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Tylda
V polovině května vyjde román Tylda založený na skutečném příběhu. Jeho
autory jsou František a Richard Pachmanovi, syn a vnuk titulní postavy
narozené v Olomouci právě před 99 lety. Vydání knihy podpořil Nadační
fond obětem holocaustu.
V listopadu 2011 se na Židovskou obec Olomouc obrátil
olomoucký rodák Ing. František Pachman s žádostí o informace vztahující se k rodině
jeho židovské matky Matyldy
(Tyldy) Pachmanové, rozené
Eislerové (26. 5. 1915 - 25. 1.
1990). Tou dobou totiž začal
pracovat na rodokmenu a
sbíral informace o rodině,
zpovídal všechny své žijící
příbuzné, procházel písemnosti a fotografie v rodinném
archivu.
Předseda obce Petr Papoušek mu pomohl zjistit další
informace ze zdrojů spravovaných olomouckou židovskou
obcí. Zároveň ho upozornil,
že v červnu 2011 bylo za
značného mediálního zájmu
položeno 31 pamětních kamenů, Stolpersteine, připomínajících osudy zavražděných olomouckých Židů u vchodů do
domů jejich posledního pobytu před transportem do Terezína, a nabídl mu možnost
připojit se k tomuto projektu.
František Pachman nabídky
využil a 29. října 2012 se připojil k druhé vlně kladení
Stolpersteine. Položil dva
pamětní kameny v Komenského ulici č. 22, kde původně
žila jeho babička Olga Eislerová se svou matkou Josefínou
Bergerovou.
Ke sběru informací o rodině měl František Pachman i
velmi osobní důvod. Osud
jeho matky, babičky a prababičky poznamenal také jeho,
dítě ze smíšeného manželství
uzavřeného 1. dubna 1939
mezi Františkem Pachmanem
seniorem a Matyldou Eislerovou v Dómu sv. Václava
v Olomouci. Matyldu i jejího
syna manželství s árijcem
dlouho chránilo před transportem, ale v roce 1944 došlo i na ně.
„Máma ve čtyřiačtyřicátém
už věděla, že je na řadě,“

vypravoval Ing. F. Pachman,
když jsem se s ním a s jeho
synem Richardem sešel k rozhovoru o chystané knížce.
„Konverze ke katolictví neměla podle norimberských
zákonů žádný vliv na hodnocení jejího původu ze strany
nacistů. Rodiče si uvědomovali, co mně, dvouletému dítěti
hrozí. Mohl jsem jít s mámou do transportu nebo
jsem mohl být poslán na
převýchovu, byl jsem blonďáček s modrýma očima.
Dnes bych byl někde v Německu a o své rodině nic
nevěděl. Máma potřebovala
před transportem hlavně
vědět, že já jsem v pořádku,
že je o mě postaráno. A tak
se rodiče domluvili, že mě
ukryjí. Pak už to šlo ráz na
ráz. Rodiče se dohodli s příbuznými z Kojetína, manžely
Vojtěchem a Marií Zatloukalovými, kam mě odvezli do
úkrytu. Do smrti se budu
klanět odvaze Zatloukalových,
protože riskovali svůj život.
Tam mě oblékli do dívčích
šatiček po odrostlé dceři. Prý
jsem se v nich hned postavil
před zrcadlo a řekl - vypadám
jak Betka. Nikdo netuší, já už
vůbec ne, kde jsem na to
jméno přišel, ale Betka už mi
v Kojetíně zůstala. V přestrojení jsem pak zůstal až do
konce války. Nesměl jsem
chodit ven, jen večer, když
zavřeli svůj obchod smíšeným
zbožím, mě Zatloukalovi
pouštěli do krámu. Tam jsem
si směl vybrat nějaké sladkosti. Teprve až ke konci války
mi dovolili jít na dvůr podívat
se na drůbež a domácí zvířata,
která chovali. Dokonce pak se
mnou šli i kamsi na procházku, mezi lidi.“ To ovšem František Pachman ví z vypravování rodičů, nově mu to potvrdila i jediná dosud žijící čtyřiadevadesátiletá teta z jižní
Moravy, dcera Zatloukalových

