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PROLOG

Coroico, Bolívie, 6. května 1983

Na městském tržišti bylo horko. Tetelící se vzduch se nejistě
mihotal nad dlažebními kostkami a kolem muže ve volné bavlněné košili pokřikujícího nadávky na jednoho z vyhublých psů.
Pes provinile stáhl ocas a jako by měl najednou všechny nohy
kratší, plazil se pryč. Před zašlým výčepem s okenicemi stály
tři dřevěné stoly. První z nich sloužil několika generacím rodiny Padillových jako jídelní stůl, druhý, ten s popraskanými
kachlíky, kdysi stával v jedné z bohatých domácností v La Paz
a poslední, nejomlácenější, byl vlastnoruční výrobek výčepního.
Kolem stolů se tyčilo několik vybledlých slunečníků, jejichž původní barvu už téměř nebylo možné určit. Okno malého bytu
nad výčepem bylo doširoka rozevřené. Záclony se pomalu a líně
pohupovaly v rytmu lehké brízy.
Siesta ukolébala město do těžkého polosnu a na ulicích
bylo vidět jen potulné psy a kočky neustále slídící po něčem
k snědku. Zaprášené městečko se nacházelo na kopci s výhledem
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na zubatou soutěsku bouřící řeky, která svůdně a zároveň hrozivě hučela o půl kilometru níže. Teplé vzdušné proudy šplhaly
z citrusových hájů a kávových plantáží po úbočí hor jako srdnatí
horolezci a mísily se do nakyslé vůně nad střechami, kde jako
těžká poklice lehávala mlha. Dnes ovšem bylo jasno. Všichni si
překvapeně povšimli, že mlha je pryč, a v časných odpoledních
hodinách hned zalezli do svých domovů.
Muž ležící na posteli byl už starý. Jeho spojené ruce spočívaly na přikrývce a jeho brýle ležely na nočním stolku, kde jim
dělala společnost sklenice vody. Mnohaletý pobyt pod žhavým
sluncem mu kůži zbarvil do žluta a vrásčité tváře měl propadlé.
Působil bezstarostně. Z postele měl stařík výhled na Cerro Uchumachi a ona oblá zelená hora byla také zřejmě tím posledním,
co spatřil, než si ho brzy odpoledne vzala smrt.
Rodina po něm truchlit nebude, žádnou neměl, a přátelé
už mu také žádní nezbyli. Říkal si Hector Morales, ale všichni
věděli, že to není jeho skutečné jméno: pro ostatní byl ten Němec. Přestože se do města přistěhoval před více než osmi lety,
málokdo s ním kdy promluvil. Nikdo nevěděl, odkud pochází,
ani odkud se sem přistěhoval. Nikdo neznal jeho minulost, ale
v Coroicu si lidé běžně nechávali svou minulost pro sebe a cizinci sem přijížděli na delší dobu, jen pokud měli co skrývat.
Podle té hrstky lidí, kteří si s ním kdy vyměnili pár zdvořilostních frází, to byl milý a vzdělaný muž. A místní dámy by
mohly ještě dodat, že nikdy nezapomněl nadzvednout svůj
měkký klobouk a pokývnout na pozdrav, když je na tržišti míjel. Chodil vždy stejnou cestou, a jak se tak proplétal s hůlkou
uličkami města, kráčel stejně pomalu jako všichni ostatní. Lidé
tu přidávali do kroku pouze v období silných letních dešťů.
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Na konci své každodenní procházky se posadil vždy na stejnou lavičku na náměstí. Tady sedával rok za rokem a pozoroval
život. Nikdy se nesnažil s někým se spřátelit a obyvatelé městečka si na jeho přítomnost zvykli asi tak, jako si zvyknete na
pouliční osvětlení nebo požární hydrant.
Pohřbili ho do vyprahlé narudlé půdy na hřbitově za kamenným kostelíkem. Obřad proběhl bez povšimnutí, jedinými
účastníky byli kněz a hrobník. Na hrob umístili dřevěný kříž,
který na slunci brzy vybledne. Bylo na něm napsáno: Hector
Morales, ?–1983.

