Cukr a skořice
Autobus si ztěžka oddechl, zhoupl se, jako by nechtěně parodoval pohyb ztuhlých kloubů valné
většiny svých cestujících, a vydal se ulicemi rozpáleného příhraničního města. Dcera přešlápla
z nohy na nohu. Jednak aby v následující ostré zatáčce lépe udržela rovnováhu, jednak proto,
aby alespoň na chvíli ulevila patě, do krve rozedřené z nových sandálů. Jsem teniskový typ,
tvrdívala o sobě už od mládí. Máš prostě blbý nohy, byla nejčastější matčina odpověď na
nekonečné množství puchýřů.
Když byla malá, jezdívaly s matkou stejným autobusem na zmrzlinu do nedalekých lázní. Vozu
se tenkrát říkalo harmonika, vypadal jako housenka a ji z celé cesty nejvíce bavilo stát na točně
uprostřed a představovat si, že je na kolotoči. Dodnes to nechápe, protože kolotoče nikdy
neměla ráda. Po posledním marném pokusu překonat odpor k točícímu se monstru ji musely
vlastní děti dovést na nejbližší lavičku a čekat, až se obsah jejího žaludku, včetně zbytků
lepkavé cukrové vaty, vrátí na své místo. Dnes je harmonika místní raritou, jezdící symbolicky
už jen na městský hřbitov a dělající čest svému skutečnému jménu Ikarus. Stejně jako křídla
řeckého hrdiny nesnáší horko, a vlastně i vlhko a zimu, a každá odchylka od ideálních
provozních podmínek představuje nebezpečí, že se poklidná pětikilometrová jízda změní
v nekonečnou odyseu.
„Dobře, že s námi nejely děti v tomhle vedru,“ utře si matka čelo zpoceným předloktím.
V jedné ruce drží květiny, ve druhé stokrát použitou igelitovou tašku se dvěma obligatorními
deštníky, protože člověk přece nikdy neví, dále svíčkami, odřeným smetáčkem a dalším
nezbytným hřbitovním vybavením, jemuž se u vlastní matky vždycky smála, ale které po její
smrti mlčky přijala za své. Přes rameno má pověšenou lehce výstřední kabelku, pořízenou před
lety na jednom z řeckých ostrovů, kde slavila padesáté narozeniny a nečekaný rozvod. Obojí
skončilo kocovinou.
„Kdybys zavolala tátovi, tak jsme mohli jet všichni. Nemusely jsme se tahat autobusem s
tímhle domovem důchodců. Nechceš to vzít?“
„Nechci,“ povzdechne matka tak, že do jediného slova vměstná všechny křivdy, bolesti a
zklamání posledních deseti let. Vlastní auto nemá, protože se nikdy neodvážila udělat si řidičák.
A ani ho nepotřebovala; všude ji vozil nejdřív otec a po rozvodu o pět let mladší vedoucí
místního hypermarketu. Že by jí auto přineslo nezávislost vždy odmávla s tvrzením, že ona je
nezávislá až až. Po Michalově infarktu tak zůstala bez přítele i bez auta, zato s mírou
nezávislosti takovou, že jí brání požádat otce, aby jí jakkoli pomáhal. A on by chtěl.
Autobus projel semafory na oranžovou, asi aby si dokázal, že riskovat se musí i ve vyšším věku,
a zastavil u parku. Ten kdysi proslul obrovskou sochou pohraničníka se psem a později se stal
jedním z četných míst, kde si lze za přijatelný obnos pořídit rozkoš v různých podobách. Pohled
na použité injekční stříkačky a prezervativy lemující chodníky se nesmazatelně vryl do paměti
celé generace místních gymnazistů, kteří tudy každé ráno a odpoledne procházeli a soupeřili o
to, kdo jich najde víc. Když se porevoluční extáze uklidnila, rozhodlo se vedení města umístit
do parku pomník padlých amerických vojáků, což sice bývalí soudruzi nevítali s nadšením, ale
protestovat už se tenkrát neodvážili.

„Další supermarket,“ prohodí dcera směrem k matce, když míjejí staveniště na výpadovce
z města.
„Němci, no. Kdyby sem nejezdili nakupovat, neuživila by se tady ani půlka obchodů,“ shrne
matka realitu bývalých Sudet.
Tohle soužití, často nechtěnou symbiózu, a přesto neotřesitelnou závislost většina lidí nechápe,
stejně jako není každý ochoten vidět krásu v syrových kontrastech pohraničního života.