z Kojetína.
Zeptal jsem se,
zda si něco z té
doby pamatuje.
„S Kojetínem je
spojena moje vůbec
nejranější
vzpomínka. Když
se blížil konec války, převážel mě
táta na kole od
Kojetína k nějaké zahradě, ve
které byl kus od
domu sklep s okýnky těsně
nad zemí. Jeli jsme a najednou
se nad námi objevila letadla.
Dodneška nevím, a ani táta to
nevěděl, když na to později
vzpomínal, jestli ruská, nebo
německá. Najednou se táta
podívá vzhůru a vidí: letadla
shazují bomby. Byla tam poblíž nějaká budova, snad pivovar, cukrovar, nevím. Najednou jsem cítil, jak mě táta na
dětském sedátku sevřel a
odrazil se. Padli jsme do příkopu, táta mě chránil tělem.
Vtom se ozvala obrovská
rána, to bomby v té budově,
asi 80 nebo 100 metrů od
nás, vybuchly.
Tak to je opravdu moje
osobní vzpomínka, není závislá na tom, co mi vyprávěli
rodiče.“

„Mohl jsem jít
s mámou
do transportu
nebo jsem mohl
být poslán
na převýchovu…“

Pokračování na str. 8

Pamětní kameny položené před vchod
v Komenského ulici č. 22
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Pokračování ze str. 7
Vzpomínky, fotografie a doklady
získané od příbuzných i vlastní poznatky získané studiem literatury o
transportech, historických souvislostech atd. zpracovával František Pachman lístkovou metodou. K datům připisoval jména osob,
jejich příbuzenský
poměr k dalším členům rodiny, ale taOlga Eislerová,
ké příběhy. „MnohOlomouc 1941-42
dy jsem z dokladů,
například z oddavkových listů, zjistil, že něco
bylo ve skutečnosti jinak, než
jsem si do té doby myslel,“
přiblížil František Pachman
svou metodu. „Pak jsem lístky
seřadil podle dat a najednou
Pátrání
se mi to poskládalo v obrázek, který zpřesňoval, co jsem
po minulosti
dosud věděl či tušil. Ten sebývá plné náhod znam, kartotéka, to byl základ, z něhož se začal odvíjet
děj.“
a překvapení.
František Pachman opustil
práci na rodokmenu a začal
psát příběh. „Byl to syn Richard, kdo mě přesvědčil, že
to mám všechno napsat,“ řekl.
Richard, spoluautor knížky
Tylda, k tomu podotkl: „Vůbec mě
tehdy nenapadlo, že
bych do psaní vstupoval, ale moc se mi
líbilo, jak táta psal a
co psal, a po každé
kapitole jsem mu říkal, piš dál, dobře se
to čte, čekám na další kapitolu.“ A František dodal: „Jsem
mu
vděčný, že
všechno to, co jsem
nastřádal, jsem mohl
ze sebe vysypat.“
Zák ladní
lin ie
Františkova rukopisu
začíná
příběhem
jeho skrývání v Kojetíně a byla dotažena až k 8. květnu
Tylda s Františkem, Olomouc 1943 1945. Při psaní se

