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už narieka? Oči sa jej prispôsobili tme. Okennými mrežami 
prenikal dnu mesačný svit a vrhal na stôl tiene. Počula, ako sa 
otvárajú a zatvárajú dvere, kroky, ženský hlas – Frau Weissová 
–, ktorý čosi kričal. Ozval sa zvonček, hlboké, zvučné bim. 
Nasledovali ďalšie hlasy, smiech, potom opäť zvonček. Konal 
sa večierok. Jej izba ležala v  blízkosti kuchyne, a  keď ľudia 
prichádzali a odchádzali, cez dvere prenikali rozličné zvuky. 
Počula cinkot pohárov, duté buch pri otváraní fliaš šam-
panského, smiech, ktorý bol čoraz hlasnejší. Hore nad ňou 
pritom ustavične kričalo dieťa.

Ada sa vyprázdnila do vedra a sadla si na stoličku pri šija-
com stroji. Naposledy jedla včera a okrem dúška vody od rána 
nič nevypila. Povedali sestre Brigitte, kde je? Ak nie, bude sa 
báť, znepokojovať sa, že Ada vyviedla čosi hlúpe, že utiekla. 
Herr Weiss bude na ňu čakať. Čosi také by nezniesol, ľahko sa 
prestal ovládať. V spoločenskej miestnosti bude búchať pali-
cou do dlážky, dožadovať sa svojho. Strážcovia nebudú 
nadšení.

Ibaže Herr Weiss o tom musí vedieť. Dal jej povolenie, aby na 
deň odišla. Hlasy postupne slabli a dieťa zmĺklo. Istotne toľko 
plakalo, až zaspalo. Chúďa. Čoskoro po ňu prídu. Z umyvárne 
riadu k  nej doliehali rozličné zvuky – čistenie príborov a  ta-
nierov, cinkot pohárov v mydlovej vode. Večierok sa skončil. Te-
raz sa po ňu vrátia a odvezú ju späť do Mníchova.

V dome však zavládlo ticho a v miestnosti sa ozimilo. Nikto 
za ňou neprišiel. Sadla si do starého kresla v kúte. Vankúše boli 
hrčovité a pružiny dolámané, sedelo sa jej tam však pohodlnej-
šie ako na stoličke a mohla sa oprieť. Z kresla sa šíril stuchnutý 
pach. Ada bola unavená a hladná. Chýbala jej sestra Brigitte 
a ďalšie ženy, ich srdečnosť, tiché puf-puf, keď v spánku odfu-
kovali. Chcela sa s nimi zhovárať. Niežeby ich mala veľmi rada, 
no spájal ich rovnaký osud aj rovnaké obavy. Hoci neverila 
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v Boha, vedela, že sa modlia za to isté. Boli na tej istej strane 
a mali jedna druhú.

ráno muž v pruhovanom saKu odomKol dvere a uKázal na vedro.
„Nasledujte ma.“
Zdvihla nádobu. Chlap ju cez umyváreň riadu vyviedol von 

k  latríne. Pri stene rástla popínavá ruža, pokrytá zaoblenými 
červenými plodmi. V špine sa jej očividne darilo, istotne zachy-
távala dostatok slnečného svetla. Ada vošla dnu. Škvrny na mise 
a  zápach jej prezradili, že záchod sa nepoužíva už niekoľko 
rokov. Keď vylievala obsah vedra, muž sa obrátil. Potom ju 
odprevadil späť do umyvárne a podal jej obitú misu, ktorá bola 
do polovice plná béžovej žbrndy. Stará Ada nemala rada ovsenú 
kašu, zjedla ju iba vtedy, keď bola posypaná cukrom. Táto, iná, 
Ada ju však vyhladovane prehĺtala. Muž čakal, kým doje.

„Kto ste?“ spýtala sa. Zovrel pery.
„Môžete hovoriť?“ Pokrútil hlavou. Das ist nicht gestattet. 

Zamával prstom. Verboten.
Zaviedol ju späť do izby, kde už na ňu čakala Frau Weissová. 

Cez rameno mala prehodený bal látky, v  ruke držala akýsi 
časopis pre dámy. Ada rozmýšľala, či Nemci majú rovnako ako 
Francúzi prídelový systém. Zdalo sa jej totiž, že tejto žene nič 
nechýba.

