


1. kapitola

Rekonvalescent

Sám, ako bývalo jeho zvykom, kráčal nadporučík Gerhard Northaus
parkom kliniky. Bolo vlažné májové popoludnie roku 1943. Slnko hrialo,
od orgovánových kríkov stúpala ťažká sladkastá vôňa. Na lavičkách sedeli
ranení. Tí, čo nemali miesto, postávali v skupinkách alebo pokrivkávali
dookola. Všetkých, čo mohli sami chodiť, pekné počasie vylákalo von.

Northaus spomalil kroky a napokon zostal. V blízkosti plot hraničiaceho
s ulicou stál hlúčok, ktorý vzbudil jeho pozornosť. Päť mužov utvorilo
polkruh okolo dvoch iných, jeden z nich s tvárou červenou od rozčúlenia
čosi vykrikoval na svojho protivníka.

Northaus prišiel pomalým krokom bližšie. Rozčúlený kapitán šermoval
rukami pred tvárou poručíka, ktorý stál oproti nemu so zaťatými perami.

Northaus teraz už rozlišoval slová.

„Vravím vám,“ ledva dychčal kapitán, „to vám teda vravím, ak počujem
takéto reči v mojej jednotke, je dotyčný zrelý na vojnový súd!“

„Moment,“ prerušil ho poručík. „Ak ma chcete očierniť, je to vaša vec.
Jednako ostávam pri tom, že bolo vyslovené svinstvo odovzdať ženy do
rúk SS. Museli ste predsa vedieť, že boli nevinné. Takýmito metódami si
iba robíme nepriateľov…“

Kapitán, očividne cholerický typ, teraz už bez váhania kričal:

„No veru, čoraz krajšie! Vy si tu postávate, a žiadate, aby sme s tou ruskou
zberbou nakoniec ešte zaobchodili v rukavičkách! Omyl! Postrieľať,
povešať - všetkých do posledného! To jediné s nimi spraví poriadok!“

Northaus zastal pri skupine. Sprvoti sa nechcel miešať do rozhovoru, ale
teraz ho pochytila zlosť, chladnokrvná zlosť. Krv mu stúpla do hlavy,
jazva pod obväzom začala bolieť.

„Zaujímavé,“ zvolal zrazu hlasno, „už dávno som chcel stretnúť takého, čo
sa vystatuje, že by dal postrieľať či povešať ženy!“
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Všetci sa obrátili k nemu. Northaus podišiel ešte bližšie.

„Ako vrah teda nevyzeráte, pán kapitán, skôr ako úbohý zbabelec!“

Oslovenému sa zadrhol dych v hrdle; vypúlil oči, automaticky siahol ta,
kde zvyčajne mával pištoľ. Jeho pohyb zapôsobil smiešne, pretože siahol
do prázdna. Preskakujúcim hlasom začal jačať:

„Vaše meno! Ihneď mi povedzte svoje meno! Čo si to dovoľujete? Ja… ja
vás oznámim pre protištátne reči! Okamžite sa predstavte, nadporučík…“

Northaus mu chladnokrvne a vyzývavo hľadel do očí. Nik z prítomných
ani nemukol, vládlo napäté ticho. Poručík urobil gesto, akoby chcel medzi
oboma sprostredkovať, keď sa zrazu pri skupine ozvalo:

„Moment, páni!“

Nik si nevšimol prichádzajúceho. Hlavu mal ovinutú hrubým obväzom,
jedno oko prekrývala čierna páska. Northaus zbadal na jeho vojenskom
kabátci farby khaki podplukovnícke náplecníky.

Neznámemu uvoľnili miesto. Zastal pred kapitánom.

„Nič nebudete hlásiť, kapitán!“ Jeho hlas znel rozkazovačne, ostro. Ukázal
na Northausa a pokojnejšie dodal: „Vari ste si nevšimli, že tento kamarát
je ranený na hlave, že sa ľahko rozčúli? Ospravedlní sa vám. A tým,“ jeho
hlas opäť zostrel, „bude celá vec vybavená. Definitívne! Rozumeli ste?!“

Ostatní ešte vždy napäto mlčali. S kapitánom sa stala zmena. Zbledol
a jeho suverénne vystupovanie sa stratilo. Northausovi to všetko pripadalo
ako vo sne. Neznámy s očnou krytkou naňho teraz vyčkávajúco hľadel
a po niekoľkých okamihoch ho takmer dôrazne vyzval:

„Nuž, nadporučík?!...“

Čosi prinútilo Northausa, že zo seba vytisol:

„Prosím pána kapitána o prepáčenie..“

Oslovený hľadel do zeme. Prikývol zotrel si pot z čela. „Prijímam…“

Neznámy sa znovu obrátil k Northausovi:
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„Prosím, odprevaďte ma kúsok!“

Až teraz si Northaus všimol, že podplukovník je ťažko ranený. Pravý
rukáv rovnošaty sa mu končil v akomsi kýpti, ľavú ruku mal obviazanú
a najmenej dva prsty na nej chýbali. Northaus popri ňom krivkal ku
klinike. Zľahka sa tackal, krv mu ešte búšila v sluchách. Veľmi chcel
podplukovníkovi niečo povedať, ale nič mu neprichádzalo na um. Mlčky
a namáhavo za ním vystupoval po schodoch. Zdalo sa mu, že jeho izba je
v nekonečnej diaľke, za závojom hustnúcej hmly. Len-len že stihol
zosunúť sa na lavicu pri stene.

Ako z veľkej diaľavy začul hlas svojho sprievodcu: „Zhlboka dýchajte! To
prejde…“

Napriek prenikavej bolesti v lebke sa Northaus usiloval sústrediť. Za
hmlovou stenou, ktorá sa pomaly rozplývala, už rozoznával postavu
podplukovníka.

Po chvíli namáhavo vyjachtal: „Chcel by som… Chcem… sa vám
poďakovať. Veľmi ste mi pomohli!“

Ten druhý mlčal. Northausovi zrazu prišlo na um, že sa doteraz
nepredstavil. Zamrmlal svoje meno.

Jeho spolusediaci, ktorému spod obväzu vykúkali husté tmavé vlasy,
jednoducho odvetil: „Volám sa Stauffenberg.“

Zľahka sa predklonil. „Už je vám lepšie? Áno? To som rád. A teraz ma
dobre počúvajte: Ste tu, aby ste sa zotavili, a nie aby ste dráždili zdivených
predstaviteľov. Tomu kapitánovi sa vyhýbajte. Už som si ho niekoľko ráz
všimol. Priam vyhľadáva spory, keď dakto čo len v najmenšom vyjadrí
odlišnú mienku. A vôbec, takýmto ľuďom sa vyhnite z cesty! Každý sa
nedá tak ľahko zastrašiť. Mrzelo by ma, keby ste sa dostalo di ťažkostí. Na
istých miestach sa nik nepýta, koľko máte vyznamenaní….“ Zahniezdil sa.
„Mimochodom, vaše zmýšľanie vás ctí. Nuž,“ zdvihol sa z lavičky, „do
videnia pri najbližšie príležitosti. Dúfam, že to bude za príjemnejších
okolností.“

Northaus sledoval, ako podplukovník kríva chodbou až na opačný koniec.
Na nohaviciach mu zbadal lampasy generálneho štábu. Nezvyčajný muž!
Doteraz si ho na klinike nevšimol.
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Pred očami sa mu znovu vynorila scénu z parku. Cítil uľahčenie, že sa
zamiešal do debaty a povedal tomu podliakovi svoju zvyčajnú
zdržanlivosť. Čo tým vlastne dosiahol? V podstate nič. Keby sa nebol
z čista jasna ustanovil meno Stauffenberg, ktovie ako by sa to bolo
skončilo!

V izbe sa zvalil na posteľ. Pankert, jeho spoločník, nepokojne spal. Ale
aspoň nevyrušoval svojím neznesiteľným táraním. Northaus ležal naznak
a hľadel do povaly. Výjav v parku ho vyčerpal, cítil sa unavený. O chvíľu
upadol do polospánku. Z mrákot ho vytrhlo zvonenie na večeru.

 

Celý večer ho prenasledoval akýsi nepokoj, ktorý nechcel ustúpiť.
Pripisoval ho popoludňajšej udalosti. S nervami bol celkom na dne,
pomyslel si. Dlhý čas strávený v krakovskom lazarete mu veľmi
nepomohlo, a tu? Škoda reči,. Cítil však, že jeho nepokoj má hlbšie
príčiny. Vynárali sa myšlienky, ktoré doteraz potláčal. Dlho nemohol
zaspať.

V noci sa zobudil na hlasné stenanie. Posteľ jeho suseda vŕzgala. Pankert
ochkal, stenal, blúznil a prevaľoval sa z boka na bok. Northaus zazvonil na
nočnú sestru.

Keď vošla do izby, zažala svetlo. Pankert teraz už kňučal. Hoci ho
Northaus nemohol vystáť, teraz mu ho prišlo ľúto.

„Dám mu injekciu,“ povedala sestra, „upokojí sa. Aj vy potrebujete spať.“

Keď odišla, Northaus pár minút vyčkal. Potom ticho vstal a obliekol si
kúpací plášť. Od Pankertovej postele sa ozývalo už iba tiché stenanie.
Nehlučne prešiel dverami a vykročil k sprchám. Chcel byť sám, nechcel
nikoho vidieť ani počuť. Otvoril okno, zhlboka vdýchol ostrejší nočný
vzduch a zapálil si cigaretu.

„Postrieľať! Povešať! Všetkých!“ Kapitánove výroky mu stále zneli
v ušiach. Výnimka? Ale kdeže! Iba sa tým tak nehanebne a verejne
nevystatujú ako ten prašivec.

Vychovali veliteľov bez svedomia, pomyslel si. Väčšinu ohúrili frázy
a rafinované heslá. Osudové poslanie Nemcov, večná ríša, obrana Európy
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a jej kultúry… Bolo mu na vracanie, keď videl skutočnosť. Koľkí im sadli
na lep! Pevne veria, alebo sa prinajmenšom tak tvária. Iní mlčia, hoci by
mali nahlas vykríknuť. Alebo sa pozerajú inde, keď sa treba zamiešať dnes
už vyvolával rozruch, ak ktosi nazve vraždu vraždou) väčšina vojakov sa
skrýva za rozkazy; tvária sa, akoby sa ich nespravodlivosť netýkala…

Northaus si nevdojak pripomenul zážitok z posluchárne mníchovskej
univerzity spred siedmich rokov. Komické: dávno mu tu už vyšumelo
z hlavy, a zrazu sa obrazy vynorili. Miestnosť bola plná, že museli nechať
otvorené dvere. V napätom tichu sa všetky pohľady sústreďovali na útleho
muža, ktorý tichým hlasom prednášal,. Všetci vedeli, že tento človek
odmietol paktovať sa s hnedými mocipánmi: nazýval veci pravými
menami.

„Môže sa stať,“ povedal vtedy, „že istý národ prestane rozlišovať právo od
nespravodlivosti, že mu bude každý boj spravodlivý. Ale takýto národ stojí
na ostro naklonenej rovine a má už vpísaný v análoch zákon zániku…“

Vtedy Northaus chápal, že muž neodsudzuje národ ako celok. Napádal
nových bôžikov a ich prisluhovačov. Prednášateľ ešte povedal: „Môže sa
stať, že takýto národ získa gladiátorskú slávu a v boji si vytýči morálku,
ktorú nazvime pästiarsku. Ale nad týmto národom sa už nakláňajú váhy
osudu a na každom múre sa zjavia litery písané ohnivou rukou.“ Nato
zvýšil hlas: „Ale ja nepoznám mládež, ktorá by sa takto dala vychovávať!“

Northausa zamrazilo; značná časť mládeže sa predsa dala takto vychovať!

Krátko po mníchovskom vystúpení navštívil Ernsat Wiecherta v jeho
dome vo Wolfrantshausene. Urobil to spontánne. Po dlhšom rozhovore sa
obaja poprechádzali po okolitých lúkach a poliach. Northaus sa vrátil
sklamaný. Spisovateľ mu nevedel dať nijaký recept na vír čias, iba radu,
aby sa nedal opantať zlodušstvom, ktoré sa šíri krajinou. Onedlho sa
pošuškávalo, že Wierherta odviezli do koncentračného tábora.

Zmenila ho vtedy táto správa? Northaus si musel priznať, že ani nie. isteže,
dotklo sa ho to. Ale jeho rozhorčenie aj rozhorčenie niekoľkých jeho
rovesníkov sa vybilo v neplodných diskusiách. V podstate bol každý iba
sám sebe blížnym. Solidarita s osočovanými a prenasledovanými? Ako ju
prejaviť, keď ich zavreli za ploty nabité elektrickým prúdom, ktoré strážili
zabijaci bez svedomia?
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Zlyhali sme, trápil sa Northaus, mňa a pár mojich priateľov nevynímajúc!.
Keď vypukla vojna, napriek lepšiemu uvedomeniu šli sme do toho ako
ostatní - tí, čo boli ľahostajní, alebo dokonca ohúrení nacistickými
heslami…

Fajčil jednu cigaretu za druhou. V úzkom priestore sprchárne prechádzal
z miesta na miesto.

Zavliekli nás do toho!, budeme raz tvrdiť. V podstate nie sme o nič lepší
než tí, čo zabíjajú bez váhania. Ani jeden, ale len jeden z nás nevystúpil
z radu. Ešte viem, čo je právo a kde zasa začína bezprávie. Ale načo mi je
toto vedomie, keď ho neuplatňujem v praxi?