František ovšem vracel i k minulosti postav svého příběhu.
„Když jsem dospěl ve vyprávění až k tomu, co se v posledních měsících války událo
v Terezíně, najednou jsem se
zastavil,“ vysvětloval František. „Richard mi řekl, tatínku,
tys začal velice pěkně psát
kroniku, kterou jsi opepřil
epizodními příběhy. – Bavili
jsme se pak o literárním
řemesle, s kterým má Richard na rozdíl ode mne
zkušenosti, je už autorem pěti
knížek. No a nabídl mi spolupráci, kterou jsem přivítal.“
V době, kdy již otec se
synem na knížce Tylda pracovali společně, vyšel článek
Zmizelí sousedé z Libušiny ulice
(Chajejnu, únor 2013, str. 911). Vladimír Vetešník a Jiří
Čada v něm vzpomínají na
obyvatele domu na olomouckém předměstí Bělidlech, ve
kterém žili až do transportu
v roce 1942 židovské rodiny.
V článku je i tato pasáž, založená na údajích z databáze
předválečných židovských
obyvatel Olomouce, kterou
vede Miroslav Papoušek:
Libušina ulice se vyprázdnila
v několika červencových
dnech roku 1942. První z rodiny byla z Olomouce vyhnána babička Josefina Bergerová. Pocházela z Loštic, kde se
11. 3. 1862 narodila Ignáci
Ehrenreichovi a Tereze, rozené Löwyové. 4. července odjela do Terezína transportem
AAm 1942 spolu se svou
dcerou Olgou Eislerovou, nar.
3. 3. 1891. V Terezíně ji Olga
opustila už 1. září, byla zařazena do transportu Be, jehož
cílem bylo ghetto v lotyšské
Rize. To však vězně nepřijalo
a transport pokračoval do
estonské Raasiky. Tam vlak
dorazil 5. 9. 1942 a většina
vězňů byla postřílena v Kalevi
Liiva. Josefina pak vydržela
v Terezíně bez dcery už jen
měsíc. Zemřela 2. října ve
věku 80 let. Jako příčinu smrti
uvádí úmrtní list terezínského
ghetta střevní katar.

V článku je popsán i tragický osud mladšího Olžina bratra Alfreda, jeho druhé ženy
Evelyny, jejich syna Ivoška a
Alfredovy dcery z prvního
manželství Dáši. Pan Jiří Čada
vzpomínal především na Dášu
Bergerovou, s kterou chodil
do první a druhé třídy.
V době, kdy jsem se setkal
s pány Vetešníkem a Čadou,
jsem o práci otce a syna
Pachmanových na románu
nevěděl. Teď jsem měl možnost se Františka zeptat, co
tomu říkal, když se v Chajejnu
dočetl, že někdo pamatuje
jeho babičku Olgu, prababičku
Josefínu, prastrýce Alfreda a
jeho děti Dagmar a Iva.
„Ten článek mě – v kladném smyslu – šokoval, byly
v něm informace, jaké jsem
odjinud nezískal,“ řekl. A
Richard ho doplnil: „Na základě vašeho článku jsme pana
Čadu navštívili. Pro mě setkání s člověkem, který si pamatuje mou praprababičku Josefinu, byl neskutečný zážitek.
To, jak popisoval reálie a
prostředí na Bělidlech ve
40. letech, to bylo úžasné.“
Pátrání po minulosti bývá
plné náhod a překvapení.
František Pachman se totiž
nesetkal s Jiřím Čadou poprvé, viděli se v minulosti už
v olomouckém divadle. Jiří
Čada byl sólista baletu a zpíval
v operetě, František Pachman
byl členem Amatérského
studia Divadla Oldřicha Stibora a občas dostal roli i v kmenových inscenacích divadla.
Při tehdejších náhodných
setkáních František jistě netušil, že Jiří Čada mu bude jednou vyprávět o posledních
chvílích před odchodem jeho
příbuzných z Olomouce. Ve
finální podobě románu Tylda
se Jiří Čada v několika větách,
líčících události z Bělidel, objevuje jako malý Jirka, který si
hraje s Josefininým psem.