Salzburg, Rakousko, 10. března 1947

Se sílícím deštěm bunda těžkla. Veliké kapky se vsakovaly do
hrubé látky, která mu tížila ramena. Jedna kapka si prorazila
cestu ochranným valem límce a pomalu stékala po krku. Tělem
mu projelo zachvění, když pronikla pod košilí až mezi lopatky.
Tam ji konečně zastavil lem tílka. Zachvěl se. Ztrácel v té zimě
trpělivost. Zhluboka potáhl z cigarety, jenže ve stejném okamžiku promáčený papír podlehl dešti. Cigareta se zlomila,
a když mu výsměšně přistála u nohou, odhalila mokrý tabák.
Zvedl obočí a vyčítavě pohlédl na nebe, jehož temná barva byla
odpovědí na jeho otázku: déšť nehodlá v nejbližší době přestat.
Rozhlédl se kolem. Dříve tak nádherné nádraží bylo stále
zmrzačené. Čekárna byla vybombardovaná a v kolejišti dosud
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ležela zkroucená železa a úlomky cihel, odklizené na neuspořádané hromady, aby suť nebránila vlakovému provozu. Počasí
jako by bylo reakcí na tohle bezútěšné okolí. Ten pohled mu
připomněl noční poplachy při náletech, ječivý zvuk sirén vysávající všechen vzduch až z bránice, letadla vypouštějící smrt
a úzkostné čekání, když všechno ztichlo. A zatracenou úlevu,
že člověk přežil, zatímco lidé obraní o všechno klesali v zoufalství na ulici do jeho rukou. Tady to bylo stejné. Jiné město,
stejná hrůza.
Nikdo si té jeho patálie s cigaretou nevšiml. Lidé čekající na
nástupišti, a nebylo jich mnoho, se starali jen sami o sebe. Poddůstojník v zaprášené zelené americké uniformě zaujatě líbal
svoji společnici. Pár lámanými německými slovíčky ji rozesmál,
a pak dál pokračovali v líbání. Postarší chlápek vypadající na
nějakého funkcionáře měl kufr postavený mezi nohama a pohupoval se ze špiček na paty jako někdo, kdo si není jistý, že mu
čekání stojí za to. Za ním stála korpulentní dáma s dítětem na
ruce. Povšiml si, že je jí kabát kolem břicha a přes prsa těsný.
Když se pohnula, knoflíky se napínaly až k prasknutí a švy se
trhaly. Chlapec pochutnávající si na lízátku se najednou zarazil
a vyvaloval oči na přijíždějící vlak.
Parní kotel zavalil peron kouřem a kvílející brzy lokomotivy
rozčísly ticho. Počkal, dokud lidé v oblacích páry nevystoupili.
Pak se vyhoupl na stupátko a posadil se do kupé, ve kterém už
byl uvelebený starší pán. Se zdrženlivostí lidí, kteří se navzájem
neznají, si pokývli na pozdrav.
Se skrývaným odporem si prohlížel omlácený vnitřek vagonu
a došel k závěru, že by bylo nejlepší odstavit ho někam na slepou kolej. Barva se loupala, rozpraskaným koženým sedačkám
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chyběly područky a okénka byla poškrábaná. A ten zvláštní zápach. Vzpomínal si na něj z dětství, nezaměnitelný pach rozpadajících se věcí, který ho na půdě u prarodičů udeřil do nosu
pokaždé, když otevřel těžké víko cestovní truhly ukrývající dědečkovu starou uniformu z dob války, o které už nikdo nemluvil.
Přestože by měl zavřít oči a nechat se ukolébat únavou,
měl v plánu si tuhle cestu užít. Zapálil si ještě jednu gauloisku
a opřel se. Za oknem ubíhala rakouská krajina; vodopád v Bad
Gasteinu, poutní kostel Panny Marie v Böcksteinu a pak už vjeli
do dlouhatánského Taurského tunelu. Nasával do sebe dojmy
a kouřil jednu cigaretu za druhou.