Položila látku na stôl, otvorila časopis a podala ho Ade. „To-
to,“ povedala. Ukázala na fotografiu dámskeho kostýmu, po-
tom na materiál na stole.

Ada vzala do rúk časopis. Kabátik mal pás šitý na mieru a ku 
krku ho pútala rovná stredová línia cvočkov. Sukňa tvarom pri-
pomínala písmeno A. Pôsobila vskutku nezáživne. Platilo to aj 
o látke, sivej ako somária srsť, so sivohnedým károvaným vzo-
rom. Nevkusné. Ada si predstavila zapínanie naboku, tmavožltý 
golier, dve elegantné fazóny, priliehavú sukňu so skladom vza-
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du. Po takýchto úpravách by kostým pôsobil mladistvo, mo-
disch. Toto slovo pochytila od Herr Weissa. Znelo podobne ako 
v angličtine, no písalo sa inak. Frau Weissová vyťahovala pod-
šívku a nite. O šatách nepovedala ani slovo, ale Ada si bola istá, 
že ju potešili. Inak by ju predsa poslala preč.

Pozrela sa na ňu. „Madame,“ oslovila ju a zhlboka sa nadých-
la. „Hádam,“ pokračovala a ukázala na obrázok, „zapínanie tu, 
vrecko tam. Väčšmi modisch.“ Očakávala, že žena skríkne, tá 
však počúvala. „Máte ceruzku a papier?“ spýtala sa Ada. „Chcem 
vám to ukázať.“

Frau Weissová odišla z miestnosti a po chvíli sa vrátila. Ada 
nekreslila dobre, preto robila tenké paličky a  hranaté tvary 
a návrh načrtla. Zbadala, že žena potláča úsmev. Bola márnivá.

„Kostým potrebujem na zajtra.“ Ja. Nato sa obrátila a vyšla 
z miestnosti.

A s podšívkou. Ada bude musieť zostať hore celú noc.
Zdvihla časopis a zatvorila ho. Vpredu sa vynímali nacistické 

insígnie a  slová NS-Frauen-Warte. Ada prešla prstami po pís-
menách. Nevedela čítať nemecké texty, no pri Frau si tipla. Na 
obálke bola fotografia objemnej nemeckej ženy v dlhej vyšívanej 
šatovej sukni a  bielej blúzke, ktorá sedela na lavičke a  plietla 
ponožku. V postieľke vedľa nej sa hralo bucľaté batoľa. Legenda 
bola napísaná čudným, staromódnym písmom. Dieťa bolo pri-
bližne také staré ako Thomas. Sedelo v postieľke, usmievalo sa, 
vlasy malo úhľadne ostrihané a rozdelené cestičkou.

Dieťa na poschodí sa znovu rozplakalo. Prečo ho Frau Weis-
sová nevzala? Ada  by nikdy nedopustila, aby jej dieťa takto 
plakalo, celé hodiny. Veď by dostalo prietrž. Táto žena musí 
byť úplne bezcitná. Ide to ruka v ruke s márnivosťou.

adu v ten deň pustili von dva razy. muž ju odviedol do umyvárne 
a podal jej vodnatú polievku a hrubozrnný čierny chlieb. Obaja 
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jedli postojačky a mlčky. Ada sa potom vrátila do izby, kde stri-
hala, pokrývala, sedela a šila. Aby kabátik dokonale padal, po-
trebovala závažia. Na oknách boli závesy, hnijúce kusy látky, 
ktoré viseli z hrdzavej koľajničky. Ada prehmatala lemy. Vytiahla 
drobné závažia, ktoré ich zaťažovali, a  niekoľko si ich vzala. 
Neskôr ich prišije k dolnej časti kabátika. Keď v dome zavládol 
pokoj, obliekla si kostým, urobila značky tam, kde ťahal alebo 
sa napínal, upravila záševky. Závažia dala na správne miesta 
a podšívky dotvorila na francúzsky spôsob. Hoci vlna bola mat-
ná, na kožu pôsobila mäkko a  podšívka bola jemná. Frau 
Weissová sa nikdy nedozvie, že si kostým vyskúšala, že vlákna, 
ktoré ju teraz pohládzali, sa budú držať prísnej ženy ako pavuči-
na. Tá predstava sa jej páčila.