Pokračování na str. 9
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Pokračování ze str. 8
„Když jsme objednávali pamětní kámen pro mou babičku Olgu a její maminku Josefinu,“ řekl František, „vycházeli
jsme z nesprávného údaje o
smrti Olgy Eislerové, který je
uveden na náhrobku na židovském hřbitově v Olomouci –
UMUČENA 1.9. 1942 V ESTONSKU. Když jsme se dozvěděli, že 1. září 1942 bylo
datum odjezdu transportu
z Terezína, který na místo
hromadné vraždy dorazil až o
čtyři dny později, bylo na
změnu textu na kameni už
pozdě. Nikomu z nás to ale
nevadí, protože na podstatě
té hrůzy se nic nemění.“
Právě tento rozpor, rozpor
mezi datem na náhrobku a
skutečným datem Olžiny smrti byla okolnost, která Richarda vedla k rozhodnutí podílet
se s otcem na románové podobě rodinného příběhu.
Řekl: „Moje sestřenky mají
děti v rozmezí od 8 do 23 let.
Předloni v létě jsem se rozhodl udělat jim přednášku o
původu naší rodiny. Sháněl
jsem k tomu potřebné informace a přitom jsem narazil na
čtyři cédéčka s dokumenty
Lukáše Přibyla Zapomenuté
transporty do Estonska. To byl
pro mě startovací moment.
V závěru filmu jsou fotografie nahých žen, které jdou na
popravu. Jednak mnou otřáslo, že někdo měl potřebu tu
hrůzu fotit, a pak jsem si říkal,
jedna z těch žen může být
moje prababička. Ten dokument, v němž je slyšet výpověď pěti žen z toho transportu, mi dal odpověď na jednu
otázku. Babička Tylda o minulosti nechtěla nikdy mluvit, ale
jednou přece jen vyprávěla o
tom, co že se v Estonsku
stalo. Říkal jsem si, že je
zvláštní, že babička ví, jak to
tam probíhalo. Že asi někdo
musel přežít, když se dozvěděla takové detaily. Nedovedl
jsem si jinak vysvětlit, jak by
mohla znát průběh té popravy. A Přibylův dokument to
objasňuje.

V transportu do Estonska
bylo tisíc mužů a žen. Když
dorazili do Raasiky, devět
set jich odvezli k přímořské
plošině Kalevi Liiva, kde je
postříleli; sto zbývajících
bylo posláno do pracovních
táborů. Tři roky po hromadné popravě se přeživší ženy
z oné stovky dostaly do
péče Červeného kříže ve
Švédsku. Až zde se dozvěděly, co se stalo s ostatními.
Estonský kněz se jich ptal,
jestli už našly své příbuzné
v seznamech přeživších.
Když od nich dostal zápornou odpověď, zeptal se jich,
kde byly. Řekly, že v Estonsku, v Raasice. Z výrazu
kněze ženy pochopily, že ví,
co se stalo s jejich příbuznými. Řekl jim – měl bych dodržovat zpovědní tajemství,
ale v tomto případě ho mohu porušit. – Ti vojáci nebo
estonští policisté, kteří vykonávali pod velením nacistů
popravu, se k němu chodili
zpovídat, pronásledovala je
hrůza z toho, co museli udělat. Myslím, že od toho kněze se ta informace dostala i
do Československa, a tak se
to babička dověděla. A tak
najednou, po 23 letech od
smrti babičky Tyldy, které
jsem se na to už nemohl
zeptat, jsem dostal na to, co
mi vrtalo hlavou, odpověď.
Tak to byl pro mě ten startovací moment. Hlavní postavou části, kterou jsem
psal já, se pro mě stala Olga
Eislerová. Z vyprávění všech,
kdo ji osobně či zprostředkovaně znali, vyplynulo, že
to byla hrozně fajn ženská.
Proto jsem měl potřebu
otevřít její příběh.“
„Máma si ale celý život
nepřipouštěla, že její maminka
zahynula. I ve svých sedmdesáti letech, kdy její máma už
prakticky nemohla být na
světě, nebo by jí bylo přes
devadesát let, doufala, pořád
ještě čekala. To už jí zůstalo
jako chronické onemocnění
duše,“ pokračoval František.
Richard k tomu dodal: „Máme

