Lavička
Stará zvrásnělá tvář mírně porostlá strništěm muže, jež seděl na lavičce, by vás nejspíše odradila, ale
kdo ví? Možná byste ho jen přejeli pohrdavým pohledem. Možná byste ho přehlédli a šli dál. Nijak si
nepovšimli osoby na lavičce. Možná, ale jen možná by si získal vaše srdce jako srdce onoho chlapce.

Muž z lavičky, jak ho můžeme nazývat, seděl s tváří upřenou na kostel. Na tuto lavičku chodil každý
den. Každý den od té doby, kdy se mu roztříštilo srdce. Ale nikdy nepočítal s tím, co se mu může stát.
Prostě jen pozoroval kostel. Vycházeli z něj lidé usměvaví, zamračení, občas plakali. Jindy byla svatba
a lidé se radovali. On však jen seděl a vše sledoval.
„Na co se díváte?“ Malý chlapec zatahal muže z lavičky za otrhaný rukáv, ten se na něj podíval jako
na krysu ve spižírně. Rozhodl se ho ignorovat, třeba si ho dítě nebude všímat.
„Na co se díváte?“ zopakoval malý, sladký kluk. Měl růžové tváře upatlané od čokoládové tyčinky,
kterou křečovitě svíral v levé ručce.
„Na kostel.“ Muž z lavičky měl hlas chraptivý, jako několikaletý kuřák. Cigaretu ale nikdy neměl.
„Proč?“ Chlapcova hlavička se naklonila. Byli tak rozdílní, přesto oba zmatení. Proč se ten chlapec
ptá? Proč ten muž neodpovídá?
Muž rezignovaně vstal z lavičky. Ještě nikdy neodešel před odbitím šesté hodiny. Ale dnes tu být
nemohl. Chlapec ho nechal vzpomínat.
…

Dnes z kostela vyšla hrstka dětí, které sem chodily zpívat do sboru. Byl mezi nimi i náš chlapec. Když
uviděl muže z lavičky, hned k němu běžel.
„Vy se bojíte, že nám kostel někdo ukradne?“ zjišťoval a nakláněl hlavu jako zvědavé štěně.
„Ne. A ty bys neměl mluvit s cizími lidmi,“ odsekl muž z lavičky. Pohledem o něj nezavadil.
„Vy nejste cizí. Jste můj kamarád!“ oponoval mladík.
Náš hrdina se jenom smutně zasmál a zavrtěl hlavou.
„Nemám přátele.“ Znovu odešel před šestou.

…
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Dny ubíhaly. Chlapec se vždy vrátil, když šel ze sboru a zastavil se u muže z lavičky, aby se se svou
dětskou zvědavostí optal na to, proč sleduje kostel. Muž nikdy neodpověděl a vždy se jen zvedl a
odešel.
„Co tu vůbec chceš, kde máš rodiče?“ nevydržel to a skoro na chlapce zakřičel. Už dlouho nebyl tak
plný emocí, jedině když sledoval svůj … ne, jejich kostel.
Chlapcovy oči se zalily slzami a utekl. Kde jsou jeho rodiče?

…

Muž z lavičky se na druhý den cítil špatně a provinile, a tak se po cestě na lavičku stavil v cukrárně a
koupil malé lízátko. Neměl moc peněz, ale snad se chlapci bude zdát dostatečné.
Jenže chlapec nepřisel. Muž měl stále lízátko v ruce. Každý jeden den, kdy navštívil lavičku, seděl,
zpytoval svědomí a litoval, že zvedl hlas na nevinné dítě. Ona by na něj nebyla hrdá.

…

Kněz viděl muže na lavičce, už ho dlouhou dobu sledoval. Nikdy nepochopil, proč tam čeká, ale tušil,
že se muž potřebuje vyzpovídat, ale přesto nevešel dovnitř. A jak se říká, pokud nejde Mohamed
k hoře … Kněz se vedle něj posadil.
„Máte rád lízátka?“ ukázal na to, které stařec pevně držel. Ten uhnul rukou s cukrovinkou, jako by ji
snad chtěl kněz vzít.
„Do toho vám nic není, Otče.“ Muž se chystal odejít, ale knězova slova ho zmrazila na místě.
„Ten chlapec.“ Kněz nešťastně sklopil pohled do klína. „Do sboru k nám chodí jenom děti ze
sirotčince. Ten chlapec, co sem za vámi chodil, je jedním z nich. Dlouho jsem ho tu ale neviděl.“
Muž odešel a doufal, že někdy bude moci napravit křivdu, jež zavinil.