A potom - ten hrozný zážitok z minulého roku!

Na spiatočnej ceste z dovolenky sa musel zdržať v istej ukrajinskej obci.
Najbližší vlak šiel až v podvečer. Batožinu nechal na miestnom veliteľstve
a šiel sa poprechádzať. Napokon sa dostal na poľnú cestu a kus si zašiel.
Chodník ho zaviedol na stavenisko nemeckej firmy. Rannú tíš zrazu
pretrhol hluk motorov a o chvíľu výstrely. Zastal a hľadel pomedzi kríky.
Stal sa svedkom, ako muži v uniformách polície a SS pozháňali z
nákladných áut asi stovku mužov, žien a detí. Všetci sa museli
povyzliekať. Najstrašnejšia bola chladnokrvná precíznosť, s akou sa
všetko odohrávalo. Nešťastníci - zdalo sa, že väčšinou sú to židia - museli
pedantne poroztrieďovať jednotlivé súčasti odevu na príslušné kôpky.
Potom ich v malých skupinách nadháňali na okraj jamy. Policajti a esesáci
im strieľali do tyla, obete padali do jamy. Potom priviedli ďalších.
Northaus nepočul nikoho plakať či kričať, hoci bol na dosluch. Tí ľudia
boli ako nemí, mlčky prijímali svoj osud…

Northaus tam vtedy stál celý zmeravený. Keď sa strašné divadlo pominulo,
obava a hrôza ho priviedli na okraj jamy. Niektoré z obetí ešte prejavovali
známky života. Strach a pocit beznádejnosti (v čom by tu ešte mohol
pomôcť?) sa ho zmocnili natoľko, že keď znovu začul huk motorov, ušiel
a ani sa len neobzrel.

Zážitok ním otriasol. Od toho času, čo wermacht vpochodoval do Ruska,
kamaráti často naznačovali, že v zázemí strieľajú civilistov. Ako mnohí,
nechcel veriť. Ale teraz to videl na vlastné oči. On, Northaus, bol toho
svedkom, pozeral na to a zbabelo ušiel. Teraz už nenachádzal pokoja…
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Neskôr požiadal o rozhovor veliteľa práporu. Major ho trpko sklamal.
„Viem, že vzadu sa deje všeličo, čo ani mne nie je pochuti. Ale je to vec
SS a polície. Pokým má samotné vojsko čistý štít, nie je nás do toho nič!“

Vzrušený Northaus namietal, že je to zločin, odporné a zbabelé vraždenie
bezbranných. Major však urobil odmietavý posunok a nakoniec sa naňho
rozkričal, aby tie veci láskavo prenechal iným…

Vtedy sa pokúšal navravieť si, že najvyššie miesta možno nemajú nič
spoločné, s týmito zločinmi. Nie je možné, že tu šlo iba o prechmaty
podriadených, že sa tu na bezbranných vybíjajú kreatúry najhrubšieho zrna
a bez najmenšieho svedomia? Ale znovu a znovu ho prepadávali
pochybnosti; predsa len sa nevedel vyrovnať s myšlienkou, že by sa také
veci mohli diať bez vedomia najvyšších miest.

Ráno sa prebral s rozboľavenou hlavou. Pankert pokojne spal, injekcia
zrejme ešte pôsobila.

Keď Northausa začiatkom mája preložili z krakovského lazaretu do
Mníchova, dali ho na izbu s Pankertonom. Tento poručík, ako ho práve
neskosil záchvat horúčky, sa vyžíval vo svojom dlhom pôsobení ako
vedúci oddelenia hitlerjugendu. Northaus ním opovrhoval pre jeho
nafúkanosť, a ani sa tým veľmi netajil. Poznal ľudí Pankertovho typu v ich
hlúpej namyslenosti, siláctve a bezmyšlienkovitej agresivite voči slabším.

Času na rozmýšľanie mal teraz dosť. Izby v tejto bývalej súkromnej
klinike boli malé, najviac pre troch pacientov, čo bola výhoda, pravda, ak
ste mali šťastie na dobrých spolubývajúcich.

Keď pri rannej vizite zmizol kŕdeľ lekárov, ktorí sa zvyčajne pokúšali
niekoľkými vtipmi vytvoriť ovzdušie optimizmu, čo mohlo pôsobiť iba ak
na prostáčikov, vyrojili sa ošetrovateľky s injekčnými striekačkami,
sivovlasí ošetrovatelia zvolávali na masáže, podnosy hrkotali v rukách
pomocného personálu roznášajúceho riedky vývar.

Northaus si už zvykol na tento beh vecí, v Mníchove prakticky ten istý ako
v Krakove. Rozdiel bol iba v tom, že tu už mohol pokrivkávať dookola,
keď sa skončila denná tortúra oživenia ľahko ohromenej ľavej ruky
elektrickou masážou. Príležitostne urobili pár röntgenových snímok; to bol
svetlý bod v programe, pretože vtedy mal možnosť vymeniť si
s profesorom pár myšlienok, ktoré sa netýkali situácie na frontoch.
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Už predpoludním Northaus túžil po prechádzke v parku, aby sa dostal
z dosahu Pankertových hlúpych rečí. Musel však prečkať obed
a nasledujúci pokoj na lôžku, kým smel opustiť izbu. Pri osamelých
prechádzkach dával prednosť tienistému pološeru pod skupinou jedlí
v jednom z kútov parku.

Tohto predpoludnia sa spýtal ošetrovateľa, ktorý mu masíroval ruku, či
poznám podplukovníka Stauffenberga.

„Isteže, je to príma chlapík… totiž dôstojník,“ opravil sa ošetrovateľ.
„Žiaľ, takého dokaličeného, dostrieľaného, ho sotva ešte ponechajú
v aktívnej službe. A pritom takýchto ľudí potrebujeme. Má sotva
tridsaťpäť rokov.“

„Na mňa pôsobil staršie,“ čudoval sa Northaus.

„To bude asi dôsledok tých ťažkých zranení,“ uvažovali ošetrovateľ pri
masírovaní. „Začiatkom apríla ho v Tunisku trafil jeden z hĺbkových
letcov, keď išiel v aute. Najprv ležal v Kartágu, potom ho odprevadili sem.
Spočiatku to s ním vyzeralo zle. Počul som jedného z lekárov, ako
pochyboval, či sa ešte vôbec postaví na nohy. Celé týždne mal vysoké
horúčky a k nim sa pridali komplikácie. Ale sám vidíte, ako sa pozviechal.
Tento gróf má teda v sebe bohovskú energiu!“

„Gróf?“ čudoval sa Northaus. „Mne sa predstavil iba ako Stauffenberg.“

„Jasné,“ povedal ošetrovateľ s pochopením, očividne rád, že ho môže
zasvätene informovať. „Je to ozajstný gróf. Ak sa nemýlim, volá sa plným
menom Schenk gróf von Stauffenberg. Ale to je preňho zrejme vedľajšie.
Viete, že vôbec neberie lieky proti bolestiam? A pritom by ich mal hltať
v jednom kuse. Ak ho na to upozornia, tvrdí, že bez nich si oveľa
rýchlejšie privykne na normálny život.“

Tých zopár informácii, ktoré mu poskytol ošetrovateľ, zamestnávalo
Northausovu myseľ väčšmi, než by bol predpokladal. Doteraz sa izoloval
od väčšiny pacientov. Ale incident v parku a podplukovníkov zásah v ňom
zrazu vyvolali želanie mať pri sebe človeka, ktorý by ho chápal, s ktorým
by sa mohol pozhovárať. Lenže čo by s ním, bezvýznamným
nadporučíkom počal dôstojník generálneho štábu?

S takýmito úvahami sa Northaus popoludní ponevieral po parku.
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Úchytkom sa stále obzeral po Stauffenbergovi, ale dôstojníka s čiernou
páskou na oku nikde nebolo.

Už sa chcel, unavený a trocha sklamaný, vrátil do budovy, keď počul
kohosi volať svoje meno.

Zastal. Hlas prichádzal zhora. Podplukovník stál pri okne na prvom
poschodí. Usmieval sa.

„Máte chuť zájsť na chvíľu hore?“ Ľútostivo pokrčil plecia a dodal: „Mám
dnes zákaz vychádzania. To viete lekári…“ Znova sa usmial.

Natešený Northaus bez váhania prijal pozvanie. „Veľmi rád, už aj idem.“

Podplukovník mu v ústrety otvoril dvere. „Videl som vás blúdiť po
záhrade, akoby ste nemali nijaký cieľ! Vojdite, prosím, a sadnite si!“

Northaus sa rozhliadol po izbe. Na nočnom stolíku pri váze
s konvalinkami stála fotografia mladej ženy s tromi deťmi. Stolík pri okne
bol obložený novinami a knihami. Na stene visel portrét muža s vysokým
čelom a riedkymi vlasmi; pripadal mu akýsi známy.

Stauffenberg zbadal jeho pohľad. „To je Stefan George. Poznal som ho
osobne, spolu s bratom Bertholdom sme ho niekoľkokrát navštívili, kým
ešte žil v Nemecku.“

Northaus bol prekvapený. George mal povesť básnika, ktorý písal iba pre
vybraný okruh milovníkov poézie. On sám si nikdy nevytvoril prístup
k jeho lyrike. Kultu, ktorý okolo básnika vytvárali jeho žiaci, sa predtým
vysmieval. Ale vedel aj to, že George odmietol všetky ponuky na
zbratanie, ktorými mu nadbiehali nacisti, ešte kým odišiel do Švajčiarska
a tam osamelý zomrel. Pozoruhodné, že práve tomuto mužovi
Stauffenberg prisúdil čestní miesto vo svojej nemocničnej izbe!

Stauffenberg si vreckovkou pretrel čelo. Vyzeral utrápený. Northausovi
zišli na um ošetrovateľove informácie a spýtal sa:

„Môžem pre vás dačo urobiť, pán podplukovník? Vraveli ste, že máte
zákaz vychádzania. Napokon, som vašim dlžníkom.“

Podplukovník mávol rukou: „O tom nechcem nič počuť, nadporučík! To
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by som urobil pre každého. Mám iba miernu horúčku, inak nič. Preto mám
zostať v izbe. Ale ak chcete, môžeme sa trochu pozhovárať, včera sme
nemali príležitosť. Porozprávajte mi, kde všade ste boli v ostatných
rokoch. Mimochodom, ak by ste si chceli zafajčiť, nech sa páči, neprekáža
mi to.“

Tak ako mnohí z nižších dôstojníkov, aj Northaus mal isté výhrady voči
vyšší dôstojníkom, ktorí si naháňali slávu v štáboch. Väčšina týchto pánov
si zvykla usudzovať o všetkom spoza zelených stolov a klásť požiadavky,
ktoré boli v praxi neuskutočniteľné. V bojových podmienkach sa ukázali
iba vtedy, keď bol všade pokoj. Ale za tohto podplukovníka hovorila
okolnosť, že bol takpovediac frontovo dostrieľaný a doráňaný ako málokto
s takou hodnosťou. A okrem toho, hoci to logicky nijako nešlo dokopy,
bol tu aj básnikov portrét na stene. Navyše podplukovníkovi chýbala
arogancia, taká charakteristická pre mnohých na jeho hodnostnej úrovni.
Naopak, správal sa veľmi prirodzene.

Northaus hlboko vťahoval dym z cigarety. Pred zrakom sa mu vynárali
obrazy: Poľsko, Francúzsko, Sovietsky zväz… dojmy, zlomky spomienok.
Letmé scény. Napokon sa rozhovoril.

Bola to pestrá mozaika, jedno cez druhé. U dávno o týchto veciach
s nikým nehovoril. Chvíľami sa zasekol, uvedomil si neusporiadanosť
svojich myšlienok, začal znovu, ale napokon sa rozhovoril pokojnejšie
a súvislejšie. Stauffenberg mlčal a opretý o operadlo hľadel smerom
k oknu. Northaus rozprával.

„Vlani, keď sa uzavrel kruh okolo šiestej armády, odvelili ma k rieke Čir.
Bolo to koncom novembra. Na západ od dediny Vierchne Čirskaj sme
zaujali postavenie a budovali novú obrannú líniu. Bol som jedným z mála
pechotných dôstojníkov, čo ešte neboli zranení. Mužstvo bolo pozlátené zo
všetkých možných jednotiek, bojová hodnota jednotky bola chabá.
A potom - ten prekliaty mrazivý vietor! Vial nad stepou, nebolo pred ním
ochrany.“

Na chvíľu sa odmlčal.

„V nociach teploty klesali až na mínus dvadsaťpäť stupňov. Začiatkom
decembra protivník zaútočil novými silami. Naše strany boli zo dňa na deň
väčšie. Pre bezvýchodiskovú situáciu na Čire som nenachádzal nijaké
prirovnanie v minulosti. Čelil som rastúcej apatii, napokon som už len
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čakal na rýchly koniec. Ale veci sa vyvinuli inakšie. So zranením hlavy
a čiastočne ochromenou rukou ma v polovici decembra dopravili na
Pitomnik. Akiste viete, pán podplukovník, že tak sa volal stalingradské
letisko. Stade ma jeden z junkersov previezol na hlavné obväzisko
a neskôr som sa dostal do Krakova.“

Stauffenberg pozorne počúvla, spytoval sa na podrobnosti, tu a tam utrúsil
poznámku. A Northaus posmelený rozprával ďalej. Obrazy nadobúdali
konkrétnu podobu: zmeravené tváre mŕtvych sovietskych vojakov
v snehobielom záveji, výbuchmi dotrhané telá nemeckých granátnikov,
vychudnuté, pološialené postavy na okraji letiska pri zúfalých pokusoch
dostať sa do niektorého lietadla, do toho výstrely poľných žandárov.