V kresle zaspala. Keď začalo svitať, Frau Weissová vošla do 
miestnosti a kostým si bez slova vzala.

Potom to prebiehalo rovnako ako v  predchádzajúci deň. 
Ada vyliala vedro, zjedla vodnatú ovsenú kašu a vrátila sa do 
izby.

Tentoraz muž priniesol kôš s oblečením a  vložil jej ho do 
náručia. „Zaplátať,“ povedal.

Ada preplnený kôš sotva obopla rukami. Vytiahla veci – 
ponožky na štopkanie a dámske pančuchy s malými očkami 
navrchu, tesne pod líniou podväzkov, na zašitie. Kardigány 
a svetríky s rozstrapkanými manžetami či vydratými lakťami, 
nohavice s  chýbajúcimi gombíkmi, sukňu s  pokazeným zip-
som, blúzky s  uvoľnenými švami, šaty, ktoré bolo treba ole-
movať, podprsenky bez háčikov. Našla aj deku s vyšúchanými 
okrajmi, kabátik s  roztrhnutou podšívkou, veľký tvídový vo-
jenský kabát, ktorý tam asi bol iba na povolenie švov, a roztrh-
nutý detský overal.

Čo za gazdinú to musí byť, keď dopustí, aby sa šaty takto 
nakopili? Veď tým z bezvýznamnej práce urobí dôležitú. Ada 
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chá pala, že niektoré ženy nevedia šiť. Očividne medzi ne patri-
la aj Frau Weissová, mohla však aspoň prejaviť iniciatívu. Musí 
to byť poriadna fľandra, pomyslela si Ada. Prekvapila ju zlo-
voľnosť jej myšlienok, ale aj to, že jej na nej vôbec záležalo. 
Kým to všetko dokončí, prejdú celé dni. Rozmýšľala, či sa ešte 
niekedy vráti do geriatrického domova, za sestrou Brigitte a za 
ďalšími ženami, či bude vídať aj iné miesta ako túto izbu a lat-
rínu, či bude znova hovoriť po anglicky. Bude sa môcť ešte roz-
právať? Vráti sa domov? Bude slobodná?

*

ada stratila prehľad o  dňoch, začala počítať menštruačné  
cykly. Pri starých ľuďoch boli iné aspoň nedele, vďaka ktorým 
mohli sledovať plynutie času. Tu však všetky dni vyzerali rovna-
ko. Púšťali ju iba do latríny a umyvárne. Dali jej misu na umý-
vanie a handru. Raz priniesli balík s novým čepcom, noha vič- 
kami a so spodničkou. Určite pochádzal od Červeného kríža. 
Sestra Brigitte sa s nimi napokon predsa len spojila. Možno od 
nej čoskoro dostane aj list.

Čože jej to predtým povedala? Spomeňte si na dátum. Ne-
smieme naň zabudnúť. Ada si začala viesť evidenciu – kriedou si 
robila značky na spodnej strane stola. Bolo leto, koniec júla 
1942. Strávila tu už sedem mesiacov. Sledovala, ako sneženie 
prechádza do dažďa, ktorý zasa uvoľnil cestu pre slnko. Keď 
šila, prsty sa jej v horúčave potili. Aby na jemne utkanom ba-
tiste a tyle Frau Weissovej nezanechala mastné stopy, musela si 
ich utierať do starého froté.

Jedného horúceho dňa sa otvorili dvere. Stál v nich Herr 
Weiss, elegantne oblečený v bielej košeli a lodénovej veste. Pali-
cou búchal do dlážky.

„Nönnchen,“ oslovil ju. „Synovec mi povedal, že ste tu.“
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Mala pravdu. Zariadil to Herr Weiss, príbuzný Obersturmbann-
führera, ktorého Ada ešte nikdy nevidela. Telo sa jej naplo. 
Zovrela si prsty do dlaní a silno zaťala zuby.

„Poďte, moja malá sestra Claralein.“ Kráčal k nej, kovovým 
hrotom palice ťukal po kamennej dlážke. „Vari sa netešíte, že 
ma vidíte?“

Prečo teraz prišiel? Po všetkých tých mesiacoch? Čo chce?
„Neusmejete sa, keď zbadáte starého profesora?“ Prešiel 

palicou po dlážke a švihol jej po leme habitu. „Nie je vám prí-
jemné, že znova počujete angličtinu?“

Správaj sa zdvorilo. Nekoleduj si o problémy. Usmiala sa, trochu 
nadvihla kútiky úst. Žiarivo sa usmial, udobrila si ho.