Malebné náměstí s renesančními domy vedle nekonečných řad vietnamských obchodů
s levným oblečením a umělými nehty. Nápis Wienerschnitzel und Bier v každé z okolních
vesnic. Z jedné takové pocházel i otec. Z domu po Němcích, ale už bez Němců, za jehož
studenými zdmi babička vychovala tři syny, pohřbila dceru a pak i naděje na život s mužem,
jenž by ji miloval alespoň tak, aby se ho nemusela bát. Její jediná vnučka to pak vše pochopila
až příliš pozdě. V dětství ji děsil temný sklep i postel s nebesy v pokoji pro hosty, jako by se
tam skrývaly stíny dávných obyvatel, nucených narychlo opustit celý svůj dosavadní život.
Když pak dospěla, nebylo už za kým jezdit.
Autobus, nyní už za městem, projíždí kolem vysokých zdí, renovovaných ne náhodou krátce
poté, co byla obnovena německá část hřbitova. Dvakrát se na nich objevil hákový kříž, jednou
špatnou němčinou nasprejovaný vzkaz „Sudeťáci táhněte “, ale od té doby je klid. Je dobře, že
jedeme tudy, pomyslí si dcera. Nerada přijíždí ke hřbitovu po hlavní silnici, odkud je už zdálky
vidět kříž bílé kaple. Ten, který nějakou nevysvětlitelnou silou přitahoval její zrak, když se jako
desetiletá vracela z rodinné dovolené a hned po příjezdu zjistila, že její nejlepší kamarádka,
téměř sestra, zemřela při dopravní nehodě. Od té doby už od kříže záměrně odvrací zrak, ačkoli
se za to v duchu stydí, protože navenek ráda vystupuje jako bytost racionální a neprosto
neduchovní.
„No konečně,“ vydechne matka, když se celé upocené vydají od autobusu směrem ke vstupní
bráně hřbitova. „Ale honem, než nás baby doběhnou a seberou všechny konve,“ dodá ještě a
přidá do kroku.
„Kam půjdeme nejdřív?“
„K mamince, ať má ty kytky nejčerstvější. Přines vodu, já jdu napřed.“
Když se dcera vrací i s plnou konví studené vody - prát se o ni nakonec s důchodkyněmi
nemusela, však taky trochu popoběhla - vidí matku klečet u hrobu s malým papírovým sáčkem
v ruce.
„Co to je?” zeptá se s náznakem podezření v hlase.
„Skořice. Sypu to tady okolo, četla jsem někde, že to odpuzuje mravence.“
Skořice. Vůně, kterou bude mít navždy spojenou s babiččiným bytem a čerstvými lívanci. Byt
byl vždy teplý, vyhřátý, zcela jiný než chladný dům otcovy matky. Ve staré kredenci, pod
vitrínou s nikdy nepoužitými „parádními” hrnečky, stála vždy miska cukru se skořicí,
namíchaného tak akorát. Nemůžeš tam té skořice dávat moc, pálilo by tě to na jazyku, ale
nesmíš ji zapomenout, jinak to není ono, vysvětlovala babička. A tímhle přesným poměrem se
asi nevědomky řídila i v životě. Milá, usměvavá, voňavá, zlehka okořeněná občasnými
ostřejšími komentáři, kterými bavila sestřičky v pečovatelském domě a kterých se nevzdala až
do úplného konce. Nejstarší a nejposlušnější ze tří sester, jako jediná si živě vybavující dlouhou

a únavnou cestu při útěku ze Sudet v době, kdy byl svět navzdory všem barvám černobílejší
než dnes a její mladá českoněmecká rodina se musela najednou rozhodnout, na kterou stranu
se přidá. Příběh o nekonečné železniční trati, podél které se tři sestry, jedna ještě v kočárku,
trmácely s matkou a dvěma obrovskými kufry do zapadlé středočeské vesničky, kde na ně
čekali vzdálení příbuzní, se v rodině vyprávěl tolikrát, že časem ztratil své ostré kontury a
historickou věrohodnost. A stejně nemohl nikdy přesně popsat pocity sudetské Němky,
najednou vhozené do života lidí, již jí dávali za vinu veškeré tehdejší české utrpení.