Northaus sa pokúšal dajako usporiada svoje zážitky, dať všetkému istý
poriadok a zmysel. Ale nedarilo sa mu to. Čím dlhšie hovoril, tým väčšmi
cítil, že sa nevyrovnal s prežitým, že sa s tým nikdy nevyrovná.

Postupne sa však upokojoval. Možno sa priveľmi vysilil, možno to bolo
tým, že podplukovník už hodnú chvíľu nekládol nijaké otázky. Počúval ho
vôbec ešte?

Stauffenberg mal nezranené oko zatvorené a okolo úst sa mu usadila akási
útrpná myšlienka. Zrazu prerušil mlčanie a pomaly zadeklamoval:

„Pútniče, čo prichádzaš do Nemecka, zvestuj tamojším, že videl si nás pri
Stalingrade bojovať, ako zákony kázali nám…“ Na okamih sa odmlčal.
„Áno, Northaus, až k tejto obludnosti sa znížil ríšsky maršal, keď
celebroval tryznu za šiestu armádu! Ktorý zákon nám to kázal? Ktorý,
pýtam sa vás?“

Tento výlev prišiel pre Northausa celkom neočakávane. Pozeral na
podplukovníka a horúčkovito uvažoval, či ho chce azda vyprovokovať.
Ale neznelo to dosť bezprostredne, presvedčivo? Vyhýbavo opáčil:

„To veru neviem. Ak to neviete vy, pán plukovník, hoci ste mali možnosť
vidieť hlbšie do veci…“

„Možno máte pravdu,“ odvetil Stauffenberg. „Mohol by som vám všeličo
porozprávať. Napríklad to, ako obetovali šiestu armádu, pretože v hlavnom
stane chybne odhadli situáciu a idiotské rozhodnutia tam boli na dennom
poriadku. Ale načo by som vám to rozprával? Napokon by ste ma mohli
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pokladať za ohovárača, ba dokonca za porazenca.“

Northaus cítil v jeho hlase istú výčitku a nedôveru. Teraz sa na seba zlostil
za svoju taktickú odpoveď, už aj preto, že pociťoval priam pálčivú potrebu
pokračovať v rozhovore. Začal teda obracať:

„Veď napokon ja som tam bol, priamo v tom pekelnom kotle. Či nemám
právo dozvedieť sa, prečo sa všetko vyvinulo tak a nie inak? Toto právo
mi, pán podplukovník, akiste nechcete odoprieť?“

„Teda dobre,“ povedal Stauffenberg, vstal a zastal pri okne, chrbtom
obrátený k Northausovi. „Nalejeme si čistého vína. Po osobných
skúsenostiach istotne už sám neveríte, že všetko spočívalo iba v presile
protivníka, v nepriaznivých okolnostiach či v počasí. Keď Sovieti koncom
novembra uzavreli obkolesenie, jestvovala ešte reálna šanca na prielom.
Tá sa však nevyužila, predovšetkým preto, že pán ríšsky maršal Gőring sa
chvastúnsky zaručil za zásobovanie obkolesenej armády. Viete vôbec, že
iba po dva dni sa darilo dodávať do kotla minimálne množstvo tristo ton
potravín? Polovicu toho, čo šiesta armáda potrebovala denne!“

„Ak to bolo tak, potom je už len táto skutočnosť nehorázna!“ povedal
Northaus vzrušene.

„Žiaľ, bolo to tak. Čo nasledovalo potom, ste našťastie už nemuseli zažiť.
Koncom januára armádna skupina Don zachytila onen strašný rádiogram,
v ktorom sa hovorilo, že zásobovacia situácia v kotle si vynucuje, aby sa
už nevydávali porcie raneným a chorým. Nažive mali ostať iba
bojaschopní… To je jedna stránka veci. Tá druhá spočívala v prechode
iniciatívy na stranu Rusov. Stratu tridsiatich dvoch divízii nemožno
dobaviť nekrológom. Ani tým, že pán Goebbels vyzval nemecký ľud na
totálnu mobilizáciu…“

Stauffenberg sa odvrátil od okna.

„Vravím vám, Northaus: Stalingrad možno prirovnať - hoci aj toto
prirovnanie pokrivkáva - len k porážke Napoleona pri Moskve. Túto vojnu
ríša už nemôže vyhrať!“

Zarazený triezvosťou, s akou Stauffenberg hodnotil situáciu, Northaus
mimovoľne vstal. Akoby sa pokúšal oslabiť podplukovníkove slová,
namietol:
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„Vtedy na Čire sa povrávalo, že velenie armády koncom novembra žiadalo
hlavný stan o povolenie na prielom z kotla. Nechce sa mi sprosto veriť, že
by obetovali tristotisíc mužov len preto, že istá vedúca osobnosť nesplnila
sľub. Alebo je vodca obklopený samými zlými poradcami?“

„Keby ste mi takú otázku položili pri jednotke, musel by som to vzdať.
Ale odpoviem vám tak otvorene, ako ste sa pýtali.“

Stauffenberg dlhými krokmi odmeriaval vzdialenosť medzi oknom
a posteľou.

„Gőring nenesie vinu sám. Tú má predovšetkým muž, čo vždy obťažuje
prozreteľnosť, keď neviem, ako sa dostať z kaše. A nesie ju aj celá tá
perepúť okolo neho, tí poslušní prízvukovači, prikyvkávací somári. Bez
odvrávania prijímajú jalové rozhodnutia. Už nemajú ani odvahu zachrániť
tristotisíc mužov a niesť zodpovednosť za veci! Visia na svojich
prebendách a privilégiách, a teda cupkajú vo vodcových šľapajach.“

Riskuje teda riadne!, pomyslel si Northaus. Dáva sa iba unášať hnevom,
alebo skúma moje stanovisko?

Ak všetko bolo tak, ako hovoril Stauffenberg, potom jeho kamaráti padli
za obeť strašnému šialenstvu. Pomreli pre jalové nadhodnotenie vlastných
možností a bezmedzné podceňovanie protivníka.

Pocit horkosti, ktorý sa ho zmocnil, spôsobil, že sa ostrejšie spýtal:

„Jednako, pán podplukovník, ak dovolíte, vidí sa mi to všetko
prizjednodušené veď vodca už neraz dokázal, že sa vie strategicky správne
rozhodnúť. Prečo teda chcete zvaliť hlavnú vinu naňho?“

 

Stauffenberg sa k nemu prudko obrátil: „Vari nechcete, aby som si myslel,
že veríte tomu, čo ste práve povedali? Tak či onak to znie čudne. Vodca
sem, vodca tam… Viete vy vôbec, čo bola jeho posledná múdrosť, keď mu
došikovali dôstojníka z kotla, aby načrtol nefalšovaný obraz situácie?“

„Akoby som to mohol vedieť? V januári som už bol v transporte do
lazaretu…“
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„Keď ten človek vysvetľoval, aké vysoké sú straty práve medzi mladými
dôstojníkmi, vodca len stroho usúdil, že na to sú tam, na to ich predsa
vychovávali! Kto takto gazduje s ľudskými životmi, prezrádzal len
bezmedzný cynizmus!“

Stauffenberg sa odmlčal. Aj Northaus zmĺkol, musel stráviť to, čo práve
počul. Príkrosť, s akou sa Stauffenberg vyslovil o Hitlerovi, ho zmiatla.
Niežeby mu nebol ochotný veriť, bolo to čosi iné. Ak mal podplukovník
pravdu, pootvoril sa pred Northausom dvere k otázke, ktorú si v ostatnom
čase kládol čoraz častejšie: Vie vôbec najvyššie vedenie o zločinoch
v zázemí?

Možno je podplukovník osobne zahorknutý. Ostalo mu iba jedno zdravé
oko, na jednu ruku je kalika - kto by nezatrpkol, neposudzoval všetko
ostrejšie? Čo ho napokon čaká, keď ho prepustia z nemocnice? Iba
vedomie, že je vyradený z normálneho života, odstrčený do kúta, kde už
nič neznamená.

Northaus cítil, že už nechce pokračovať v rozhovore. Bolo toho naraz
priveľa. Stauffenberg pôsobil unavene, aj on sa cítil ustatý. Vstal, aby sa
rozlúčil.

„Ak máte pravdu, pán podplukovník,“ povedal zmučene, „potom je všetko
oveľa beznádejnejšie, než som si doteraz myslel…“

„Aj v najtemnejšej noci sa vždy zjaví dajaké svetielko,“ odvetil
Stauffenberg zamyslene. „Jednako, potešil som sa nášmu rozhovoru.
Budeme v ňom najbližšie pokračovať?“

V nasledujúcich dňoch Northaus podplukovníka nikde nestretol. Nezjavil
sa ani v jedálni, ani v parku. Napokon sa dozvedel od jedného
z ošetrovateľov, že podplukovník je pripútaný na lôžko, náhle mu museli
operovať koleno. Má vysokú horúčku, nik ho nesmie navštevovať.

Hnaný nepokojom, ktorý súvisel s neistotou okolo Stauffenbergovho
stavu, popoludní osamelo blúdieval parkom. Tak ako predtým sa
úzkostlivo vyhýbal stretnutiam s ostatnými.

Cítil hlbokú potrebu mať vo veciach jasno. Rozhovor o Stalingrade všetko
rozjatril, začal si klásť otázku, či si vôbec ešte má želať víťazstvo
Nemecka v tejto vojne. Ak si pomyslel na Stauffenbergove slová
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o najvyššom vedení, bolo mu jasné, že víťazstvo by iba prehĺbilo
bezprávie v okupovaných krajinách i v samej ríši.

Ale v čom má potom dúfať? Čo by mohlo prísť po tomto režime, ak sa raz
zrúti? Vari jeho zánik nestrhne so sebou mnohých, ktorí sa previnili
schvaľujúcim mlčaním, ktorí bezmyšlienkovite bežali vedno pod zástavou
s hákovým krížom?... Otázky, more otázok - a nijaká odpoveď.

 

Northaus vyrástol v rodičovskom dome, v ktorom na rozdiel od mnohých
malomeštiackych rodín sa neutápali v odmietaní Weimarskej republiky.
Jeho otec často hovoril o dejinnej šanci, že v Nemecku prvý raz sú pri
moci demokrati. Vo svojej podstate liberál, nikdy dobre nepochopil, aké
mocnú sú staré sily, ktoré každoročne za zvukov bubnov, v starých
uniformách a pod zástavami vzývali cisársku ríšu, zatiaľ čo o živote
a smrti tejto republiky sa rozhodovalo vo vyberaných kluboch a osamelých
vilách.

Jeho otec bol prívržencom Stresemanna a vytrvalo napredoval ako úradník
školského dozoru, kým nacisti - po tom, ako pozatvárali alebo povraždili
komunistov a sociálnych demokratov - neopuncovali aj neškodných členov
Nemeckej ľudovej strany zosnulého ministra zahraničných vecí ako
„neúnosných pre nový štát“ a nepovyhadzovali ich z úradov.

Northaus uvažoval, že sa primálo zaoberal politikov. Otcov prípad ho
akosi odstrašil. Po tom, čo sa stalo, bol rád, že vôbec ešte mohol študovať.
V germanistike našiel študijný odbor, do ktorého strana vtedy málo
zasahovala. Bol to však iba dočasný útek, zatváranie očí pred
skutočnosťou napriek prípadu Wiechert a mnohým podobným. Krátko
pred štátnicou v lete roku 1939 prišiel list s pozvánkou na vojenské
cvičenie. Júlová a augustová príroda bola v plnom lesku, akoby chcela
ukázať ešte raz celú svoju nádheru, kým sa obloha nezatemní na dlhé roky.
Začiatkom septembra Hitler vpadol do Poľska, manévre sa zmenili na
viacročné vojnové nasadenie…

Zžieraný takýmito úvahami Northaus blúdil po parku a cítil pálčivú
potrebu zdôveriť sa Stauffenbergovi. Dozvedel sa však iba toľko, že
podplukovník mal akúsi cudziu návštevu.

Z podráždenosti sa dal zviesť na rozhovor s Pankertom, ale čoskoro
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oľutoval. Jeho spolupacient prešiel na svoju obľúbenú tému - výchova
mládeže v „národnom, ľudovom duchu“. Ukázal akési príklady a táral
o duchu slepej poslušnosti a bezvýhradnej vernosti. Northaus namietol, že
takýmito metódami vychovávajú iba tupých vykonávateľov rozkazov, ľudí
neschopných z vlastnej vôle, slobodne sa rozhodnúť. Pankert zúril. Tvrdil,
že je to iba lacná sentimentalita, že časy si vyžadujú vlkov, vlčiu tvrdosť,
a podobné nezmysly.

Northaus sa nazlostil, tresol za sebou dverami a bezcieľne vybehol do
parku. Nevšimol si, že skupinky ostatných pacientov sa už dávno rozišli.
Zastal pri plote.

Ponorený do myšlienok zízal na opustené stromoradie, keď sa za ním
ozvalo: „Nič v zlom, pán sused, ale prídete neskoro na večeru.“

Northaus sa zľahka strhol, ale potom sa usmial za ním stál šesťdesiatročný
muž s ohorenou tvárou ošľahanou vetrom a upracovanými rukami, akiste
záhradník. Northaus ho ešte nikdy nevidel v blízkosti kliniky. Pozrel na
hodinky.

