. Ale dopisy jí posílal pravidelně. Určitě to na 
nucených pracích v Německu neměl lehké, přesto si ne-
stěžoval. 

V každém dopise píše, že na mne myslí a posílá pozdrav 
celé rodině. O lásce si nepíšeme, uvědomila si Terezka. On 
to nikdy neměl ve zvyku a já… já ano. Psala jsem mu, jak 
moc mi chybí. Žárlila jsem na dívky, které potkává v pra-
covním táboře, i když popravdě jsem si nebyla jistá, zda 
je to i ženský tábor. Noc, kterou jsem neproplakala, byla 
výjimkou. A pak se najednou vše změnilo. Přišel den, kdy 
jsem si uvědomila, že už se kvůli němu netrápím, už necí-
tím nutkání pořád na něj myslet. A teď už si ani nejsem 
jistá, jestli se těším, až se znovu uvidíme. Miluji ho, nebo 
ho mám jen ráda? Stal se pro mne někým neskutečným, 
někým, kdo má s mým životem pramálo společného…

Matka sfoukla svíci. 
„Jdeme spát. Terezka nám tu zpívá, ale vidím, že je 

duchem nepřítomná.“ Usmála se na dceru a pohladila 
ji po tváři. Všichni se rozešli. Dívka ještě chvíli seděla. 

Na Gustawa myslím čím dál tím míň, za to na Franka 
stále častěji, musela si přiznat.

Zaplavil ji pocit viny, ale ještě víc ji trápilo něco jiné-
ho. Franek věděl, že Terezka má kluka, a to znamená, 
že se nepokusí s ní sblížit. František byl, co se žen týče, 
pravý Gustawův opak – neflirtoval pro zábavu. Hledal 
dívku, která by se mohla stát jeho ženou. Terezce to řekl 
její bratr Wladek, který se s ním už léta přátelil. Tušil 
snad, že se jí Franek líbí? Raději se ho na to neptala.
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…
„Kde jsi byl tak dlouho? Neměl jsi důvod takhle se na 
Martu urazit,“ řekla Anna vyčítavě, když ucítila mužovu 
ruku pod svou noční košilí. 

Mazlil se s ní dál. 
„Kdyby to bylo možné, vrátil bych se dřív.“ 
Vrhla na něj udivený pohled, kterého si ve tmě nemohl 

všimnout. 
„Co tím chceš říct?“
„Potřeboval pomoc.“ 
„Kdo?“
„Víš přece, kdo… Byl tady už několikrát. Hledal jsem 

pro něho v dílně obvazy. Trvalo dlouho, než jsem je našel. 
Lékárnička ležela na dně skříňky, zapomněl jsem, že jsem 
ji tam strčil.“ 

„Přišel k nám raněný?! Zůstaly někde stopy krve?“
Anna prudce odstrčila Josefovu ruku a posadila se na 

posteli. „Nestačí, že sem nosí boty do opravy a že mu 
dáváme jídlo?“

„Uklidni se,“ snažil se muž zlehčit situaci. Byl netrpě-
livý, chtěl ji. Hodně dlouho se nemilovali. Buď neměla 
náladu, anebo mluvili o Erikovi nebo o jiných věcech, 
které je trápily. 

„Nebyl raněný, ty obvazy nepotřeboval pro sebe. Hned 
odešel,“ vysvětlil rychle. Začal Anně rozepínat knoflí-
ky u košile. Nejprve ležela nehnutě, tušil, že přemýšlí 
o jeho slovech. Pak konečně rozevřela náruč a přitáhla 
ho k sobě.

…
Blížila se třetí hodina ranní, když Martu probudil zvuk 
praskajícího ohně. Posadila se na posteli a teprve po chvíli 
si uvědomila, že to tak tluče její srdce. Všude byla tma 
a ticho. Nic nehořelo. Ulevilo se jí, když jí došlo, že to byl 
pouze sen. 