„Tak,“ oddychne si matka a utře si tvář, kde se kapky potu mísí se slzami. Od pohřbu už sice
uběhlo téměř půl roku, ale hořký pocit konečnosti ještě občas sevřel matčin krk svými
chladnými prsty, jako by jí chtěl připomenou, že tohle jen tak nepřebolí.
„A teď ještě za babičkou.“
Zvláštní, že dědečkové se u nás nikdy nezmiňují, pomyslí si dcera. Dva muži, naprosto rozdílní,
oba oblíbení a respektovaní ve svých zaměstnáních, se v rodinném prostředí měnili v někoho,
kdo je sice přítomný, ale většinu času téměř neviditelný. Jako by veškerou svoji životní energii
spotřebovali na okolní svět, takže pro ty nejbližší už jim zbyl jen občasný úsměv, v horším
případě nečekané výbuchy agrese a pár slov, prohozených nad nedělním obědem.
Když se blíží k hrobu, všimne si dcera rozkvetlého záhonu po jeho stranách.
„Ten tady nebýval,“ prohodí tázavě k matce, která jde nyní dva kroky za ní.
„Ne, ale táta chtěl, aby to tady babička měla stejný jako u sebe na zahrádce.“
Velkou zahradu u babiččina domu si dcera dobře pamatuje. Jabloně, každý rok tak plné, že
štrúdl bohatě posypaný cukrem byl na denním pořádku, záhony obrovských jahod, které jako
dítě jednu dobu odmítala jíst, protože zjistila, čím je děda hnojí, okurky ve skleníku, kterých se
někdy urodilo málo a jindy tolik, že nebylo, kam je dávat. Na jediném květinovém záhoně pár
růží, pivoňky, o jejichž život babička s dědou každoročně bojovali s neodbytnými mšicemi, a
pak kosmatce, jimž se ale vždycky říkalo poněmecku mittagsblumen, aniž by nad tím někdo
přemýšlel. Fascinující, různobarevné květy, naplno ukazující svou krásu jen za plného slunce a
příznivé teploty a uzavírající se do sebe při sebemenším náznaku oblačnosti, byly na záhoně už
když se tam mladý, nesourodý pár v divoké poválečné době nastěhoval. A pro jejich vnučku se
pak jednou provždy staly symbolem léta. Vždycky je milovala právě proto, že nic nepředstíraly
a ukazovaly světu naprosto přesně, jak se zrovna cítí. Když si je před pár lety z nostalgie poprvé
sama zasadila u domu na dalekém severu, prohlásil její muž, že je stejná jako ty kytky. Raději
se neptala, jestli to myslel jako kompliment.
„Proč sem vlastně chodíš, když už s tátou nejste spolu?“
Matka narovná ztuhlá záda a zamyslí se.
„Nevím, vždycky to vezmu všechno najednou, když už jsem tady. A třeba zas budeme spolu,
až natáhneme bačkory.“
„Cože?”
„Myslíš, že jsem o tom nepřemýšlela? Ty přijedeš jednou za uherskej rok a kdoví jestli, tak ať
nemusíš oběhávat tolik hrobů. Prostě nás s tátou dáš do jednoho.“

„Táta říkal, že chce rozprášit nad fjordem,“ připomene dcera otcův lehce morbidní výrok, o
jehož vážnosti sice pochybovala, ale v duchu musela uznat, že se jí docela líbil.
„Jo, zafouká vítr a máš ho v obýváku. My už jsme o tom s tátou mluvili. “
„Vy jste mluvili o tom, kde chcete ležet?“
Matka uhne pohledem.
„A o čem jste ještě mluvili?“ zeptá se dcera, teď už spíš pobaveně.
„Že bychom za vámi mohli na Vánoce přijet spolu.“
„Aha. No to samozřejmě můžete. Jestli vám teda nebude vadit, že spolu budete muset spát
v jednom pokoji. Víš, že nemáme tolik místa.“ Poslední věta nebyla až tak pravdivá, místa měli
dost a kdyby se děti sestěhovaly, mohli by mít otec s matkou každý svůj pokoj.
„Ne, to je dobrý. Já u něj teď stejně občas přespávám. Někdy když... No prostě je to tak někdy
lepší.“
Dcera se kousne do rtu.
„Hele, můžeš mi něco slíbit?“ zeptá se matka po chvíli mlčení.
„Hm?“
„Až tam jednou budeme ležet, zasaď nám kolem mittagsblumen a posyp nás skořicí.“

