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Sbohem Pierre
Šlo se mu těžce. Nervozitou se mu třásly ruce a podlamovaly staré nohy, ale snažil se jít
vzpřímeně, na důkaz úcty k množství bílých křížů, které míjel. Mnohokrát toužil se sem přijet podívat,
pořád si říkal kolik má času a pak se najednou uzavřela hranice a už se z východního Německa do
Francie nedostal. Až nyní, po tolika letech čekání a touhy tuto zemi navštívit. Nezajímaly ho krásy
Paříže ani krajina Provence, on toužil vidět hrob, jeden jediný hrob v množství bílých křížů poblíž
verdunského bojiště. Věděl, že už se dostal do skutečně požehnaného věku a pokud si nepospíší,
vojenský hřbitov už nikdy nenavštíví. Jmenoval se Karl Brückner, veterán první světové války.
Síly mu nestačily, sám už jít nemohl. Oba vnuci, kteří mu dělali doprovod, museli svého
dědečka podepřít a držet jej pod pažemi, aby neupadl. Srdce mu bušilo stále divočeji a každý nádech
byl těžší a těžší s tím, jak se po travnaté pěšince přibližoval k cíli cesty. Vlastně ani neměl jistotu, že
tam hledaný hrob bude, ale doufal v to.
Konečně, někde tady to musí být. Nervózním zrakem těkal po bílých náhrobcích a hledal
jedno jediné jméno:
„Jak se jmenoval?“ zeptal se ho mladší z vnuků, ale dědeček byl v takovém napětí, že otázku
ani nezaznamenal.
Lad… Fra… Ors… ne, pořád nic, četl jen začátky příjmení, zbytek ho nezajímal. Přejížděl očima
náhrobky a hledal to slovo. Lamy… Tak si to zapamatoval. Pierre Lamy. Řekli mu, že leží tady, ale Karl
ho nemohl najít. Pak to uviděl. Bílý kříž a na něm desku s písmeny, Pierre Lamy… Mort pour la
France… Škubl sebou, vymanil se ze sevření svých vnuků a sám, bez opory vyrazil k hrobu. Pomalu
kráčel a pořád očima pozoroval francouzské jméno. Přišel k náhrobku, klekl si, ruce opřel o trávu a
zavřel oči. V duchu znovu uviděl svou šestasedmdesát let starou vzpomínku. Přenesl se zpátky do
roku 1916, do zákopu západní fronty….
Na povel vyrazili. Hbitě vyskočili na bednění zákopu a přes pytle s pískem. Hnali se vpřed zemí
nikoho. Kolem samý hluk, hřmění střelby, rány dělostřelectva a křik, zlověstný křik, který nesl
vzduchem bolest.
Běželi, bahno jim stříkalo od nohou, ale nezastavovali ani nezpomalovali, okolí bylo poseto
krátery po dělostřelecké palbě a taky spoustou mrtvých těl. Francouzi i Němci, jeden přes druhého.
Tady si byli rovni a leželi spolu v bahně jako bratři.
Nepřítelovy kulomety kosily první vojíny. Karl běžel dál, dva, co byli vedle něj, už padli. Bylo to
jen pár desítek metrů, ale cesta trvala dlouho. Vypálil. Třeskla rána. Nevěděl, jestli zasáhl. Natáhl
závěr, nábojnice spadla do bahna. On běžel dál.
Přiblížili se k nepříteli. Francouzi se kryli za pytli s pískem a pálili do řad nepřítele. Na křídle
měli řvoucí kulomet. Někdo tam hodil granát… Prásk… Kulomet zmizel v ohni a šrapnelech a pak
utichl. Karlova jednotka se přibližovala, viděl, že Francouzi je nemohou zastavit, jejich formace se
rozpadla. Karl vypálil znovu, ozvala se rána a jeden z Francouzů spadl čelem dopředu. Němci
postupovali, pušky hřměly. Všichni přidali do kroku, Karl taky. Už stál před zákopem, nepřítel ustoupil
od jeho hrany. Karl se chystal skočit dovnitř, ale zasekl se o ostnatý drát, škubl sebou a puška mu
vypadla z rukou. Neměl čas se pro ni ohnout. Vytáhl lopatku, zastrčenou na břichu za opaskem
řemení a s křikem skočil do zákopu.
Vyhlédl si nejbližšího Francouze a nehledě na vše ostatní, hnal se k němu. Protivník ze
své pušky vystřelit nestihl, jen ji nastavil jako štít. Nabroušená polní lopatka se zahryzla do pažby. Karl
škubnul rukou a vyrval ji. Francouz se snažil, ale s dlouhou lebelkou se v zákopu špatně manipulovalo.
Souboj však přijal. Karl do něj bil a snažil se najít nekryté místo, kde by nepřítele ostří lopatky zasáhlo,
ale Francouz byl srdnatý a pažbou všechny údery odrážel a párkrát se pokusil i o výpad bodákem, ale
Karl vždy srazil jeho pušku na stranu. Trvalo to jen pár sekund, ale v hlavách se jim odehrálo mnoho.