„Máte pravdu, takmer som zabudol, že sa treba vrátiť do budovy. Ďakujem
vám.“

Starý muž si ho pozorne prezeral. Očividne mal niečo na srdci.

„Ešte som vás tu nevidel. Väčšinu vojakov poznám podľa tváre. Zrejme tu
nie ste dlho?“

„Ako vravíte,“ odvetil krátko Northaus. Po spore s Pankertom nemal chuť
na ďalší rozhovor. Obrátil sa a vykročil ku klinike. Aj muž s lopatou sa
pohol. Rozvážne kráčal vedľa Northausa a akoby sám sebe sa prihováral:

„To už je štvrtý rok, čo k nám prichádzajú ranení. Všetko mladí chlapci,
takí šuhajci! To je veru zlé, veľmi zlé! A rok čo rok je ich viac. Predtým
na nich stačil profesor s dvoma lekármi, teraz je ich už šesť.“

„Veru tak,“ odvetil Northaus. „Vo veľkej vojne to už tak býva.“

Jeho sprievodca zastal a zboku si ho premeral. Aj Northaus zastal.

„Aj ja som si tak vravel,“ dokladal záhradník. „Ale keď sa na nich
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pozerám, na takých mládencov, je mi ich strašne ľúto. Väčšina celkom
dokatovaná, poznačená do konca života. Ale za čo, pýtam sa, za čo?...“

Northaus pozornejšie pozrel na chlapíka. Má to v hlave celkom
v poriadku? Čo vlastne chce? Chce ho vyprovokovať? Túto myšlienku
vzápätí zavrhol. Tvár starého muža bola bez úskočnosti, ako otvorená
krajina, v ktorej sú síce tu i tam hrbolce, ale nijaké skryté priepasti.

„Veru áno: za čo?“ zopakoval muž otázku.

Pohli sa ďalej. Starec s lopatou zrazu chytil Northausa za lakeť: „Vy to
neviete, vy mladí. Dajte na starého chlapa, ktorý v živote videl a zažil viac,
než by ste si mysleli.“ Skúmavo sa poobzeral okolo seba. „Zaobchádzajú
s vami ohavne, tí hore! Katani, upíri!“

Northaus si vyslobodil lakeť. Neurobil to zlostne, ale ostro povedal:

„Čo rozprávate, človeče! To je predsa nezmysel! Ešte by vás ktosi začul!
Idem - dobrú noc!“

Starý muž iba potriasol hlavou, akoby ho nik nechápal.

„Môžete mi veriť, pán dôstojník!“ volal za Northausom. „Čo som povedal,
je holá pravda. „mohol by som vám to dokázať. Sú to lotri, prekliatci!“

Northaus sa vzďaľoval bez odpovede. Ešte raz sa obzrel. Ten starý je buď
blázon, alebo prostoduchý hlupák. Ale pravdu má. Ibaže takýmito rečami
pred cudzími riskuje hlavu.

Na schodoch kliniky stretol ošetrovateľa s hŕbou posteľnej bielizne pod
pazuchou.

„Waiblinger zasa táral, pán nadporučík?“ prihovoril sa mu.

„Waiblinger? A to je kto?“

„Záhradník. Chlapík, čo vás pred chvíľou odprevádzal.“

Northaus chvíľu uvažoval, kým zareagoval.

„Povedzte, Schrőder, nemá to v hlave v poriadku?“
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„To naisto neviem. Je vrtošivý. Profesor si ho pred rokmi priviedol
z Wűtzburgu. Od toho času obhospodaruje nemocničný park. Popritom sa
stará aj o šéfovu záhradu.“

 

Northaus už takmer zabudol na starého muža, keď naňho pri jednej
z pochôdzok opäť natrafil. Waiblinger kľačal pred záhonom a vytrhával
burinu. Hoci Northaus nemal v úmysle nadväzovať na posledný rozhovor,
zastal pri ňom, pozdravil a chvíľu sa prizeral, ako pracuje. Waiblinger
pracoval mlčky, akoby si nadporučíka ani nevšimol. Až po chvíli sa ozval,
no ani vtedy nezdvihol hlavu. Northaus si sprvoti myslel, že záhradník sa
zhovára sám so sebou.

„V štrnástom som takisto nosil mundúr. Čudujete sa, čo?“ Nevyčkal na
odpoveď a pokračoval: „V šestnástom, na rieke Somme, ma zasypalo.
Dlho som ležal v špitáli. Mňa nebude vodiť za nos nik. Nuž áno, za princa
regenta - boh mu daj dobré odpočinutie! - to bolo iné. Isteže, ani vtedy
nebolo všetko zlato, čo sa blyšťalo…“ Zdvihol sa z kolien, oprášil si
z nohavíc zeminu a podišiel k Northausovi. „Ale to sa vtedy nestávalo, že
by ľudí mordovali bez príčiny… To sa veru vtedy nestávalo!“

Northaus uvažoval: vari starký nepozná inú tému? Čo to len stále trepe?
Už sa chystal odísť, keď záhradník priam prosebne dodal: „Veď ostaňte na
chvíľu! Vyzeráte ako študovaný človek. Viete, čo sa stalo uprostred mesta
pred takými tromi mesiacmi?“ Rozhliadnutím dookola sa ubezpečil, že ich
nik nepočúval.

„Neviem, o čom hovoríte, Waiblinger.“

Očividne natešený, že nadporučík pozná jeho meno, Waiblinger sa dal
vysvetľovať.

„Boli to traja študenti z univerzity, podstrkávali letáky proti Hitlerovi
a celej tej krvilačnej zberbe. Traja mladučkí ľudia! Taká bieda! Dvaja
z nich vraj boli súrodenci, Scholzovci či Schollovci, tak nejako sa volali.
Popravili ich bez okolkov. V meste to vyvolalo zlú krv, ešte aj u tých, čo
sú ináč za náckov.“

„Je to pravda, Waiblinger? A skade to vôbec viete?“

19



„Mám dôkaz, kúsok letáka, čo tí študenti napísali. Ak chcete, príležitostne
vám ho ukážem. Ale musíte v momente zabudnúť, že ste ho mali odo
mňa!“

Proti Hitlerovi a jeho krvavým nohsledom!, pomyslel si Northaus, keď
kráčal ďalej. Teda existujú ľudia, ktorí proti tomu čosi robia, ktorí stoja za
svojím presvedčením! Tí aspoň vedia, za čo idú na smrť. Ak tento
Waiblinger naozaj má ten leták, musí sa k nemu bezpodmienečne dostať.
Ale aj tak je čudné, prečo sa zdôveril práve jemu.

 

Popoludní toho istého dňa Northaus na svoju neskrývanú radosť po dlhom
čase opäť stretol v parku podplukovníka Stauffenberga. Podplukovník sa
pri chôdzi opieral o palicu, tvár mal vpadnutú. Keď zbadal Northausa,
ihneď zastal a tvár sa mu očividne rozjasnila. Priateľsky mu podával
obviazanú ruku.

„To je skvelé, že vás opäť vidím!“ vyhŕkol Northaus spontánne. „Bol by
som vás veľmi rád navštívil, ale dokonca aj sestra Anita, ktorá má inak
mäkké srdce, bola tentoraz neoblomná.“

„V ostatnom týždni sa mi nedarilo práve najlepšie. Ale už sa to zasa
obracia. Od včera si u mňa podávajú kľučky. Tak som radšej ušiel, aby
som sa konečne trocha nadýchal čerstvého vzduchu.“

Northaus o tom čosi počul. Pri rannej vizite si dvaja lekári pošuškávali, že
Stauffenberga navštívili akísi vysokí dôstojníci. Ošetrovateľ dokonca
tvrdil, že medzi nimi bol aj generál. Northaus tomu dobre nerozumel. Na
jednej strane má podplukovník styky s veľkými zvieratami, a na druhej
strane kritizuje pomery tak ostro, ako ešte nikoho nepočul!

Ako kráčali popri sebe, Northaus si náhodou všimol, že Stauffenberg má
pripnutý zlatý odznak za zranenie. Na jeho spýtavý pohľad mu
podplukovník vysvetlil:

„Akási kompenzácia za to, čo mi tomíci v Tunisku dostrieľali. Včera mi
ho osobne odovzdal generálplukovník Zeitzler.“

Zeitzler?, pomyslel si Northaus začudovane; veď je to nástupca Haldera
v generálnom štábe!? Muž, o ktorom sa v jednotkách málo vie. Nový šéf
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štábu uznal podplukovníka za hodného osobnej návštevy. Žeby to bola iba
náhoda? Alebo má Stauffenberg taký vysoký chýr vo vedení, že sa Zeitzler
osobne unúval do Mníchova?

Northaus sa tváril ľahostajne, aby zakryl svoje myšlienky. Iba vecne
riekol:

„Gratulujem, pán podplukovník.“

Stauffenberg urobil odmietavé gesto:

„Ale Northaus, nechajte tak. Pravá ruka by mi bola milšia.“ Zmenil tému
tak rýchlo, že Northaus vycítil, aké nepríjemné sú mu rozhovory
o zraneniach. „Poďme ešte kúsok ďalej, tam vzadu je neobsadená lavička.“

Northaus si chcel ujasniť situáciu, a preto sa rovno spýtal:

„Nedávno sme celkom otvorene hovorili veciach, o akých sa zvyčajne iba
šušká, a aj to len medzi veľmi dobrými známymi. Ako to bude ďalej, pán
podplukovník?“

Stauffenberg sa naňho úkosom pozrel.

„Povedal by som, že pritom aj ostaneme. Vaše otázky prezrádzajú zdravú
skepsu. Porozprávajte mi, čo ste robili, kým ste si obliekli túto rovnošatu.
Napokon, rodičovský dom nás formuje väčšmi, než by sme si často
priznali. Súhlasíte?“

Došli k lavičke. Northaus si pomyslel: Súhlasil, a predsa odbočuje na inú
tému. Ale dobre, prijímam… Čosi z nevôle, ktorá sa ho zmocnila pri
zmienke o Zeitzlerovi, v ňom pretrvávalo.

„Nuž áno, nie je to až také zaujímavé. Rozhodne nie v bežnom zmysle
slova. Ak vás, pán podplukovník, zaujíma, ako sa tá skepsa už dávnejšie
vo mne zahniezdila, pokúsim sa vysvetliť to.“

Stauffenberg hrotom palice načrtol do piesku chodníka polkruh a vyzval
ho:

„Len sa dajte do toho!“

Northaus sa nesúvisle rozhovoril. Začal zoširoka, akosi sa nevedel
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sústrediť. Ale po chvíli sa mu všetko vybavilo pred očami ako živé, veci
dostávali farbu. Prepustenie zo služby, ktoré postihlo jeho otca,
zahorknutosť z predčasného penzionovania; jeho úsilie vyhnúť sa
hitlerjugendu, hľadanie čohosi, do čoho by nacisti nezasahovali, návšteva
u Wiecherta, pochybnosti a sebaobviňovanie; pocit, že zlyhal, keď
napokon ako ostatní nekládol odpor a proti svojej vôli sa stal
dôstojníkom…

Stauffenberg ho veľmi pozorne počúval. Po chvíli sa ozval: „Som vám
veľmi povďačný za vašu otvorenosť. Údel vášho otca je
poľutovaniahodný. Žiaľ, je nemálo takýchto prípadov, neraz oveľa
horších. A to ostatné som si už domyslel takmer sám. Ak chcete, načrtnem
vám v stručnosti aj môj životný príbeh.“ Zasmial sa. „Keď ma tu tak vidíte
čupieť na lavičke v uniforme afrikakorpsu, všemožne doflikovaného
a polátaného, akiste by vám nezišlo na um , že môj otec bol až do roku
1918 hlavným dvorným maršalom posledného wűrtemberského kráľa.

Northaus skúmavo pozrel na svojho spoločníka. „Ľutujete azda, že už to
tak nie je?“

Stauffenberg sa úprimne zasmial. „Naopak. Mimochodom, aj grófsky titul
pokladám v dnešných časoch za prekonaný. Za veľa ďakujem matke.
Podporovala v nás všetkých troch bratoch najmä umelecké sklony. Keď
som napokon zakotvil vo weimarskom reichswehre, ríšskej domobrane,
všetci príbuzní a známi sa veľmi čudovali. Verili, že sa dám na štúdium
architektúry alebo pôjdem za dajakým umeleckým sklonom.

Podplukovník sa rozhovoril o tom, ako v tridsiatom treťom on a jeho
priatelia verili a dúfali, že Hitler ako nový ríšsky kancelár uskutoční nové
pozitívne idey.

„Takže vy ste vtedy pevne verili?“ čudoval sa Northaus. „U mňa to síce
bolo podobné, ale ja som mladší. Vy ste predsa museli mať hlbší a zrelší
pohľad na veci?“

„Nikdy som nebol aktívnym národným socialistom, ale mnohé v novom
štáte som privítal. Skoncovanie s nezamestnanosťou som pokladal za
dobrú vec a neuznávanie versaillských rozhodnutí zo strany porazeného
Nemecka za spravodlivé. Ani heslo, že záujem spoločnosti má prednosť
pred záujmom jednotlivca, sa u mňa neminulo účinkom. Ale veď to dobre
poznáte aj sám. Státisíce tomu všetkého poctivo verili. Vytriezvenie u mňa
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nastalo až rok pred vypuknutím vojny, keď som si ujasnil príkre rozdiely
medzi teóriou a skutočnosť.“

„Anektovanie Rakúska?“

„Stačí, ak spomeniem heslo Krištáľová noc, pogromy na židov. Ale keď sa
to v tridsiatom deviatom rozbehlo proti Poľsku, myšlienka na záväzok
vojaka splniť vlasteneckú povinnosť prevážil nad pochybnosti. Tie znovu
mocnejšie vystupovali na povrch až po dvoch rokoch na východe.“

Stauffenberg sa bez zábran rozhovoril o svojich zážitkoch, nič
neprikrášľoval. K lavičke priletel závan chladného vetra, no ani jeden
z nich nevstával. Northaus videl vhodnú príležitosť, práve teraz dostal zo
seba ten strašný zážitok z Ukrajiny. Stauffenberg predsa výslovne odsúdil
nacistický pogrom na židov, prečo by sa nemohol aj on odvážiť na
otvorenú výpoveď?

