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Už se to blíží 
 

Je první jarní den. Ze zimní peřinky se prodírají první zdatní poslíčci s drobnými kvítky v 

podobě bílých zvonečků. Na obloze poletují ptáci a sluneční paprsky jemně hladí po tváři. 

Sedím nedaleko skalního útesu, jenž je obrostlý mechem a vysokou nazlátlou trávou. V 

dáli je rozlehlá mýtina, na níž stojí několik dřevěných domků. 

V ruce držím obyčejnou dřevěnou tužku a pár stránek zažloutlého papíru. Zdlouhavě 

hledím do širé dáli a nasávám vůni obyčejné mořské vody. Pozoruji vlny narážející do 

útesů, tvořící tunely. 

Pouhá vteřina. Obyčejné mrknutí oka. Jakmile vlny splývají s hladinou, vesnice je 

obklopena vojáky. Oheň plápolá za doprovodu nečekaného olověného deště a vyděšených 

hlasů volajících o pomoc. 

Odhodím stránky na zem a zvednu se. Oči se mi zahalují tenkou vrstvou vody, jenž se 

prodírá ven. Hlasitě křičím, mám nepopsatelný strach. Nohy se mi slabostí podlamují, ruce 

strachem třesou. 

Muži v tmavě zelených uniformách burcují zalidněnou vesnici, plaší dívky a zabíjí muže 

starší patnácti let. Děti třídí podle pohlaví. Srdce mi buší, tep zjevně střílí k nejvyšší 

dosažitelné hodnotě. 

Jsem strašpytel, který nemá odvahu pomoci ostatním. Co Jamie, kterého jsem naposledy 

viděla sedět v lavici a učit se psát a číst? Určitě se topí v kaluži krve. Otec zmizel jako pára 

nad hrncem. Colin je několik dní nezvěstný. 

 

Nečekaně však z křoví vyleze můj malý bráška. Přes rameno má přehozený vak. Popadnu 

jej za ruku a běžím, co mi síly stačí. Vedu nás do lesa. Větve mne šlehají do obličeje a vlasy 

se mi zamotávají do malých, leč zrádných větviček. Občas se mi o tvář otře kousek utkané 

pavučinky, kterou setřu rukou díky nepříjemnému pocitu, že po mne leze osmi nohé stvoření 

s několika kusadly a bůhvíčím ještě. Omylem pouštím Jamieho ruku a ztrácím se v houští. 

Pouštím věci. Zpomaluji chůzi skrze houštiny a vyděšeně se snažím zahlédnout nějaký 

pohyb či aspoň zvuk. 

,,Jsi tu? Jamie! Jamie!" Srdce se mi rozbušilo strachem. 

Stojím a čekám, zda za mnou nepříjde sám či si neuvědomí, že mne ztratil. Nedá mi to a 

opět se dávám kupředu. Poslední krok byl mým osudným. 

Ztrácím pevnou půdu pod nohama a řítím se ze strmého svahu dolů. Nejprve válím sudy, 

poté udělám několik kotrmelců a nakonec se celá zřízená a od krve odkutálím do zdejší 

neprozkoumané říčky. Rukou se opírám o balvan, ležící po mém boku. 

 

Nehnutě ústy vydechuji lehký vánek teplého vzduchu do tekoucí říčky, ve které ležím již 

několik dlouhých hodin. V břiše mi hrají muzikanti a do nohy se mi vpíjí nepříjemná bolest. 

Kolem mne se seskupují černé, kulaté, občas šišaté mráčky létajícího hmyzu čekající na 

pravou chvíli. Na chvíli, kdy mohou zaútočit a nabažit se tak čerstvého masa, jež se jim 

naskytlo přímo pod sosákem. 

Sama tu bezmocně ležím s nohou od červené tekutiny a dívám se na vodu, prodírajíc se 

mezi kameny. Smrt mi říká, abych se nesnažila a konečně to vzdala. Vesnice, jež byly plné 

štěstí a radosti, se najednou staly objetí vojenského útoku. Teď z nich zůstaly jen hořící 

trosky plné těch prožívaných dětských vzpomínek. Ještě si vybavuji naše sousedy, již leželi 

v kaluži krve na jedné z masitých kup, obklopeny létající havětí, která si pochutnávala na 

jakémkoliv těle, jež se jí zrovna nabízelo. 