Levá ruka mu začala poskakovat nahoru dolů jako neposedné
dítě. Poškozený nerv zahájil svoji každodenní vzpouru. Pohlédl
na ruku, přestože už to znal až příliš dobře. Z ruky se stal vypravěč příběhů. Ne ten, který vykládá pohádky se šťastným koncem,
ale ten, před nímž je nutno chránit děti a slabé povahy, protože
vypráví o hrůzách války a o tom, kým kdysi býval.
Hleděl na sebe pořád ještě s určitým údivem. V jeho vnitřním obraze, který o sobě míval, nevystupoval muž v uniformě
SS. Ale vnější obraz byl jiný. Lidé viděli nacistu. On však nacista
není a nikdy nebyl. Před válkou si udržoval od všeho i jen lehce
zavánějícího nacismem odstup, lidé ho respektovali, vážili si ho
a všeobecně byl považován za vzdělaného muže. Uniforma to
všechno změnila. Kdo byl v SS, je vinen. Takhle uvažují ti, kterým
nyní Německo patří, ale oni ho přece vůbec neznají. Není vinen
nebo se alespoň necítí vinen, jenže na levém nadloktí má charakteristické tetování příslušníka SS, což je totéž jako přiznání.
Z války si odnesl mnoho smyslových vjemů, které by si býval raději odpustil. Patřil k nim i zápach spáleného masa. Jasně
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si vybavuje, jak páchlo jeho vlastní, když přiložil nažhavenou
čepel loveckého nože na vnitřní stranu nadloktí. Musel se toho
tetování zbavit. Kůže bublala a prskala jako omáčka v hrnci.
Málem omdlel, ale odhodlaně nůž posunoval po paži, zatímco
mu bolest pronikala do všech koutů těla. Světlé chloupky na
paži mizely rychleji, než stačil sledovat, a odporný zápach spálených chlupů a masa ho pálil v nose. Mučivé píchání se mu
šířilo z ruky do hrudníku, kde bolest explodovala. Tlaková vlna
vmetla její úlomky až do hlavy, kde se mu zavrtaly do mozku.
Zuby nehty se snažil neztratit vědomí a hrdlo mu naplnil výkřik.
Aby nesnesitelnou bolest ztlumil, skočil do blízkého jezera, ve
kterém proležel několik hodin, takže mu nebezpečně klesla tělesná teplota.
Z vnitřní kapsy vytáhl placatku. Před očima se mu mihl protijedoucí vlak. Silný alkohol ho bodl do jazyka a chuť mu zůstala
v ústech. Potěžkal stříbrnou lahev a usoudil, že je asi do poloviny
plná. Lehce přejel špičkou prstu po gravírování na přední straně
placatky. Jemné vrypy ve stříbře v něm probudily samotu, dvě
písmena označující jeho bratra, mrtvého muže.
Jeho život se strašně změnil. Válka vyhloubila díru, hluboký
kráter v jeho existenci, a nechala za sebou město bez domů,
jeho město. Přestože on se na ni díval jako na minulost, nebyla
válka nijak vzdálená. Ale všechno ostatní vzdálené bylo. Chyběl
mu Hamburk, postrádal nedělní vycházku na Jungfernstiegu,
vyjížďku lodí po Labi nebo třeba jen jediný den strávený s rodinou ve velikém bílém domě u Alsterského jezera.
Zastrčil placatku zpátky do kapsy. Postarší pán usnul, bzučel jako včela a nosní dírky se mu při každém nadechnutí zachvěly. Uvažoval, zda muž sedící naproti byl za války obětí,
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nebo katem. Hledal nějaké znamení, které by mu dalo odpověď,
ale pořád před sebou viděl jen staršího muže v ošoupaném tvídovém obleku.
Za dobu, kdy byl na útěku, už listy stromů několikrát změnily barvu. Vydal se na pouť bez cíle a dosud nenašel své místo
určení. Brzy cestou posbírá další města, ale to jediné, kde by si
skutečně přál být, už nikdy nespatří. Opustil Hamburk, když
přes něj rachotily britské tanky, a bez jasně stanoveného cíle
vyrazil pěšky na jih.