„Už som zabudla, ako znie.“
Zasmial sa. „Človek si vždy spomenie na rodný jazyk. Zo-

stane v jeho vnútri, navždy. Nesadneme si, vy a ja?“
Ada si každé ráno ustlala posteľ. Položila vankúše späť na 

stoličku, zložila starý habit sestry Jeanne a skryla ho pod nimi. 
Vymyslela denné postupy, ktoré jej vnášali do života poriadok. 
Boli to bežné veci, ktoré jej pripomínali iný svet a vďaka ktorým 
mala život väčšmi pod kontrolou.

„Je tu iba jedno kreslo,“ poznamenal Herr Weiss. Ukázal na 
posteľ, ktorá stála na druhom konci miestnosti, a krivkal k nej. 
Ťuk, ťuk. Bol zhrbenejší, ako si ho pamätala. Starec.

„Sadnem si na stoličku,“ ponúkla sa. Aspoň bude v  bez-
pečnej vzdialenosti.

„Ako chcete,“ ozval sa. „Ako chcete.“
Posadila sa. Napätie z nej vymizlo, svaly sa jej uvoľnili. Upo-

koj sa, hovorila si. Prišiel sa pozhovárať, chce hodinu angličtiny.  
Nič viac.

„Ako sa vám tu páči?“ spýtal sa.
„V porovnaní s väzením to nie je zlé,“ priznala Ada. Bola to 

pravda. Pokojne teraz mohla umývať telá starých mužov, mŕt-
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vych alebo zomierajúcich, s  ovisnutými mieškami a  prstami, 
ktoré kŕčovito zvierali prikrývku. Nemusela mať dostatok po-
travy, oblečenie či slušnú posteľ. Ustavične síce robila, no na 
výsledky práce mohla byť hrdá. Hoci ju Frau Weissová nikdy 
nepochválila a už vôbec jej nevyjadrila vďaku, vedela, že obdi-
vuje jej zručnosť.

„Myslel som si, že to oceníte,“ pokračoval Herr Weiss. „Bol 
by som vás prišiel navštíviť aj skôr, ale chcel som, aby ste sa naj-
prv udomácnili.“

Bol prešibaný, ľstivý. V miestnosti sa ocitli sami, nikto ich 
nemohol vyrušovať. Na stole ležali nožnice, mala ich na dosah. 
Keby sa k nej priblížil, mohla by sa k nim rozbehnúť a schytiť 
ich. Srdce jej búšilo. Hoci bol starý, mal silu, energiu. Ona bola 
chudá a slabá. Neboli rovnocenní súperi.

„No tak, moja drahá,“ vravel. „Nevyzeráte šťastná. Život 
môže byť ešte horší, verte mi.“ Odtisol sa od kresla a zdvihol 
palicu, ktorú si predtým oprel o opierku na ruky. „Keď prídem 
nabudúce, prejavte mi trochu vďačnosti. Teraz sa však bude 
podávať večera a synovec si potrpí na presnosť.“

Prirazil päty k  sebe a  uklonil sa. „Myslím si,“ dodal, „že 
budeme mať diviaka s  vynikajúcim francúzskym klaretom. 
Archívnym, z  roku 1921. Naše nemecké víno je dobré, no 
francúzskemu sa nevyrovná. Dobrý večer, sestra Clara.“ Otočil 
sa na päte a klopkajúc vyšiel z miestnosti. Vo dverách sa obrátil. 
„Máme dôvod na oslavu. Rusi ustupujú.“ Usmial sa a uklonil. 
„Uvidíme sa nabudúce.“

Počúvala, ako jeho kroky na chodbe slabnú. Napokon za-
vládlo ticho. Hranou dlane si pretrela oko. Po všetkých tých 
mesiacoch si myslela, že sa Herr Weissa nadobro zbavila – jeho 
slizkého šarmu, kostnatých prstov, ktorými jej zvieral ruky 
a vtláčal si ich do lona, pričom stonal a krútil sa. Pri spomien-
kach a predstave o budúcnosti na ňu doľahla nevoľnosť. Roz-
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