fotografii Olgy
Eislerové, která
je z jedné strany
červená od rtěnky, protože jí
babička Tylda dávala pusu. Rukou babičky jsou
na rubu fotoNáhrobek s daty Olgy Eislerové
grafie napsána
slova: mama Revol konec. A
ještě je připojené slovo Kalerabina (zkomolené Kalevi
Liiva) a rok 1942. Před letopočet je pak vepsáno 1. 9.
Přišlo mi smutné, že babička odešla s tím, že nevěděla
přesné datum, a ani správný
název místa, kde je její maminka pohřbena.“
Autoři označují postavy románu pravými jmény, ale bez
příjmení. Zajímalo mě, nako„Máma si
lik se při psaní odchýlili od
skutečnosti, zda podřídili
celý život
příběh potřebám literárního
tvaru. „Jde o román, ale děj
nepřipouštěla,
vychází přísně z autobiografických zážitků, prožitků,
že její maminka
vzpomínek a dokumentů,“
řekl František. „Jen v něktezahynula.“
rých momentech, kdy bylo
třeba něco doplnit či domyslet, nastoupila fantazie,
ovšem pořád v intencích
toho, co jsme věděli. A věděli jsme toho nakonec
mnohem víc než před třemi
roky, kdy jsem začal psát.“

Dokončení na str. 10

Olga Eislerová (vpravo) s dcerou Tyldou v době míru
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Korespondenční lístek
se zpáteční Tyldinou adresou v Terezíně

„Byl jsem v
Terezíně během
psaní naší knížky
několikrát.“

Dokončení ze str. 9
A Richard otce doplnil: „Mám
pocit, že když se člověk věnuje se zaujetím nějaké věci, tak
se mu samy otevírají dveře.
Uvedu příklad, na němž přiblížím míru fabulace. Jedním ze
zdrojů informací pro nás byly
Tyldiny korespondenční lístky
z Terezína. Tylda je adresovala různým příbuzným, protože
dědeček František, tátův otec,
v té době nebyl doma. Do
žádného z nich, při omezeném počtu povolených slov,
neopomněla napsat: Wo ist
Fanula? Bála se, že se v Terezíně jednoho dne objeví její
syn v některém z dětských
transportů. Podle odesílací
adresy na korespondenčních
lístcích jsme věděli, v kterém
domě babička v roce 1945
v Terezíně bydlela. Byl jsem

v Terezíně během psaní naší
knížky několikrát. Když jsem
přijel do Terezína s rodiči,
procházel jsem ulicí, kde babičku ubytovali, nejdřív sám.
Se starou mapou Terezína
uloženou v telefonu jsem
odpočítával, který to je dům,
a vidím, že tam nějaký pán
lakuje okno. Jdu k němu a
říkám, že píšeme s tátou knihu o babičce, která tu v posledních měsících války žila.
Po dvou minutách rozhovoru
říká: ‚Vy chcete dovnitř, že
jo?‘ ‚Ano, moc rád.‘ S maminkou a tátou jsme se tam pak
šli podívat. Neprocházeli jsme
jim byt, ale velice mě zajímalo,
jak jsou místnosti v domě
rozmístěné, kolik je kde pokojů a podobně.
Při psaní jsem pak babičku
situoval do pokoje v prvním
patře. Prostě se mi to pro
scény, které v knížce popisuji,
hodilo. A až byla kniha dopsaná, tak mě napadlo zadat si
tu starou adresu do internetového vyhledávače. Našel
jsem při tom rozpis pokojů
pořízený architektem, který
na začátku války navrhoval
rekonstrukci toho domu.
Ukázalo se, že pokoj 110,
uvedený na babiččiných koresponďácích, byla skutečně ta
místnost, do které jsem Tyldu
ve své představě umístil. Takže pokud jsme si něco domys-