Jeden mohl v příští vteřině zabít druhého, kulkou by to bylo snadnější, těžko zabít někoho, komu
hledíte přímo do očí…

Bili se srdnatě, nikdo neměl navrch. Karl se napřáhl a zakřičel. Francouz se náhle zarazil. Karl
mohl využít šance a zarazit mu ostří do břicha, ale také strnul a zadíval se soupeři do očí. Uviděl v nich
slzy. Pohledem sklouzl dolů. Na hrudi nepřítele se začínala rozlévat tmavá skvrna, pak mu najednou
z těla vyjela špička bajonetu. Karl zvedl oči, za Francouzem stál německý voják a pušku držel
vodorovně, přímo ke Karlovu soupeři. Skrz záda ho probodl bajonetem pod hlavní. Pak zbraň vytrhnul
a zmizel bojovat jinam.
Karl v tu chvíli nevěděl, co udělat, jen tam oba stáli, zatímco kolem zuřila válka, a dívali se do
očí. Z jedněch už prchal život. Francouz upustil pušku a podíval se na krvavou skvrnu, pak se… usmál,
klidně, jako by snad měl radost a pronesl tiše, ale zároveň tak nahlas, že se to dostalo ke Karlovým
uším:
„C'est pas la peine …“
Karl nevěděl, co to znamená, ale zapamatoval si to. Až po letech zjistil, že to je něco ve
smyslu:
„Je to zbytečné…“
Nerozuměl mu a netušil, co udělat, jen tam tak stáli a dívali se z očí do očí, Karl si přál, aby to
skončilo, Francouz už přece musí brzo padnout k zemi a nevstat, zatím však jeho oči hleděly jen na
Karla. Jakoby se udělalo ticho a neexistovalo nic, než ten pohled umírajícího.
Pak se k nim vzduchem doneslo podivné svištění. Francouzi došlo rychleji, co se děje a
z posledních sil se vzepjal a skočil přímo na Karla, povalil ho a zakryl svým tělem. Karl se snažil bránit
a vymanit ze sevření, ale Francouz byl na něj těžký a Karl jej nedokázal odstrčit.
Obrovská rána, země se otřásla a Karl ucítil řezavou bolest v noze. Pískalo mu v uších a oči
měl plné hlíny, která je pokryla. Střela z minometu dopadla nedaleko, spoustu vojáků to rozmetalo.
Karla by takový osud taky neminul, kdyby tou dobou neležel pod Francouzem. On mu zachránil život.
Karl se na nepřítele podíval, ten na něj také. Francouz pootevřel oči. Snažil se trochu usmát, ale to už
nešlo. Zašeptal:
„Pierre Lamy…“ a oči se mu zavřely. Napořád.
Karl ty své otevřel, byl u konce. Víc už toho nechtěl, žil pro tuhle chvíli a ta byla u svého
závěru. Tehdy byl mladík, nyní se jeho život blížil ke konci. Mohl zemřít na poli u Verdunu jako
chlapec, ale voják Pierre Lamy, jeho nepřítel, ho zachránil. Tehdy v zákopu Karlovi řekl, že to je
zbytečné. Měl pravdu. Proč musel Pierre zemřít ve válce, která přinesla zkázu a utrpení?
Byla zbytečná, stejně jako mnohé po ní. Když se Karl vracel z Francie domů, myslel, že po Velké válce
už žádné další nepřijdou, ale jak se zmýlil… Jeho vlast, Německo, vyvolala válku větší a strašnější než
všechny předešlé. Jeho přátelé byli hrdí na to, že jsou Němci, ale Karl se styděl. Pro něj, bylo
Německo válečným štváčem a ukrutným tyranem. Miliony mrtvých na frontě a miliony zbytečně
položených a zničených životů lidí v táborech, lidí nevinných, jejichž hříchem bylo to, že byli jiní, než
byla představa německého člověka. Vše zbytečně. Karl by rád na ošklivou minulost zapomněl, ale ona
se připomíná sama, vzpomínky se objevují a mizí. Když si člověk myslí, že už to zlé zmizelo, pak se
myšlenka objeví, na okamžik ukáže a ztratí jako ranní mlžný opar, nicméně je pořád tady, aby
zobrazovala zlo, na které se nesmí zapomenout.
„Kam teď, dědo?“ položil jeden z vnuků starci ruku na rameno.
„Kam chceš, já už nic nepotřebuju,“ otočil Karl hlavu a usmál se. Vnuk mu pomohl vstát. Starý
muž se naposledy podíval na Pierrův hrob a zvedl zrak do dáli. Možná se mu to zdálo, ale jakoby
někde mezi bílými náhrobky v dáli viděl postavu ve staré šedomodré uniformě, s dlouhou
opakovačkou přes rameno a úsměvem na tváři, kterou si Karl pamatoval lépe, než jakoukoliv jinou…
Asi to byl sen, když Karl zamrkal, voják zmizel jako by byl jen z mlhy. Stařec se usmál, otočil hlavu na
druhou stranu a i se svými vnuky se vydal pryč travnatou uličkou mezi kříži.
Sbohem Pierre…