Napokon nabral odvahu:

„Smiem vám vyrozprávať čosi, čo ma už dlhšie mučí? Neviem sa s tým
nijako vyrovnať. Veľmi ma zaujíma váš názor na vec.“

Stauffenberg prikývol a posmelil ho:

„Von s tým, Northaus, počúvam vás!“

Northaus si zaumienil, že bude hovoriť bez emócii, ale jednako sa mu pri
opisovaní udalosti zachvieval hlas.

Podplukovník hľadel meravo pred seba do piesku. Northaus odvrátil
pohľad a opísal, ako ušiel, keď sa esesácke auto vracalo, a ako nepohol ani
prstom.

Obaja chvíľu mlčali. Od ostatných lavičiek doliehali bezstarostné, veselé
hlasy.

Stauffenberg pozrel ponad Northausa kamsi do stratena. Jeho tvár mala
výraz prebúdzajúceho sa človeka.

„Žiaľ, čo tu hovoríte, mi nie je neznáme.“ Na čele sa mu usadila hlboká
priečna vráska. „A nie je to ani nejaká výnimočná udalosť. Patrí to
k politike, ktorá sa v mene ríše dennodenne praktizuje na východe, a nielen
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tam. Zasieva sa tým nenávisť, ktorá sa vypomstí ešte na našich deťoch
a vnúčatách.“

Stauffenberg sa obrátil k Northausovi. Tvár mal veľmi bledú. „Zbavte sa
naivnej myšlienky, že na najvyšších miestach nevedia, čo sa robí v zázemí
frontu. Vedia veľmi dobre, čo sa robí so židmi, čo sa robí s Rusmi, ktorí
nechcú paktovať s treťou ríšou.“

„A Hitler, totiž vodca, tne o tom vie?“ Northaus si uvedomoval, že otázka
je vlastne zbytočná.

Stauffenbergov hlas zaznel zrazu veľmi ostro: „Vie to vodca, vedia to
vedúce osobnosti z jeho najbližšieho okolia, vedia to nielen oni. Pozrite,
Northaus, kedysi som sa správal ako vy. Napokon, som dôstojník
z povolania, a v takom prípade človek znovu a znovu uvažuje, či to alebo
ono nie je nevyhnutné v záujme štátu.“

Odmlčal sa.

„A k akému záveru ste došli?“ súril ho Northaus.

„Od leta štyridsiateho až do januára tohto roka som bol v generálnom
štábe. Videl som tam veľa vecí, ktoré podkopali moje počiatočné ideály.
Bol som v Godesbergu, Fontainebleau, v Zossene, bol som v Mauerwalde
vo Východnom Prusku a v ukrajinskej Vinici - slovom, všade tam, kde sa
pri jednotlivých ťaženiach usadil generálny štáb. Bol by som musel byť
hluchý a slepý, keby som mnohé nezistil. Moje ideály sa napokon zosypali
ako domček z kariet.“

Stauffenberg vstal a vzrušene prechádzal popri lavičke z jeden strany na
druhú. Pod nohami mu vržďal piesok.

Northaus ho pozoroval, stiesnený jeho predošlými slovami. Aby vôbec
čosi povedal, vyhŕkol: „V našej jednotke sme sa nijakých svinstiev
nedopúšťali! Človek musí predsa rozlišovať medzi tými, čo bojujú
v dobrej viere, že slúžia vlasti, a takými, čo sa ponevierajú v zázemí ako
vrahovia civilistov…“

„Vypreparovať tento rozdiel, milý Northaus,“ povedal podplukovník
beznádejne, „by znamenalo klamať sám seba. Pripúšťam, že niektoré
rozkazy sa nedostanú až k predným jednotkám. Áno, aj to sa stáva.
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A poznáte vy vlastne znenie rozkazu o politických komisároch?“

„Raz či dva razy som počul, že čosi také existuje. Ale viac o tom neviem.“

„Pravda, rozkaz o politrukoch je len jedným z príkladov. Prísne tajný,
Hitlerom vlastnoručne podpísaný rozkaz iba pre veliteľský zbor. Hovorí sa
v ňom, že zajatých politických komisárov Červenej armády treba ihneď
likvidovať - áno, likvidovať! Na nich sa teda nevzťahujú
medzinárodnoprávne záruky ochrany zajatcov.“

„Ale to je predsa bezočivá priama výzva na vraždu!“ povedal rozhorčene
Northaus. „Odklon od Ženevskej konvencie!“

„Isteže, Northaus, isteže,“ riekol Stauffenberg súhlasne. „Ale nemyslite si,
že tu sa začína bezprávie. To sa začalo oveľa skôr. Iba sme pred ním
zatvárali oči, ak sa nás osobne netýkalo. Keď nacisti začali brať inak
zmýšľajúcich a nepohodlných ľudí či potenciálnych protivníkov do
takzvanej ochrannej väzby, keď sa začal pohon na marxistov, demokratov,
liberálov, keď sa s katolíkmi i protestantmi, ktorí mali výhrady voči
novému systému, začalo zaobchádzať rovnako - vtedy sa začalo
bezprávie.“

Stauffenberg sa zahnal palicou, akoby sa bránil proti komusi neznámemu,
a znovu si sadol. „Možno sa donieslo až k vám na front, že iba vlaňajší
hlasný protest műnsterského biskupa - odvážne žiaľ, osamotené slovo
z kazateľnice - zastavilo eutanázny program nacistov. Lenže do toho času
už v Nemecku odstránili z ústavov a tajne povraždili celé tisíce
neškodných duševne chorých.“

Podplukovníkovi vykĺzla palica z rúk. Northaus sa po ňu zohol. Na
Stauffenbergovi bolo ešte vidieť vzrušenie. Northausa striaslo, ochladilo
sa. zozadu sa blížili kroky. Bola to zdravotná sestra. Zadychčaná si utierala
čelo.

„Prepáčte, že ruším. Hľadala som vás už v budove, pán podplukovník.
Čaká na vás návšteva, pobočník generála Olbrichta z Berlína. Sedí vo
vašej izbe.“

„Ďakujem, sestrička! Povedzte návštevníkovi, že zaraz prídem.“

Stauffenberg urobil rezignujúce gesto. „Škoda, Northaus, že musíme
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rozhovor prerušiť uprostred… Ale tá návšteva má prednosť. Ospravedlňte
ma. Možno nám po večeri vystane ešte trochu času. V každom prípade sa
vám ohlásim.“

Krívajúc zamieril k budove, pričom sa usiloval robiť čo najdlhšie kroky.

 

Pri návrate do izby Northaus našiel Pankerta sedieť za stolom. Najradšej
by zasa vyšiel z miestnosti. Poručík sedel v pyžame a zajedal si mäsa
z konzervy. Northaus čoskoro vybadal, že má škriepnu náladu.

„Stále ma cestách…“ zašomral Pankert kúsavo, len ťažko zakrývajúc
vnútornú zlobu. „Našinec zrejme nie je tá pravá spoločnosť pre pána
nadporučíka…“

„Fantazírujete, Pankert,“ povedal Northaus a usiloval sa zachovať zdanie
ľahostajnosti. Celkom bezúčelne sa začal prehrabovať v osobnej bielizni.
Musel dajako odpútať pozornosť, aby nedal otvorene najavo svoj hlboký
odpor voči Pankertovi.

Poručík mľaskol jazykom a ukázal na plechovicu. „Tohto sme, keď sme
boli v Norimbergu na partajnom zjazde, mávali celé kilá. Odvtedy som si
to obľúbil.“

„Áno, viem. A takisto terénne hry, skúšky odvahy a okrádanie
roľníkov…“ Northaus jednoducho nebol schopný nedať najavo svoju
antipatiu voči tomu chlapovi. „Len mi s tým všetkým znovu nezačínajte,
Pankert, mám toho dosť z predošlého razu!“

Pankert sa pokúšal ovládnuť, ale márne; tvár sa mu stiahla do zlostnej
grimasy:

„Takéto fajnovky som mal vždy v obľube,“ povedal vyzývavo. „V oddiele
hitlerjugendu sme na nich mali jednoduchý recept. Náš mládežnícky
domov mal múr vysoký päť metrov. Stade si mohli tí sraľovia zaskákať!
Jeden z nich si raz dolámal obe nohy. Keď sa vrátil vykurírovaný, pekne
poslušne žral z ruky!“

Víťazne pozrel na Northausa.
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Nadporučík urobil chybu, keď sa zdanlivo naivne opýtal: „Prečo ste sa
vlastne nedali k SS, Pankert? S vašou mentalitou by ste tam boli na
správnejšom mieste než vo wermachte…“

Zasiahol ho na boľavom mieste. Z akejsi príčiny svojho času Pankert k SS
nevzali.

Zúrivosť mu blčala z pohľadu: „Takýchto pánkov s jalovým humanitným
bľabotaním sa poneviera v armáde akurát dosť! Treba ta viac nás
nacionálnych socialistov, aby sa typom ako vy pozreli na prsty!“

„V tom prípade želám skoré uzdravenie, aby ste sa mohli naplno venovať
tejto čestnej úlohe!“ povedal Northaus jedovato, otvoril dvere izby
a riadne nimi za sebou tresol. Je to ešte vôbec človek, Nemec?, pomyslel si
zúfalo.

Na jeho prekvapenie Stauffenberg sa tohto večera už neohlásil. Od jednej
z ošetrovateliek sa Northaus dozvedel, že návštevník zotrval
u podplukovníka až do ôsmej.

Čo znamená táto ďalšia návšteva?, vírili mu hlavou myšlienky. Opäť
kontakt s tými na čele. Ale čo vlastne jeho do toho.

Okolo polnoci ešte vždy nespal. Podarilo sa mu zaspať až nad ránom. Bol
to ťažký spánok. Snívalo sa mu o jame plnej zastrelených, ležali jeden na
druhom. Stauffenberg stál nad okrajom jamy a vravel: „To vám zrejme
ušlo, Northaus, však?..“ Ale zrazu stál na mieste Stauffenberga Pankert
v uniforme SS a so skrivenou tvárou naňho reval: „Tak skočte, vy
prekliaty zbabelý pes, len si skočte!“

Akiste tento sen spôsobil, že na druhý deň ráno si Northaus len ťažko
zvykol na obvyklý rytmus nemocnice, bol ako vykoľajený. Začalo sa to už
po zobudení, keď sa merala teplota. Bežná rutiny, ale toho rána ho
dopaľovalo aj to - v driemotách rozbil teplomer a dostal sa do sporu so
sestrou. Potom sa zjavil ošetrovateľ a tak nešikovne zaobchodil
s elektrickým aparátom, že ho zbytočne trápil. Jeho prítomnosť však aspoň
znemožňovala Pankertovi začať nový spor. Po masážnej tortúre zašiel
Northaus do sprchárne, ale tam sa nad skupinou pacientov vznášal hustý
oblak cigaretového dymu; aby zvonu nebolo vidieť, že sa vnútri fajčí,
pozatvárali okná. Ani tu dlho nevydržal a ušiel na chodbu, v ktorej
prenikavo zapáchalo karbolom a éterom - dôverne známy zápach,
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z ktorého mu však dnes bolo na vracanie.

Túžobne vyčkával povolenú hodinu, keď bude smieť do parku. Napriek
všetkému si ale musel priznať, že vlastne nemá nijaký dôvod, aby bol
namosúrený. Ľavou rukou už zase a mohol hýbať a strela v lebečnej kosti
mu spôsobovala bolesť len pri zmenách počasia. Tak či onak, zatiaľ sa
oňho dobre starali.

Bolo preňho priam vyslobodením, keď mu Stauffenberg pri obede
odkázal, aby prišiel za ním do izby. Po vstupe do miestnosti ho
podplukovník upozornil: „Tentoraz sa musíme zhovárať tichšie. Vo
vedľajšej izbe je akýsi nový, ešte som s ním nie načistom. Okrem toho by
som chcel nechať otvorené okno. Veď si sadnite! Chcete si zafajčiť?“

Northaus si zapálil a hlboko vtiahol prvý dúšok. Hoci sa mu zakrútila
hlava, cítil sa lepšie.

„Navrhujem, aby sme šli rovno k veci,“ povedal Stauffenberg a kýpťom
ľavej ruky postrkával škatuľku zápaliek. „Skončili sme pri tom, že
fakticky nezáleží na tom, či si myslíte, že osobne bojujete čestnejšie, ak
štyridsať kilometrov od vás iní pošliapavajú všetky zásady chlapského
boja, raz si aj vy pošpiníte prsty, či už chcete, alebo nechcete.“

Ešte vždy poznačený zvyškami predpoludňajšej rozladenosti. Northaus
sa priam dotieravo spýtal: „Ak je tak, čo potom ostáva? Aj vy ste predsa
doteraz vydržali na fronte. Chcete mi vari odporúčať, aby som prebehol
k Rusom?“

„Okamih, Northaus, tu sa žiada slovo-dve na vysvetlenie!“ zastavil ho
Stauffenberg a prestal sa hrať so zápalkami. Vaša výčitka, že aj ja som
doteraz spoluúčinkoval, je oprávnená. Ale v ostatných rokoch som sa
pokúsil urobiť si o veciach vlastnú, neskreslenú mienku. A to nebolo
akurát ľahké, neprišlo to z večera na ráno. Napokon, len zriedkakedy sa
nájde príležitosť stretnúť sa s podobne zmýšľajúcimi ľuďmi a otvorene
pred nimi vyjaviť svoje myšlienky. to viete sám veľmi dobre.“

„Prosím o prepáčenie, nemyslel som to tak príkro,“ ospravedlňoval sa
Northaus.