V paměti mu Německo vyvstává jako zástupy vojáků v době
těsně po válce: Rusů, Američanů, Angličanů. A Němců, kteří
toužili po jediném: vrátit se domů k snoubenkám, manželkám,
rodinám nebo přátelům, pokud z nich byl vůbec ještě někdo naživu. Mašírovali v nekonečných řadách zemí, a přestože právě
prohráli válku, stále mezi nimi panovala disciplína. Většina
z nich rozčarovaně klopila hlavy, ale někteří důstojníci se stále
drželi zpříma. Byli na svou válku hrdí. Situace těch, kteří ještě
neskončili jako váleční zajatci, byla odlišná. Dříve drželi pohromadě a bojovali bok po boku. Kdysi byli jedna velká armáda, nyní
se však bil každý jen sám za sebe a mnozí bojovali i proti sobě.
Sám prošel válkou, aniž by jedinkrát vystřelil, přesto však byl
na útěku. A mezi všemi těmi světovými armádami se pokoušel
zůstat nepozorován.
Občas měl pocit, že smrt by byla dobrým, přijatelným řešením. Často uvažoval nad tím, proč není mrtvý jako ostatní.
Proč zůstal naživu a jak vůbec bude schopen žít s tím, co viděl
a co dělal? Měl před sebou ještě spoustu let, ale měl jen malou
chuť do života. Ale na to, aby zemřel, byl příliš zbabělý. Proto
sedí v tomhle vlaku.
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Do kupé přistoupila mladá žena. Působila křehce a pozdravila tak, jako by služka pozdravila svého pána. Nemohl si nevšimnout velké skvrny na kůži, která se jí táhla po tváři od ucha
až k bradě. Takovéhle zkoumavé pohledy moc dobře znala,
takže odvrátila tvář. Svlékla si červenou pláštěnku a její barva
mu připomněla Vánoce. Najednou byl zase dítětem. Vzpomínal na Štědrý večer. Vůně jehličí a pomerančů smíšená s vůní
pečeného masa z kuchyně, vzpomínka na mechanickou hrací
skříňku, která nehrála čistě, a bratrovo nadšení, když pod balicím papírem vytušil brusle. Při myšlence na bratra mu v krku
narostl knedlík, spláchl ho lokem z placatky. Bratra už nikdy
neuvidí. Jeho únikovou cestou byla kulka z lugeru. Záviděl mu
jeho odvahu vydat se touhle cestou.
On sám nakonec doputoval do Mnichova, kde přestal existovat. Díky falešným papírům se z něj stal Stefan Mohringer,
obchodní cestující z Mannheimu, takže rodinné jméno Strangl
už pokračovat nebude. Skončilo. Nikdo ho už nechce vyslovovat,
je to jméno hanby. Bylo bez povšimnutí uloženo k odpočinku ve
městě, které bylo předtím naopak počátkem. Výchozím bodem
cesty, po které Hitler zavedl Německo do pekel.
Pro útěk neměl předem stanovený plán. Ukrýval se v bezpečném domě u „přátel“. V zimě spolu se dvěma dalšími bývalými
důstojníky SS překročil hranici do Rakouska. Druzí dva pokračovali do Itálie, ale on se rozhodl vydat se do Lince.
V Linci se zdržel pouze krátce a často se stěhoval. Celý svůj
život prožil v jediném městě, ale teď se z něj stal vykořeněný
nomád, muž bez domova a bez jasně daného povolání. Posledních pár měsíců žil v Halstattu, kde vypomáhal s účetnictvím
a jiným papírováním v malé truhlárně. Truhlářský mistr se
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na nic neptal a idylické městečko bylo ideálním místem pro
plánování budoucnosti. Na minulost se snažil zapomenout.
Pronajal si pokoj v suterénu od jedné vdovy, které ještě nebylo
ani třicet. Neřekla mu, že je vdova, ale on o tom byl přesvědčený. Její muž bojoval na východní frontě, ale od čtyřicátého
čtvrtého roku se jí neozval. Přestože od té doby uplynulo už
několik let, stále ještě nadskočila při každém zavrzání zahradní branky. S nadějí v očích vybíhala ven, jen aby zažívala
opětovné zklamání.
Vlak zastavil. Když se dveře kupé otevřely, cukl sebou. Revizor ho požádal o jízdenku. Všechno ho teď dokázalo vyplašit.