leli, mohlo to tak skutečně
být. V tomto případě mi to
vyšlo; co jsem si vymyslel, se
potvrdilo jako fakt.“
František a Richard Pachmanovi označují Tyldu na obálce
jako „román podle skutečného příběhu o lásce, naději,
odvaze, transportech, terezínském ghettu a o tom, co válka
napáchala v srdcích těch, kteří
přežili…“. Najdeme v ní nejen
válečné události, ale také
například obraz hedvábných
starostí patnáctiletých studentů za první republiky, prázdninovou atmosféru předválečné
olomoucké plovárny i zastavení u pamětních kamenů na
jaře 2014. Prokládání časových
rovin a perspektiv, z nichž je
příběh nahlížen, vytváří mozaiku neuzavřených epizod,
které vzbuzují zvědavost,
otázku „jak to bylo dál“.
Záměrem autorů je představit knížku v komponovaném programu s autorským
čtením, povídáním a hudbou
na školách, v knihovnách a
komorních sálech.
Ukázku z románu Tylda
uvádíme se svolením autorů
na straně 11.
Tomáš Hrbek
Foto: archiv rodiny Pachmanů
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rantišek Pachman, Ing., nar. 14.6.1942 v Olomouci, absolvent Slovanského gymnázia v Olomouci a Vysoké školy
ekonomické v Bratislavě pracoval jako ekonom v různých podnicích. Člen a od roku 1984 vedoucí Amaterského studia Divadla Oldřicha Stibora. V současnosti je místostarostou obce
Tovéř.

R

František a Richard Pachmanovi

ichard Pachman, Ing., nar. 27.4.1966 v Olomouci, absolvent Slovanského gymnázia v Olomouci a Vysoké školy
ekonomické v Praze studoval rovněž obory kompozice a zpěv
na Konzervatoři Jaroslava Ježka v Praze. Je autorem řady hudebních projektů a pěti knih.
Česká televize o něm natočila dokument 13. komnata Richarda
Pachmana.
Další informace:
www.richardpachman.cz,
www.facebook.com/richardpachman
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František a Richard Pachmanovi: Tylda (ukázka z románu)
Dveře
jaro 1978
Domovní dveře. Zelené dřevěné domovní
dveře s kovanou zdobnou mříží chránící silné
mléčné sklo. Dveře, které zažily dvě století.
Kdyby tak jen mohly vyprávět. Klika, na kterou sáhla lidská ruka. Stokrát, tisíckrát. Klika,
na které zůstaly otisky prstů a dlaní jedné
rozvětvené rodiny a mnoha podnájemníků,
kteří našli pod střechou starého olomouckého domu nedaleko radnice své zázemí…
Stmívá se. Tylda právě vaří večeři pro svou
rodinu. Ozve se nepatrné zazvonění. Zanikne ve zvuku bublajícího hrnce na plotně.
Znovu se ozve zazvonění, tentokráte o trochu delší. Tylda odstaví hrnec, vypne plyn,
utře si ruce do utěrky a přijde k oknu. Otevře vnitřní okenici, po ní tu venkovní a vykloní se. Nikoho nevidí. Znovu se ozve zazvonění. Třetí. Tylda upírá zrak do zešeřené
ulice. Zavolá: „Kdo je tam?“
Chvíli se nic neděje. V ulici v té době
nejsou slyšet žádné hlasy ani kroky. Najednou se pomalými krůčky dostane na protější
chodník osoba v šátku.
„Haló! Vy jste na nás z vonila?“ z avolala
z okna svým pronikavým hlasem Tylda.
Žena jako by hledala, odkud na ni kdo
volá, se po chvíli zadívala do rozsvíceného
okna ve druhém patře. Jednou rukou se
opřela o hůlku a druhou nepatrně a nejistě
zamávala. Měla na sobě krátký černý kabát
do pasu a tmavou sukni po zem. Tyldě její
oblečení něco vzdáleně připomnělo.
„Co si přejete? Koho hledáte?“
Žena mlčela. Sundala si šátek. Mírně se
pousmála a opět zamávala. Tylda upřela oči
do šera a vykřikla: „Ma…“
Franta k ní právě přistupoval, aby se podíval, cože se děje, když zavrávorala. Zachytil
ji, když padala na zem. První, co ho napadlo,
bylo, že je rád, že se nepřevážila a nevypadla
z okna. Odnesl ji do postele, na čelo jí přiložil studený obklad a stále na ni mluvil. Po
několika minutách se probrala. Vyplašeně se
podívala na svého muže, pevně ho chytla za
ruku a zašeptala: „Pojď se mnou dolů!“
Nebyla síla, která by ji v tu chvíli přinutila
ještě chvíli ležet v posteli. Jako divá běžela na
chodbu a dolů po schodech. Její manžel ji
držel za ruku, snažil se, aby neupadla, ale
vlastně ho táhla za sebou. Sáhla zevnitř na
kliku. Bylo zamčeno.
„Klíče! Přines klíče!“
Franta nechápal, proč, ale utíkal nahoru po
schodech, aby se po chvilce vrátil s chrastícím svazkem v ruce. Odemkl. Tylda vyběhla
na ulici.
„Maminko! Maminko! Kde jsi?“ ozval se její
vzlyk.