„To je v poriadku. Pokiaľ ide o to druhé, nebudem nikoho nahovárať, aby
prebehol k Rusom alebo k Angličanom. Sotva by ho - najmä na východe -
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privítali s otvorenou náručou. Okrem toho by to bolo veľmi lacné
riešenie.“

„A existuje vari iné, menej pohodlné, pán podplukovník? Uvažoval som aj
o tom, ale nijaké východisko som nenašiel.“

„Ktovie, jedného dňa sa možno naskytne…“ Stauffenberg vrhol na
Northausa skúmavý pohľad, akoby chcel odhadnúť jeho reakciu, no viac
nedodal.“

„Tomu nerozumiem,“ priznal sa otvorene Northaus a zatlačil ohorok
cigarety do popolníka. „Pripusťme, že vo vedení sú ľudia, ktorí uvažujú
podobne ako vy. Ale ako sa potom môžu zmierovať s vecami, o ktorých
dobre vedia, že sú zločinné?“

Stauffenberg bezradne pokrčil plecami a po krátkom uvažovaní dodal: „To
už sme na širokom, veľmi širokom poli, Northaus… Armáda sa zmierila aj
s inými vecami! Viete napríklad, ako pred piatimi rokmi
generálplukovníka von Fritscha? Pre údajné homosexuálne vzťahy
k jednému k poriadených! A generalita mlčala. Iba generálplukovník Beck
mal vtedy odvahu dištancovať sa od toho. A ostatní? Ďalej tancovali, ako
sa im pískalo, nechávali si pichať do rúk maršalské palice a dávali sa
fotografovať s vodcom. Verte mi, Northaus, aj ja som si kedysi myslel, že
rozhodná akcia generálov by mohla zmeniť mnohé v tomto štáte.“

„Možno ste mali o generalite privysokú mienku. Napokon, páni generáli
nikdy nemali také možnosti ako po tridsiatom treťom roku.“

„Také jednoduché to zasa nie e. vlani som hovoril s istým poľným
maršalom - meno nie je dôležité. Predtým mi bol práve on vzorom.
A teraz? Medzi štyrmi očami síce priznal, že sa nástojčivo žiada zmena
vojenského vedenia. Ale keď som nadhodil, že generáli by sa mali
spoločne postaviť proti Hitlerovi, rýchlo zmenil tému.“

„To len potvrdzuje moju námietku, a či nie?“

Stauffenberg pokračoval, akoby bol prepočul: „Viete, čo mi poradiť? Vraj
sa mám dať preložiť do niektorého frontového štábu. Bezútešná atmosféra
v hlavnom stane pre mňa nepochybne nie je najvhodnejšia. Nakoniec som
mal dojem, že tento maršal sa bojí akcie generálov ako čert svätenej vody.
Predovšetkým mu záležalo na tom, aby sa všetkými prostriedkami udržala
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terajšia frontová línia na východe. A v tom bol zajedno s Hitlerom. Nech
už ním opovrhoval, ako chcel.“

Stauffenberg dôrazne pozrel na Northausa. „Od tých pánov nemožno
vôbec nič očakávať. Majú nemalé príjmy, konajú svoju ,povinnosť´,
spoliehajú sa na vodcu a tešia sa na dovolenku… Sú to meštiaci, obročníci,
pätolizači v hodnosti generálov!“ V hlase mu zaznievala horkosť.

Mlčanie napokon prerušil Northaus. „Za čo sa teda prihovárate? Za
povstanie plukovníkov, ak to tak smiem formulovať?“

„Boli prípady, keď jeden plukovník bol hoden viac ako desať generálov,“
odpovedal Stauffenberg vyhýbavo.

Northausa už nebolo možno zadržať. „A čo potom?“ naliehal netrpezlivo.
„Predpokladajme, že by takéto povstanie bolo úspešné. Vari by radikálna
zmena vo vedení neznamenala hazardovanie s osudom našej krajiny?“

„Musíte sa zbaviť čierno-bielych okuliarov, ktorá nám nasadila dlhoročná
propaganda!“ Stauffenberg sa predklonil a ticho, ale dôrazne pokračoval:
„pred pol rokom sa ma spytovali na východisko mladí dôstojníci, ktorí sa
pasovali s podobnými problémami. Vtedy som im odpovedal, že nechať sa
odstreliť nepriateľom, ak už človek nevidí východisko, je falošné
hrdinstvo. Ale späť k vašej otázke. Cieľom našich nepriateľov je likvidácia
národného socializmu. Tvrdenie, že popritom chcú aj vykynožiť nemecký
národ, je jedna z obludných lží nacistov!“

„Asi máte pravdu.“ Northaus si nervózne zapálil novú cigaretu. „Osobne
nie som schopný overiť si túto tézu. Ale… ako teda zamýšľate, pán
podplukovník?“

Stauffenberg podišiel k oknu a zatvoril ho. Potom sa vrátil späť do izby.
„V každom prípade je nečestné, aby som naďalej slúžil systému, ktorý
svojim takzvaným novým poriadkom buduje obrovský otrokársky štát.
menšina sa v ňom vyšvihla na pánov, na vládcov nad zotročenou väčšinou.
Šialená, obludná téza o prevahe nordickej rasy vyúsťuje do hrozného
vykynoženia iných, ale aj vlastného národa. Cirkvi sú čoraz
prenasledovanejšie.“

„Jednako, nezaväzuje nás to, že sme prisahali?“ Stauffenberg mlčal
a Northaus pokračoval: „Nerozumiem vám, pán podplukovník. Ako môže
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dôstojník vášho zrna, ctiť tradície, odsúvať nabok túto otázku?“

„Prisahali, prisahali…“ riekol po chvíli Stauffenberg. „Prísaha je platná
len dovtedy, kým ju niektorá stránka neporuší.“

„Tak či tak, neprisahali sme samému Hitlerovi? Prisahali sme, že v jeho
osobe budeme brániť našu vlasť.“

„Dobre, Northaus. Ale zvážte: Prisahali sme Hitlerovi ako vodcovi
nemeckého národa. Lenže Hitler už dávno stratil právo nazývať sa vodcom
nášho ľudu. Zodpovednosť pred rodákmi stojí vyššie než vernosť
jedinému mužovi a systému, v ktorom je väčšina vecí taká prehnitá,
zlovoľná neudržateľná ako v nijakom zriadení ľudských dejín. Tým
odpadáva aj otázka prísahy.“

„Necítite sa už teda viazaný touto prísahou?“ Northaus chcel mať celkom
jasno, podplukovníkove úvahy mu boli priakademické.

Stauffenberg na okamih zaváhal. Potom pozrel na Northausa a výrazne
artikuloval: „Áno, presne tak.“

Tomu sa to ľahko hovorí, pomyslel si Northaus. O pár týždňov zavesí
rovnošatu na klinec - síce z donútenia, ale to nie je rozhodujúce. My
ostatní musíme ďalej nastavovať krky.

„Pán podplukovník,“ pokračoval nechtiac byľku ostrejším tónom, „v
dohľadnom čase tak či tak vyzlečiete uniformu. Nie je pohodlné vynášať
podobné úsudky s vedením tejto istoty?“

Stauffenberg prudko vstal a pritom vrazil do stola. Žily na sluchách mu
navreli, tvár podbehla krvou.

„Northaus, chcete ma urážať?“

Vyplašený nadporučík sa začal hnevať. Podplukovník bol citlivejší, než si
myslel. Upokojujúco dodal:

„Nemal som v úmysle uraziť vás. Nik o vás nemôže žiadať, aby ste
vykonávali službu ako predtým.“

„Myslíte?“ Stauffenberg sa znovu usmieval. „Aj iní podliehajú tomuto
omylu. Áno, Northaus, čudujete sa, však? Ale ja budem naďalej slúžiť,
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celkom normálne!“

„To azda nemyslíte vážne, pán podplukovník?“ Northaus naňho
nechápavo hľadel. Teraz už nerozumel ničomu.

„Pochybujete? Aj vy ste si mysleli, že už patrím do starého železa?“

Stauffenberg chvíľu čakal na odpoveď, ale Northaus bol priveľmi zmätený
na ďalšie otázky a úvahy. Podplukovník podišiel k nočnému stolíku
a vytiahol zásuvku.

„Tu, pozrite, moje prvé písomné cvičenia po zranení. Čudujete sa, však? Je
to aspoň trochu čitateľné?“

Northaus vzal do rúk poštovú pohľadnicu. Nikdy by nebol pokladal za
možné, že tento muž zvyšnými tromi prstami ľavej ruky znovu bude písať.
Písmená boli síce kostrbaté, skôr paličkového typu, radili sa vedľa seba
všelijaké roztrasene, ale bez väčšej námahy sa dali dešifrovať.

„To je teda výkon?“ povedal Northaus s rešpektom a váhavo dodal: „To by
som od vás nebol povedal…“

„A to je len začiatok. Musím toho ešte veľa urobiť. Ani za mak nechcem
patriť do starého železa! Už sa množia dopyty na moju opätovnú
použiteľnosť. Pravdepodobne pôjdem do Berlína na štáb záložného vojska.
To bol aj dôvod návštevy, ktorá nedávno prerušila náš rozhovor v parku.“

„Ale v tom prípade,“ Northaus prehltol slinu, „už vôbec ničomu
nerozumiem. Vy, práve vy s vašimi výhradami, chcete ďalej slúžiť?“

„Ešte porozumiete, o to sa postarám, Northaus, spoľahnite sa! ale teraz to
nechajme, zaujíma ma čosi iné: Už ste sa dozvedeli, ako bude ďalej
s vami? Čo vravia lekári?“

„S rukou si ešte celkom nevedia rady. Hlavný štábny lekár Wegner
nedávno navrhol profesorovi operatívne odstrániť projektil, čo mu trčí pod
lebečnou kosťou. Nadáva sa, že čiastočné ochrnutie ruky b y tým mohlo
pominúť. Ale profesorovi sa to nepozdáva, obáva sa ďalších komplikácii.
Pravdu povediac, ani mne. Keďže ide o ľavú ruku, v krajnom prípade
môžem oželieť úplné obnovenie jej schopnosti. Okrem toho dlhšie to už
v nemocnici nevydržím.“
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Stauffenberg si ho zamyslene premeral.

„Nuž áno, ľavá ruka. Ak sa profesorovi nepozdáva otvárať lebku, dal by
som na jeho mienku.“

Chvíľu mlčali. Odvedľa zaznievala pochodová hudba z rádia. Na chodbe
ktosi skríkol:

„Ticho, doparoma! Stále tieto marše!“

„Doviezli sem akéhosi barana od tankistov,“ vysvetľoval Stauffenberg.
„Celý čas necháva vrešťať rádio ale teraz ma už ospravedlňte, bolí ma
hlava. Pokúsim sa trochu vypnúť. V pokoji porozmýšľajte o mojich
slovách, za istých okolností prísaha veľa nezaváži…“

 

Northausovi nedalo pokoja, prečo chce podplukovník ďalej slúžiť. Ako
môže muž jeho rozhľadu a s názormi, ktoré dal tak otvorene najavo,
pokračovať tam, kde pred polrokom prestal? Vari chce dokazovať svoju
energiu? Alebo má dokonca rovnako zmýšľajúcich známych vo vyšších
kruhoch velenia?

V nasledujúcich dňoch mu znovu zišiel na um starý Waiblinger. Už vyše
týždňa ho nevidel v parku. Pri rannej masáži sa len tak mimochodom
spýtal ošetrovateľa, čo je so záhradníkom.

„Waiblinger?“ spýtal sa ošetrovateľ. „Mám dojem, že bol na akomsi
pohrebe. Ale už by mal byť zasa späť.“

Po obede zašiel Northaus do nemocničného parku. Rozhliadol sa na všetky
strany, ale po záhradníkovi nebolo ani stopy. Už sa chcel vrátiť do budovy,
keď v odľahlom kúte parku zbadal na opustenej lavičke postavu. Áno, bol
to on. Sedel tam akýsi zošúverený, náčinie mal pred sebou na zemi.

Northaus sa ledabolo prišuchol, akoby sem bol zašiel čírou náhodou.

„Á, dobrý deň, Waiblinger! Už ste mi chýbali. Kde ste sa ponevierali?
Môžem si prisadnúť?“

Starký sedel bez pohnutia a nereagoval. Až po chvíli vzhliadol.
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„Pochoval som sestru. Bola najstaršia z nás troch súrodencov. Nuž som tu
jednoducho nebol… Dali mi voľno.“

Northaus zamrmlal sústrasť, ale Waiblinger mávol rukou.

„Ach, čo už, všetci ta musíme… Najmä veľa mládencov…“

Až teraz sa lepšie prizrel nadporučíkovi.