…

Byly okamžiky, kdy se rozplakal. Tohoto dne plakal. Bylo pochmurné počasí a on se jen díval na kostel
a plakal. Ta lavička byla jejich. Tam mohl, ale kostel byl její. „Proč…“, nenechal chlapce ani domluvit a
zarazil ho poplácáním do lavičky. Na znak toho, ať se posadí k němu.
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„Byl jsem ještě malý kluk, zrovna jako ty, když jsme se přistěhovali s maminkou do města. Byl jsem
pořádný uličník, ale každou neděli mě vždy vyšňořila, přinutila mě se i učesat … A že to byl boj,“
smutně se zasmál. „Ale stálo to za to, když jsme došli do tohohle kostela,“ pokynul k němu rukou.
„Potkal jsem tam svou ženu. Byla úžasná. Každý kluk z naší třídy, každý se s ní chtěl přátelit. Byla tak
milá, tak obětavá, tak laskavá. Vždycky chodila do kostela na každou dobročinnou sešlost. Jednou
sem šla ke zpovědi kvůli tomu, že zapomněla prodavači nechat nějaký ten peníz navíc. Cítila se kvůli
tomu tak špatně. Pro naši komunitu žila a dýchala. Dřív vyučovala hodiny ve sboru.“ Raději se na
svého společníka neotočil, aby neztratil odvahu říct to, co mu dlouhá léta leželo na srdci. „Já taky
nemam rád česání, pěkně to tahá,“ zahudroval chlapec, ale poslouchal, sedě vedle muže na teď už
jejich lavičce.
„Uměla se smát celé dny. Uměla plakat celé dny, když se něco nedařilo. Ale vždy se postavila a
pokusila se dostat všechny zpět do veselé nálady. A vždy, vždy v šest hodin, když se ozvaly zvony
kostela, zkřížila prsty na rukou, pomodlila se a hleděla na něj z okna.
„A proč?“ Dětská zvědavost. Proč se věci dějí tak, jak se dějí?
„Věřila, že když se za všechny pomodlí, nebude nikdo strádat. Věřila, že všechno má svůj důvod. A
pak onemocněla. Každý den mě vyháněla z nemocnice, abych se šel pomodlit sem. Na tuhle lavičku.
Nikdy ale nechtěla, abych se modlil za ni. Řekla, že se musím modlit za ostatní. Protože ona teď
nemůže.“ Chlapec se mračil na kostel, jako by snad budova něco provedla.
„Když jsem ji ztratil, slíbil jsem si, že nikdy, nikdy nezapomenu na to, že je třeba ostatním přát to
dobré. A tak sem chodím každý den. Modlím se. Modlím se za ni, aby našla mír. Modlím se za lidi,
kteří jsou v podobné situaci, jako jsme byli my. Modlím se, aby nikdo nikdy nezažil to, co jsem zažil
její

ztrátou

já.“

„Ale když měla kostel tak ráda, tak proč tam nechodíte?“ Chlapec ještě nedokázal pochopit, že věci
nejsou tak lehké, jak by se mohlo zdát.
Muž z lavičky položil lízátko vedle chlapce na lavičku a zvedl se k odchodu. „Protože je její,“ dodal
teskně přes rameno.

…
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Třeba dnes chlapec přijde, přemítal muž. Ulevilo se mu, když někomu svěřil to, co tu posledních pár
let dělá. Proč tu sedí. Chlapec ho neodsoudil, že je blázen. Chlapec neodvrátil tvář. Chlapec probudil
zpět k životu jeho srdce.
„Učesal jsem se!“ radoval se chlapec a stařec k němu stočil pohled. Na sobě měl sváteční šaty do
kostela a vlasy ulíznuté pomádou. Vypadal, jako by snad šel na mši. Nebyla neděle.
„Umažeš si šaty, kluku!“ Stařec se zamračil.
Jenže chlapec si vedle něj jen sedl a v tichosti vyčkával. Jako by snad brzy měl ze střechy kostela
vyrazit ohňostroj a osvítit nebe. Tenhle výraz znal. Mívala ho ona, když se dívala právě na ten samý
kostel. Plný naděje a víry.

Chlapec vyčkal do šesté hodiny večerní a při prvním odbití překřížil prsty na jedné ruce, stejně tak i
stařec. Pak muže z lavičky uchopil za ruku a právě tak, ruku v ruce, vyrazili vstříc dveřím kostela.
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