Tylda běžela na konec Ztracené až na náměstí, po chvíli se vrátila k domu a utíkala
pak na druhou stranu. Ulice byla liduprázdná.
„Tylduško, co se děje! Tak řekni mi už, co
se děje!“ zavolal Franta.
Tylda se zadýchaně pověsila Frantovi kolem krku.
„Maminka. Moje maminka. Vrátila se! Zvonila na nás! Já ji viděla. Stála tady! Tady proti
našemu vchodu! Měla na sobě stejné šaty,
jako ty, ve kterých jsme ji tehdy vyprovázeli.
Jen byla šedovlasá. Maminka! Ona se vrátila!
Moje maminka! Já vždy věřila, že se jí podařilo utéct a že žije třeba v Izraeli nebo v Americe a třeba jen neví, kde nás má najít. Já to
tušila, cítila jsem to! A ona se vrátila…“
„Tylduško, a nezdálo se ti to jen? Vždyť
tady nikdo není! Pojď nahoru, udělám ti bylinkový čaj. Udělá ti dobře. Myslím, že by sis
měla lehnout…“
„Nedělej ze mě blázna, tys neslyšel to
zvonění?“
Frantovo čelo se zasmušilo. „No, slyšel…“
„Tak vidíš! Stála tady moje maminka. Měla
hůlčičku a mávala mi!“
Vtom bouchly dveře vedlejšího domu.
Pomalým krokem z nich vyšla stará paní.
Když míjela Frantu, mírně se lekla a přes
silné brýle si ani nevšimla, že objímá Tyldu,
která jen zašeptala: „To, to je...!“
Žena se zastavila a řekla Frantovi: „Mladej
pane, prominou, nezvonila jsem před čtvrthodinkou na ně? Já byla na kafi u paní Anežky
v šestce a zapomněla jsem u ní brejle. No a
když jsem se pro ně vrátila, nemohla jsem
v tej tmě najít ani správný dveře, ani správnej
zvonek. To veděj, šestka s osmičkou jsou
skoro stejný! Tak se opatrujou! Spánembohem!“
Tylda se podívala za odcházející stařenkou
a rozplakala se. Stála v manželově objetí
rozechvělá a vzlykající ještě několik minut,
když ji Franta vzal za ruku a otevřel dveře.
Domovní dveře s kovanou zdobnou mříží
chránící silné mléčné sklo. Až do první velké
rekonstrukce domu, která je necitelně odsoudila k zetlení na příměstské skládce a
nahradila je dveřmi novými. Moderními, studenými a němými... Ty si nepamatovaly žádné doteky a otisky dlaní. Ani marné naděje,
že se jich ještě jednou dotkne ruka někoho,
kdo byl už navždy pryč …

Tylda upírá zrak
do zešeřené
ulice. Zavolá:
„Kdo je tam?“