Zavrzání dveří, zazvonění telefonu nebo člověk jdoucí těsně za
ním, nepříjemný pocit v něm vždy přetrval ještě několik hodin.
Za Spittalem začal terén klesat do údolí a poškrábaným
okénkem vlaku teď bylo vidět Dunaj. Znamenalo to, že zanedlouho dorazí do Villachu, který je právem zván bránou do Itálie.
Tady se má sejít s mužem jménem Dubak, který mu za určitý
obnos poskytne dočasné místo pobytu a nový pas.
Vlak přijel k nástupišti a on přátelsky pokývl onomu staršímu
pánovi, který zmateně otevíral oči pokaždé, když vlak zastavil.
Schůzka s panem Dubakem je domluvena na večer v Café Leopold. Zbývalo mu dost času, a tak se posadil do restaurace ke
stolu u okna a objednal si hovězí polévku a pivo Stiegl. Během
jídla pozoroval život na dlážděném náměstí. Na bronzové soše,
stojící uprostřed kruhového plácku, hřadovali místní holubi,
kteří vyjádřili svůj názor tím, že ji pokryli vrstvou nažloutlého
trusu. Neviděl, koho socha představuje, ale odhadoval to na
nějakého z mnoha rakouských skladatelů. Není snad jimi tahle
země proslulá? Mozart, Haydn, Strauss, Schubert?
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Položil pod talířek pár bankovek a vykročil ke Café Leopold
na protější straně náměstí. Na mosazné destičce bylo pod holubí
ozdobou napsáno císař Josef II.
Anton Dubak se dostavil v dohodnutou hodinu. Dříve také
sloužil v SS a nyní si vydělával na živobytí pomocí lidem, kteří
měli dost peněz a potřebovali se dostat ze země.
„Herr Mohringer?“
„Ano, Stefan Mohringer,“ řekl tiše, dosud neuvyklý svému
novému jménu.
„Dobře.“ Na ruce, kterou mu Dubak podával, nebylo možné
přehlédnout obrovský zlatý prsten.
Posadili se k oddělenému stolu v nejvzdálenějším koutě lokálu a Dubak číšníkovi gestem naznačil, že si přejí dvě piva.
„Takže vy byste rád zmizel?“ naklonil se k němu Anton Dubak přes stůl.
„Chci pryč z Evropy.“
„Peníze jste přinesl?“
Položil obálku na stůl a Dubak její obsah rutinně přepočítal.
„Výborně.“ Dubak se zeširoka usmál a v ústech se mu zalesklo pár zlatých zubů. „Za týden už můžete být za italskou
hranicí. Mezitím jsem vám našel pokoj tady ve městě.“
Ubytoval ho v malém rodinném hotýlku u centra blízko nádraží. Pikolík ho dovedl do pokoje, který vypadal, jako by byl
zařízen před sto lety. Lehl si na postel a zapadl hluboko do
měkké matrace. Vyčerpáním ihned usnul.
S trhnutím se probudil, když do Bahnhofstrasse s kvílením
pneumatik zabočilo auto. Rázem se posadil na posteli, najednou nevěděl, kde to je. Auto zastavilo a oknem ještě zahlédl
záda čtyř policistů řítících se do hotelu. Přestože na sobě měl
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jen spodky, začal se z něj řinout pot, který jako by ho chtěl před
policií usvědčit, že je vinen. Strážníci dupali nahoru po schodech, ale najednou bylo ticho. Zadržel dech. Tak tohle je konec
mého útěku, pomyslel si. Třeba šel Dubak z kavárny přímo na
policejní stanici a s penězi bezpečně uloženými hluboko v kapse
jim prozradil jeho úkryt. Svině jedna. Možná by bylo lepší nechat se chytit a přijmout trest? Uteklo několik minut. Připadaly
mu dlouhé jako hodiny. Pokud si přišli pro něj, tak proč tu
ještě nejsou? Přiložil ucho na dveře. Možná stojí za nimi, dělí
je jediné nadechnutí, mají ostře nabité zbraně a jsou připraveni
vykopnout dveře z pantů. Čas se nyní počítal v jednotkách strachu. Poodtáhl závěs u okna. Vůz tam stále stál, motor běžel na
volnoběh. Pořád nic. Na chodbě někdo zakřičel a on celý ztuhl.