„Ani vy ste sa veľmi nepopravili. Ale čo, buďte radi - čím dlhšie ste pri
profesorovi, tým menej rýchlo musíte zasa na front…“

„Na front už hádam nie, čo mám za sebou. Ale slúžiť ešte budem musieť.“

„Veru tak, slúžiť…“ Waiblinger zmrštil čelo. „Nechcel by som byť v koži
vás mladých. Teraz, keď sa letci zjavujú čoraz častejšie, si už nik nie je
istý ani doma…“

Starec zrazu vstal, akoby mu čosi zišlo na um. Podišiel o niekoľko krokov
bližšie k trávniku a dôkladne sa rozhliadol dookola. Potom sa ťažkou
chôdzou vrátil k lavičke a znovu sa poobzeral. Až potom si prisadol tesne
k Northausovi a siahol do náprsného vrecka.

„Tu máte,“ sľúbil som vám to. Ale roztrhajte to, zničte, len čo to prečítate.
Môj brat to vtedy našiel a strčil do vrecka. Za také čosi sú ťažké tresty!“

Podal Northausovi zložený papier. Vyzeral ošúchaný, akoby už bol prešiel
mnohými rukami.

„A nikomu to neukazujte!“ položil dôrazne Waiblinger.

Northaus vzal papier. „Nemusíte sa obávať, Waiblinger, nikomu to
neukážem. A vďaka!“

„Vy mladí sa z toho môžete ešte dačomu priučiť, ale my starí už nie. Na to
je neskoro,“ povzdychol si záhradník.

Northaus zhľadával po vreckách cigarety a našiel načatú škatuľku značky
Atika. Podával ju starkému: „Vezmite si ich, Waiblinger. A nerobte si
starosti!“

Northaus sa ponáhľal do budovy a zašiel do kúpeľne. Dôkladne za sebou
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zatvoril dvere, hoci o tomto čase ta sotvakto mohol prísť. Potom rozložil
poskladaný papier. Až teraz zistil, že vyše polovica bola odtrhnutá.
Vzrušený začal lúštiť prvé slová.

…a pojem nemectva bude navždy zhanobený, ak sa nemecká, mládež
konečne nepozdvihne, nepomstí a súčasne nesplatí hriechy… ak nerozdrví
trýzniteľov a nevytvorí novú Európu…

Študentky a študenti! Na nás teraz hľadí nemecký ľud! Tak ako roku 1813,
aj roku 1943 od nás očakáva zlomenie národnosocialistického teroru,
oslobodenie ducha.

Fanály Beriziny a Stalingradu blčia na Východe, mŕtvi od Stalingradu nás
zaprisahávajú!

Vzopri sa, národ môj, ohnivé fanály dymia!“

Náš ľud sa dvíha proti zotročeniu Európy národným socializmom
v novej…

Tu sa roztrhaný leták končil. Northaus si spomenul, že Waiblinger ho
nástojčivo prosil, aby list po prečítaní ihneď zničil. Ale nemal by ho
predtým ukázať Stauffenbergovi? Slová sa v mnoho zhodovali s tým, čo
mu povedal podplukovník. Nie, Stauffenbergovi nesmie leták zatajiť. Len
škoda, že časť textu chýba. Možnože Waiblingerov brat dostal strach
a odtrhol ho. A možno to urobil sám starký. Vedel si predstaviť, aký šok
mohli vyvolať také slová po desiatich rokoch nacistickej duchovnej
glajchšaltácie a nepretržitého sliedenia gestapa, využívajúc hŕby
donášačov. Tieto úvahy však boli teraz vedľajšie. Northaus poskladal
papier a zastrčil ho do vrecka.

Autor letáka mal pravdu, pomyslel si. Áno, v takejto situácii je Nemecko!
Lenže ako si popredstavuje odpor? Ak odmietnem slúžiť, postavia ma pred
vojnový súd. Ten funguje rýchlo a nehlučne. Nik okrem najbližších
príbuzných a možno hŕstky kamarátov by sa o tom nedozvedel. Odbachli
by ho, kdesi zahrabali v hline a hotovo… Musia predsa existovať aj iné
možnosti, musí sa dať podniknúť čosi, čo má skutočný zmysel. Ale čo?
Musí si o tom otvorene pozhovárať so Stauffenbergom!
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Čoskoro sa naskytla príležitosť Pankerta, bývalého vodcu oddielu
hitlerjugendu, na niekoľko dní preložili inam. Nápory horúčky sa uňho
vystupňovali. A tak mal Northaus izbu len pre seba. Keď dostal od mamy
balík, v ktorom bolo okrem cigariet aj bábovka, požiadal Stauffenberga,
aby bol pre raz pre zmenu on jeho hosťom. U ošetrovateľa vymenil časť
cigariet za zrnkovú kávu.

Vďaka týmto rekvizitám popoludňajšie posedenie s podplukovníkom malo
takmer civilný ráz.. Stauffenberg si zapálil jednu z cigariet a Northaus po
prvom hlte kávy začal:

„Odvtedy, ako ste minule vyhlásili, že chcete zostať v armáde, mi prebehlo
hlavou veľa vecí. U mňa možnosť voľby ani nejestvuje. Profesor síce
naznačil, že s aktívnou frontovou službou je koniec, ale v každom prípade
skončím v nejakom štábe za písacím stolom…“

Pomrvil rukou kúsok bábovky a pokračoval:

„Keď si znovu pripomeniem všetko, čo ste mi povedali, moja vyhliadka do
budúcnosti nie je nijaká potešujúca. Či na fronte, alebo za písacím stolom -
chtiac nechtiac budem znovu slúžiť. Pokiaľ ide o vás, pán podplukovník,
nechápem váš úmysel pokračovať ďalej.“

Stauffenberg pozoroval dym z cigarety a po chvíli povedal:

„Nuž teda, dostali sme sa, kam sme sa raz museli dostať, tak povediac
k legendárnemu Rubikonu, ktorý bude treba prekročiť!“

„Prosím o prepáčenie,“ prerušil ho Northaus, „ale musím vám ešte
predtým čosi ukázať. Musel som síce sľúbiť, že zvyšok tohto papiera po
prečítaní ihneď zničím, no nemohol som neukázať vám ho. Je to leták,
ktorého autormi sú mníchovskí študenti. Popravili ich za to. Keď si
prečítam čo len týchto pár riadkov, nie som schopný ďalej držať ústa
a krok!“

Podplukovník s neskrývaným záujmom vzal zvyšok letáka, starostlivo si
ho prečítal a potom spustil ruku s papierom.

„Teda vravíte študenti! A popravili ich? Nič som o tom nepočul. Škoda,
veľká škoda týchto mladých ľudí!... A predsa, Northaus, možno ma teraz
nepochopíte, keď poviem, že nestačí zostať len pri výzvach, čo ako
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ušľachtilých. Takýto idealizmus, takéto videnie situácie nesmú zostať
daromné! Musia sa premeniť na akciu!“

„Lenže ako si to predstavujete, pán podplukovník? Napokon aj toto bola
akcia, hoci iba letáková…“

„Prevrat, ktorý nástojčivo potrebujeme, treba dôkladne pripraviť, detail za
detail, nič nesmie zostať na polceste. Musia ho uskutočniť ľudia, ktorí
majú prístup k riadiacim pákam v krajine.“

Northaus chvíľu ohúrený mlčal. Teda prevrat. Toto slovo podplukovník
použil prvý raz.

„A kde nájdete takých ľudí?“ povedal náhlivo a súčasne si uvedomil
priveľkú priamosť svojej otázky. Preto sa doplnil: „Je vaše vyhlásenie
mienené len teoreticky, alebo znamená čosi viac?“

Stauffenberg hneď neodpovedal. Vstal a nepokojne sa prechádzal po izbe.
Napokon zastal pred Northausom a dlho si ho skúmavo prezeral, akoby
chcel preniknúť až na dno vašej duše.

„Odpoviem na vašu otázku skôr všeobecne, nie v podrobnostiach.
A pokúsim sa pritom rozptýliť aj vaše pochybnosti.“

Znovu si sadol a niekoľko ráz nervózne potiahol z cigarky.

„Predpokladajme, že už rok-dva sa istí ľudia pripravujú naraz sa zmocniť
riadiacich pák - sú to ľudia z našich radov, ale aj spomedzi civilistov.
Predpokladajme ďalej, že najnovšie udalosti na frontoch nútia týchto ľudí
odsunúť nabok všetky nezhody a hľadať, čo ich spája. Povedzme, že teraz
ide o tom, aby sa vec urýchlila. Premárnilo sa už priveľa času.
Nenamýšľam si, že by som dokázal v krátkom čase vydupkať zo zeme čosi
nové, keď iní už vykonali prípravnú prácu, ale trúfam si vniesť do celej
veci čerství vietor. Aby som bol stručný: nedávno sa ma opýtali, či sa
chcem na veci zúčastniť.“

Northausa to priam zaskočilo. Podplukovník sa mu zveril s čímsi, čo by
v tejto chvíli muselo ohúriť každého príslušníka „tisícročnej ríše“ - veď
išlo o najvyššie kacírstvo, o najčernejšiu velezradu v nacistickom
ponímaní! Ale vecne sa opýtal:
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„A kto za tým stojí? Alebo mi to nemôžete povedať?“

Napäto hľadel na podplukovníka.

Stauffenberg dvihnutím ľavej ruky akoby chcel zadržať priprudký rozbeh
debaty.

„Ste priveľmi netrpezlivý, môj milý! Malo by vám stačiť, že som priznal
ochotu zúčastniť sa na veci.“

Northaus si uvedomil, že priamou otázkou sa trochu unáhlil, a začal sa
brzdiť.

„Teraz už chápem súvislosť. Preto teda chcete naďalej ostať v službe!“

„Áno, presne tak. A ešte čosi. Nedávno som sa vás iba tak mimochodom
spýtal, ako bude s vami. Dnes budem zrozumiteľnejší. Rozvážte si
v pokoji, či chcete aj vy pôsobiť v okruhu ľudí, v ktorom vidím svoju
budúcu úlohu.“

Stauffenberg nepripustil Northausa k slovu.

„Ešte okamih. Nechcem sa uháňať veľkými pojmami, ale možno vám dá
čosi pocit, že by ste mohli prispieť k tomu, aby sme sa jedného dňa opäť
mohli pozrieť do očí ženám a deťom padlých.“

Northaus dlho zhľadúval slová, kým vyriekol: „Vaša ponuka… čosi také
som už posledne vytušil.“ Bol očividne vzrušený. „Jednako, prekvapilo ma
to. Boli pre to rozhodujúce naše rozhovory: Chcem povedať, že boli síce
intenzívne, ale predsa nie veľmi časté. Napriek tomu mi natoľko
dôverujete?“

Stauffenberg sa usmial.

„Musím vám čosi prezradiť. Najprv ma vypočujte, kým mi do toho
skočíte. Chápem, že ste sa sám seba spytovali, ako som mohol podstúpiť
riziko vyplývajúce z našich celkom otvorených rozhovorov. Lenže riziko
nebolo až také veľké. Pred incidentom s kapitánom som vás už tak trochu
poznal. Pár ráz som vás pozoroval z okna pri vašich osamelých
prechádzkach. Jedného dňa ma navštívil priateľ. Stáli sme spolu pri okne
a nevdojak som poznamenal, že ma zaujíma ten osamelec tamdolu
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v parku. Môj návštevník sledoval smer môjho pohľadu, lepšie sa pozrel
a zrazu zvolal: ,Toho predsa poznám! Moment… Áno, to je predsa poručík
Northaus, je to on!´ Skrátka a dobre, bol to major Shreiber, v štyridsiatom
počas ťaženia vo Francúzsku, váš predstavený, vtedy kapitán, kým vy ste
zrejme boli poručík.“

„Netušil som, že tu bol Shreiber. U mňa sa veru neohlásil,“ začudoval sa
Northaus.

„Musíte mu prepáčiť, urobil to na moju žiadosť. Vypytoval som sa ho na
vás. Nevydal o vás zlý posudok. Chcel som vedieť aj politický názor.
,Poctivec nabitý výhradami,´ odpovedal bez váhania. ,Nijaký nacista, a už
sa ním sotva niekedy stane.´ Uvažoval som. Lákalo ma preveriť si vás.“

„Čiže celý čas to bolo čosi ako hra mačky s myšou?“ povedal Northaus
a bolo na ňom vidieť mierne rozladenie.