,,Amy, Amy," ozve se hlas jako zvon, načež mírně pozvednu hlavu s mokrými vlasy, 

abych se porozhlédla kolem sebe. Ze strmého kopce se mi pomoci řítí Jamie o holi a s 

vakem. 

,,Amy, ty nemehlo jedno." Začne se smát jako malé dítě, které nechápe, co se 

odehrává. ,,Večer jsem na tebe mluvil, a když jsem uznal, že jsi dlouho ticho, otočil jsem se 

a ty nikde. Nejprve jsem se zarazil, jelikož ses vypařila jako ranní opar mlhy. Při dlouhém 

pátraní jsem narazil na kus úrodného pole a starý, avšak neobydlený mlýn s přítokem vody. 

Jen pár metrů od francouzských hranic. Amy, je to přesně tak, jak jsme si přáli." Jen jej 

poslouchám a v hlavě si říkám, kdy si konečně všimne, že jsem zraněná, a jak dlouho mne 

tu nechá ležet. Přes noc se ta řeka opravdu ochladila. Je mi zima a mám hlad. Dívám se do 

jeho pronikavých, rozzářených očí a přemýšlím nad dalšími dny, které budeme společně 

prožívat. 

Nakonec mi nohu ošetří, podá mi pomocnou ruku a hůl, kterou má u sebe společně s 

vakem. Teď mne čeká dlouhá cesta dalšího dobrodružství, které se zaryje do mých 

vzpomínek a navždy mi utkví v paměti. Nad touto myšlenkou se lehce pousměji a vydávám 

se vstříc tomu neobjevenému dobrodružství. 

 

Pomalu se rozednívá, avšak zářivý půl kruh se stále ukrývá za vyššími pahorkatinami 

zdejších skal, obrostlé z poloviny zakrslých boroviček s drobnými šiškami. Hvězdy, které 

sladce poblikávaly mezi nadýchanými bělavými obláčky, se pomalu vytrácí z dohledu a 

slabounký vítr se mírně opírá do tenkých zelených lístků, pokrytých slaboučkou vrstvou 

prachu. Okvětní lístky lehce pobledlých květin poseté třpytivými perlami rosy, se díky 

slabým paprskům slunce odráží do celého prostoru mýtiny a zpříjemňují tak celé ty hodiny 

chůze skrze pcháče a plané ostružiníky. 

 

Po několika kilometrech se společně s mým bratrem dostáváme k výhledu na mlýn. 

Mlýnské kolo se stále točí dokola a dokola bez zastavení. Jedna stěna je obrostlá břečťanem 

s nenápadnými žlutými květy. V popředí je menší alej rozkošných keříků a mezi nimi 

vyčnívající trsy okrasných trav. 

Vyčerpaná si sednu do vysoké trávy. Sleduji předhánějící se obláčky na obloze a 

zaposlouchávám se do líbezného zpěvu drobného ptactva, které se usadilo v korunách 

zdejších mohutných stromů, jenž byli zřejmě vysázeny před více než sto lety. 

,,Amy, nesedej si." Kouknu se na mladšího bratříčka a mile se usměji. Rukou si projedu 

své mahagonové vlasy a lehnu si. 

,,Jsem unavená. Nemohu dál, i když je to jen kousek." Bez odpovědi odloží Jamie vak a 

lehne si do trávy. Rukou se začne ohánět kolem sebe, aby odehnal otravný hmyz, který se 

motá kolem jeho hlavy a naráží do jeho zpoceného čela. 

,,Amy? Budeš mi zase vyprávět? Třeba to, jak jste se poznali s Colinem?" Zeptá se a 

koukne se svými kukadly do těch mých. Hlavu mi vloží do klína a zavře oči, aby se lépe 

soustředil na slova, které mi vychází z úst. 

 

,,Když se naše vesnice zahalila bílou, avšak studenou pokrývkou třpytivých vloček, které 

se snášely z nebe na zem, vyšly dívky různého věku na zdejší náměstí. V červeném šatu a 

ruměnci s myrtou dívky tancovaly v rytmu hudby a čekaly na chlapce, jenž se odváže, a 

tancem požádá svou vyvolenou o ruku. 