Uteklo několik minut, než strážníci vyšli z hotelu. Táhli s sebou
muže, který s nimi nechtěl jít. Auto se otočilo a rychle vyrazilo
zpět na Bahnhofstrasse. Zbytek noci se neustále převaloval na
jinak docela pohodlné matraci a při každém sebemenším zvuku
se ostražitě napřímil. Následujícího dne ho Dubak přemístil do
jiného hotelu.
O deset dní později přešel přes odlehlý hraniční přechod
do Itálie. Úplatek do pohraničníkovy kapsy mu cestu značně
usnadnil. Pěšky překonal brennerský průsmyk, a když konečně
uviděl vysokou věž Zwölferturm ve Sterzingu, padal únavou. Při
vstupu do města měl v nohách třicet kilometrů. Dubak mu řekl,
ať jde do hotelu Zlatý kříž, kde ho budou očekávat. Nebude první
ani poslední Němec, který tam najde úkryt.
Zůstal v hotelu, dokud mu nevyrobili nový pas a občanský
průkaz. Za jiných okolností by si pobyt jistě skvěle užil, popíjel
by na hlavní třídě grappu, nakupoval v místních obchůdcích
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a chodil na večeře do nejrůznějších restaurací, ale teď zůstával
zavřený v pokoji. Po čtrnácti dnech Dubak zaklepal na dveře.
„Všechno je připraveno.“ Dubak mu podal falešné dokumenty.
Stiskli si ruce a rozloučili se s vědomím, že se jejich cesty
už nikdy nezkříží.
Dlouho zíral na své nové průkazy. Věděl, že na fotografiích
je on, ale přesto mu ten muž na nich připadal cizí. Oči hleděly
nepřítomně, nic neviděly, jenom tam byly. Tváře měl propadlé
a ústa tvořila jen úzká čárka protínající obličej. Vedle fotografie
stálo jeho nové jméno.
V Janově mu na jeho čerstvé dokumenty vystavili vstupní
vízum do Argentiny a patnáctého května 1947 stál na nábřeží
a pozoroval parník Carmen Polz. Vzduch v přístavu byl ztěžklý
naftou a petrolejem a ten zápach s sebou přinášel vzpomínky.
Zase se mu vybavil Hamburk.
Sebral odvahu a vstoupil na palubu. Uniformovaný muž pečlivě kontroloval jeho cestovní doklady. Čas se zastavil a všechny
chloupky na těle se mu zježily jako polámané ručičky hodin.
Nervozita se projevila i v jeho podpaží, kde se rozšiřovaly propocené skvrny. Muž vzhlédl a usmál se na něj.
„Vítejte na palubě, pane Reinholde Bocku.“
Plavba přes oceán proběhla bez zvláštních událostí a o měsíc později už vystupoval v přístavu v Buenos Aires a přejížděl
očima širokou řeku La Plata. Někdo – nevěděl kdo, jenom že
to byl nějaký jeho krajan – mu zajistil byt ve čtvrti Florida.
S kufrem v každé ruce se vydal do svého nového domova a s pousmáním zaregistroval, že dům leží na ulici Libertad, což španělsky znamená svoboda. Nepotřeboval se učit místní řeč,
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protože ve čtvrti Florida většina lidí mluvila německy. Získal
zaměstnání v německé vývozní firmě, práce to byla bezduchá,
ale to mu vyhovovalo.
V této německé kolonii uprostřed hlavního města Argentiny se Reinhold Bock pokoušel najít klid, ale po mnoha letech
vytěsňování minulosti byl naráz vytržen ze své tiché existence.
V roce 1960 unesla izraelská tajná služba v Buenos Aires přímo
z ulice Adolfa Eichmanna a Reinhold Bock i mnozí jiní najednou
pocítili, že jim začíná hořet půda pod nohama. Narychlo opustil
Argentinu. Jeho cesta bez cíle ještě neskončila, přestěhoval se
do Uruguaye. Odtud pokračoval do Santa Cruz v Bolívii. To byla
jeho poslední zastávka před Coroicem.
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