Přišel za mnou chlapec ze sousední vesnice. Byl velice elegantně upraven a vypadal jako 

princ, jehož si mohla přát každá dívka. Po jeho boku jsem si připadala jako princezna. Jen 

sen, z něhož jsem se nechtěla probudit. V bílém kožichu z ledního medvěda se přede mnou 



uklonil a nabídl mi ruku. Na tváři se mi objevil úsměv a zčervenaly tváře. Všechny dívky 

tancovaly, jen já tam stála a dívala se chlapci do uhrančivých očí. Má stydlivost mi 

nedovolila vykročit pravou nohou do svazku, z kterého nešlo uniknout. Žádné dívce nebylo 

dovoleno zasnoubit se s jiným mužem, natož s ním založit rodinu. Nakonec, když začal 

foukat studenější vítr a mé vlasy zbělaly sněhem, přisunul se a huňatý kožich si svlékl. Jako 

gentleman, jež přijel na bílém koni a pozlaceném sedle, jej přehodil přes mé ramena a 

přitulil se. Stále mlčel, jen stál a zimou se klepal. Bylo mi ho líto, takže jsem přijala jeho 

žádost a natiskla se na jeho tělo. 

Jeden krok dopředu a druhý zase dozadu. Jedna otočka a já si připadala jako bych se 

vznášela nad zemí. Stále mezi námi byl oční kontakt a to, že se pomalu stmívalo a hudba se 

utišila, nám nebránilo dát si první polibek." 

 

Sama jsem ztratila naprostý pojem o čase. Utírám si slzy smíšené smutkem i štěstím. Mé 

prsty se motají ve vlasech bratra, který po dlouhém dni plném bolesti a strachu nalezl pocit 

bezpečí a s úsměvem na rtech beze slova usnul. 

Zavírám oči a užívám si chvilku klidu a ticha, která se dnes zdála tak nemožnou nalézt. 

Jsem si moc dobře vědoma, že proti osudu, který byl dnes smrtelníky určen mně i všem 

mým známým ve vesnici, nemůžu vůbec nic udělat. 

Není kam utéct, není koho požádat o pomoc. A přes to všechno nalézám klid. Ten náhle 

přeruší určitý zápach. Zápach spáleného dřeva. Teplota se zvedá o několik stupňů. 

Netrvá dlouho, abych pochopila, co se tady děje. Vojenské pokřiky potvrzují ty nejhlubší 

obavy. Není možné rozpoznat, zda se jedná o úmysl či tragédii spojenou s osudem vesnice, 

jedno je ale jisté - les je v plamenech. Zrádné a rudé jazyky spalující vše, čeho se dotknou, 

se plazí nedaleko od mých nohou. Jamie mi tu spí s hlavou na klíně. Nevnímá žár okolo ani 

pokřik barbarů, vydávajíc se za vojáky. 

Tak je to lepší. Už to to blíží. Setkáme se tam nahoře s naší matkou, říkám si sama pro 

sebe. S úsměvem na rtech si přitisknu spící tělíčko co nejblíže k sobě. Ignoruji 

nezvladatelné teploty okolo sebe. Nevěnuji pozornost tmavým obláčkům kouře, jenž se nám 

dostává postupně do plic. 

Mohla bych se pokusit o útěk. Třeba by nás vojáci nespatřili. Oddálila bych tak osud o 

další hodiny, ne-li dny. Ale k tomu nemám žádný důvod. Nechci žít své poslední hodiny ve 

strachu. Nechci protahovat utrpení, které musí nyní prožívat i Jamie. Namísto toho v klidu 

sedím, bez sebemenšího smítka strachu ve svém srdci. 

A tak zde sedím dál a dál. Opírám se o šedivý strom, jehož kmen i korunu objímají 

pekelné jazyky. Za žádnou cenu mne nenapadá opustit spícího Jamieho, který tak poklidně 

spí. Přehrává si nějaké krásné sny, které mu nedovolí zažít utrpení okolo nás. 

Ještě než se octnu v tmavém tunelu, na jehož konci čeká slibná budoucnost v nebi, 

zahlédnu dva muže v zelené uniformě, kteří naše ochablá těla berou do rukou a odnášejí ze 

samotných spárů pekelných. 

Věděla jsem, že se naše záchrana blíží. Netušila jsem však, že nám pomohou od poklidné 

smrti ti, již nám zničili domov. 