„Možno to nazvať aj tak. Musím však povedať, že ste zo skúšky vyšli
s najlepším vysvedčením. Človeče, Northaus, veď si pomyslite, kde
žijeme! Ako si musíme dávať pozor!“

„V tom máte pravdu,“ súhlasil Northaus a pokúsil sa o úsmev. „V tomto
prostredí by na to človek takmer zabudol.“

„Neodpovedali ste ešte na moju rozhodujúcu otázku…“

Northaus vzdychol. „Váham pred touto poslednou konzekvenciou. Viedli
sme dlhé debaty, proti čomu by sa malo ísť. Ale takmer ste sa nedotkli
otázky, čomu by to malo prospieť. Aby ste ma správne chápali, pán
podplukovník: pre seba z toho nečakám nič, vonkoncom nič. Ale rád by
som mal jasno aj v tomto bode.“

„Chápem vás,“ povedal Stauffenberg. „Nebudem na vás naliehať. Ba
dokonca vám nebudem zazlievať, ak odmietnete. Pýtali ste sa, v záujem
čoho? Prvým cieľom je radikálne vyradiť z hry súčasné vedenie, a to
všetkými prostriedkami. A ďalej: prevrat sa musí uskutočniť hladko, bez
komplikácii. Nemôžeme si dovoliť občiansku vojnu.“

„Zmena vo vedení,“ namietol Northaus, „to znamená, že Hitler musí preč.
Iba on sám? A čo jeho najbližší spolupracovníci? Nebolo by to primálo?“
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„Zmena vo vedení neznamená zmenu len na samom vrchole, Northaus, ale
aj vo všetkých ostatných rozhodujúcich pozíciách. Pokiaľ ide o najbližšie
opatrenia, sám ešte uvažujem. Jedno však je isté: terajší režim nemožno
iba nahradiť iným, ktorý zakonzervuje doterajšie prúdy a odmietne nové.
Návrat k obdobiu pred tridsiatym tretím nie je možné. Napokon, v tých
rokoch spočívajú zárodky vzostupu nacistov, celého nešťastia.“

Na chvíľu sa odmlčal:

„A v záujme čoho ešte? Rozhodne v záujme toho, aby sa čo najrýchlejšie
skončila táto vojna, ktorá si denne vyžaduje čoraz krvavejšiu daň. A ti
nemožno dosiahnuť pasívnym vyčkávaním, až naši protivníci zlikvidujú
nacistov. Ak sami dokážeme oslobodiť náš ľud, zmyjeme časť hanby,
ktorá sa dnes v celkom svete spája s pojmom Nemecka.“

Stauffenberg hovoril bez váhania, otvorene ako vždy.

„Hovoríte mi zo srdca,“ povedal Northaus. „Keď si len pomyslím na
masakry na východe. Zatváral som pred nimi oči, nádejal sa, že vedenie
o nich nič nevie…“

Stauffenberg položil dokaličenú ruku na nadporučíkovo rameno:

„Pre dnešok toho bolo dosť, Northaus. V pokoji pouvažujte o mojich
slovách. Majte na pamäti: v našom kruhu nás nečakajú vavríny. Na konci
prinajmenšom spoločný úspech - inak len smrť, ale radšej takáto ako
nezmyselná smrť na fronte. Na to nezabúdajte!“

V izbe vládlo hodnú chvíľu mlčanie. Napokon Northaus pevne a rozhodne
pozrel na podplukovníka:

„Ďakujem vám za dôveru! Smiem vám oznámiť svoje definitívne
rozhodnutie povedzme zajtra?“

„Zajtra alebo neskôr, na tom nezáleží. Ja tu ešte ostávam. A ani pre vás
ešte neudrela hodina rozlúčky. Nemusíte sa teda ponáhľať. Á propos,
ďakujem za pohostenie. Bolo to ako za starých čias.“

Posledné slová vyriekol s ľahkým ironickým nádychom. Potom sa zdvihol
a šiel k dverám. Až teraz si Northaus všimol, že kráča bez palice.
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Keď už bolo jasné, kam má viesť ich cesta, Northaus bol pokojnejší. Staré
vízie ho natoľko prenasledovali, akoby medzi nimi a súčasťou vystal akýsi
múr.

Hosť dobre chápal, prečo Stauffenberg mohol hovoriť iba v náznakoch,
predsa by sa bol rád dozvedel, kto sú hovorcovia plánovaného prevratu.
Ale uľahčilo by mu to rozhodnutie? Sotva. Vedel iba, že dôveruje
Stauffenbergovi; aj to málo, čo sa dozvedel, musel stačiť.

Prečo ešte váhal? Bol to nedostatok viery v seba samého? Bola to obava
preskočiť priekopu, ktorá ho mala oddeliť od mnohých starých názorov
a od ľudí, čo mu boli doteraz blízki? A možno to bola aj obava, že so
svojimi zraneniami už veľa nedokáže. Keď si však pomyslel na
podplukovníka, musel sa zahanbiť? Ako sa len vyporiadal so zraneniami!

Posledným podnetom na rozhodnutie sa stali dve udalosti, ktoré síce spolu
nesúviseli, ale časove si boli blízke.

Začiatkom júla dostal list od mamy. Už dlho si o ňu robil starosti. Do
Krakova mu písala pomerne často, ale potom sa na dlhšie odmlčala. Až
teraz našiel medzi riadkami vysvetlenie.

„Nemala som sily,“ písala v liste, „podať Ti skôr správu. Už takmer šesť
týždňov som pri Gurdun. V ostatnom čase to bolo obzvlášť zlé. Istotne
počúvaš, ako často sa v správach spomína Porúrie. Bombardovacie zväzy
navštevujú jedno mesto za druhým, Duisburg v apríli, Essen o dačo
neskôr. A pritom stále obavy o malú, ktorá ma teraz rok a pol.

Nálada tu veľmi poklesla. Walter naliehal, aby sme si podali žiadosť
o evakuáciu - ženy s malými deťmi majú prednosť. Ale na úrade Gudrun
povedali, že to nejde, pretože podnik, v ktorom pracuje, je vojensky
dôležitý. Dohováral som jej, aby sa predsa len nasťahovala k nám do
Saska, u nás je ešte aký-taký pokoj. Mnohí si myslia, že čoskoro dôjde na
použitie plynu. Muž jednej Gudruninej kolegyne písal z frontu, aby pre
deti bezpodmienečne zaobstarala plynové masky - viacej jej vraj nemôže
naznačiť.

Rada by som tomu všetkého neverila. Ale dakedy som taká zúfalá!
V Kolíne nad Rýnom to muselo byť strašné, suseda o tom hovorila. Ľudia
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vraj horeli ako fakle, fosfor z bômb doslova rozžeravili ulice. Gudrun
často plače. Je už úplne bezradná a zúfalá…“

Northausovi klesla ruka s listom. Ak mama píše v takomto tóne, musí to
byť veľmi zlé. A Gudrun? Jeho sestra bola vždy veselej mysle, roztopašná,
pripravená na beťárstva. Neraz, ešte v detských rokoch´, ju vyťahoval
z háklivých situácii.

Spomenul si na jeden z prázdninových zážitkov, keď ju napadol túlavý pes
istého sedliaka. Papekom si tak dlho udržovala psa od seba, kým jej
nepribehol na pomoc a nezahnal rozzúrené zviera. Ale kto dnes zaženie
útočníkov? Kto oslobodí Gudrun od strachu, čo ju morí? Vari musí
bezmocne vysedávať a čakať, kým katastrofa neudrie plnou silou? „Však
mi vždy pomôžeš?“ ubezpečovala sa vtedy. Jeho náklonnosť k sestre
nebola nikdy väčšia ako práve v tej chvíli.

Northaus vstal a odložil list do zásuvky nočného stolíka. Predsa musí byť
dajaké východisko! Pre teba, Gudrun, pre nás všetkých. Možno príde
neskoro, ale treba sa o to pokúsiť.

Stauffenberg má stonásobnú pravdu. Možno vôbec ešte dlhšie váhať? Ak
sa prevrat podarí a Hitler bude zosadený, potom aj spánok žien a detí vo
veľkých mestách bude opäť pokojný, zmizne ich strach, strach osamelých
matiek a žien, ktorých muži umierajú na frontoch…

Ešte dnes povie Stauffenbergovi, že je pripravený. Inak začne o mne
pochybovať, pomyslel si, bude ma pokladať za onucu.

Zhodou okolností toho istého dňa predvolali Northausa k vedúcemu
lekárovi kliniky. Musel chvíľu čakať v predizbe; pozoroval na stenách
staré litografie z prelomu storočia.

„Sadnite si,“ povedal profesor, keď ho sestra vpustila do ordinácie.
„Musím vás požiadať o isté rozhodnutie. Doktor Neubert v týchto dňoch
usúdil, že vaša ľavá ruka ešte nie je v želateľnom stave. Tu sú,“ pristrčil
mu dve röntgenové snímky, „posledné zábery vašej lebky. Od mája, keď
sme vás naposledy röntgenovali, sa projektil ďalej nepresunul. Inak
povedané, pohybová schopnosť vašej ľavej ruky zostáva naďalej
obmedzená…“

Profesor sa zahniezdil, kým pokračoval: „Nuž teda… Operácia, ako som
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nedávno naznačil, nie je bez rizika. Pri operatívnom odstránení guľky by
sa mohli poškodiť ďalšie nervové spoje, a to by stav vašej ruky istotne
nezlepšilo. Chcem teda prenechať na vaše rozhodnutie, či sa máme
pokúsiť o operáciu.“

Northaus si úchytkom prezrel snímky. Myslel na Stauffenberga, keď sa
spýtal:

„Ako dlho by trvalo, kým by som bol po operácii zasa na nohách?“

Profesor nesprávne pochopil jeho otázku.

„Od odsunutia operácie si veľa nesľubujte. Odklad má význam iba ak na
štvrť roka, na dlhšie sotva.“

„Tak som to nemyslel, pán profesor. Už po roka sa ponevieram po
lazaretoch a nemocniciach. Mám toho dosť. Chcel by som znovu nastúpiť
do služby. Ľavú ruku nevyhnutne nepotrebujem. Iní sa naučili znovu písať
dokonca len s troma prstami. Ak sa ma teda pýtate, rád by som sa zriekol
operatívneho zákroku.“

„Viem, koho máte na mysli. Ale nezabúdajte, že nie ste Stauffenberg,“
usmial sa profesor. „Front pre vás aj tak už neprichádza do úvahy.
Nechápem celkom vaše naliehanie, veď vám už ostáva nanajvýš dajaký
štáb, teda pisárčenie - uvedomujete si to?“

Northaus prikývol.

Profesor zalistoval v zázname.

„Ako chcete. Niekoľko ráz sme si spolu príjemne podebatovali, už aj preto
by som si vás tu ešte rád ponechal. Lenže ďalší čakajú na vaše miesto. Po
záverečných vyšetreniach budete ešte mať čas pripraviť sa na všedné dni.
Čo keby ste si trochu užili nášho pekného Bavorska?“

Northaus naňho spýtavo pozrel.

„Máme k dispozícii zopár rekreačných miest v malom Walserskom údolí.
Pošleme vás ta na tri týždne. Medzitým odídu vaše osobné spisy na
veliteľstvo záložného vojska v Berlíne. Stade vás upozornia, kedy a kde
máte znovu nastúpiť.“
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Profesor vstal a podal mu ruku.

„Želám vám všetko dobré! A buďte rád, že tam vonku to máte a sebou!“

Na chodbe Northaus stretol ošetrovateľa, ktorý akoby ho nevidel. Northaus
sa za ním zvrtol. Prečo má takú uzavretú tvár?“

„Schőrder,“ zavolal za ním, „stalo sa niečo?“

Oslovený sa obrátil a bez slova sa naňho zahľadel. Potom sa ospravedlnil,
rozhliadol sa okolo seba a podišiel až k nemu.

„Vy ste predsa poznali Waiblingera, pán nadporučík?“

„Starého záhradníka?“ Northaus cítil, ako sa ho zmocňuje zlá predtucha.
„Isteže.“

„Už to nie je…“

„Čo tým chcete povedať?“

„Odviedli ho…“

„Odviedli? Nechápem…“

Ošetrovateľ pristúpil celkom blízko a zašepkal:

„Niekto ho udalo. V poslednom čas vraj Waiblinger často robil rozličné
narážky - myslím politické.“

Waiblingera teda odviedli! Starého, v prvej svetovej vojne ťažko
postihnutého muža, človeka, čo už nemohol byť nikomu nebezpečný. Vari
aj iným rozprával o letáku?“

Aby vôbec dačo povedal, naverímboha sa spýtal:

„A profesor o tom vie? Možno by mohol pre starkého dačo urobiť?“

„Profesor o veci vie, boli uňho dvaja. Ale jeho príhovor nepomohol.
Waiblingera odviezli autom. Tak je to. Možno sa ešte vráti, jedného
dňa…!
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„Možno,“ odvetil Northaus, ale vôbec tomu neveril. Tichým hlasom dodal:
„Nuž tak… v každom prípade vám ďakujem za dôveru, Schrőder.“

Rozišli sa. dajaká sviňa, uvažoval Northaus, čo nosí rovnakú uniformu ako
ja, udala toho starého muža! Čo z toho má? Zadosťučinenie? Pocit, že
poslúžila štátu?

Oproti nemu kráčala skupina mladých zdravotných sestier a nad čímsi sa
chichúňali. Nevšímal si ich. Správa o zatknutí starého Waiblingera
zapôsobila na Northausa ako posledná kvapka v pohári trpkosti.

Neobzerajúc sa naľavo-napravo, kráčal po schodoch priamo
k Stauffenbergovej izbe. Zabudol dokonca zaklopať a rovno stlačil kľučku.

 

Podplukovník sedel pri stole a čítal. Keď zbadal Northausa, vstal
a začudovane mu podišiel v ústrety.

„Vy? Čo sa robí? Vyzeráte bledý. Stalo sa dačo?“

„Prepáčte,“ ospravedlňoval sa Northaus. „Idem práve od profesora.
Odmietol som operáciu. Ale to som vám vlastne nechcel povedať. Chcel
som vám oznámiť, že do toho idem, pán podplukovník!“

Stauffenberg k nemu inštinktívne vystrel zmrzačenú ruku:

„Vedel som to, Northaus!“

Obaja mlčali, rozpačito stáli zoči-voči. Keď Northaus naďalej mlčal.
Stauffenberg sa spýtal:

„Vidím na vás, že máte ešte čosi na srdci. Von s tým!“

„Práve som sa na chodbe dozvedel, že starého záhradníka, od ktorého
mám ten leták, odviedlo gestapo. Veľmi ma to zobralo…“

„Teda tak!“ povedal Stauffenberg po chvíli. „Prisluhovači a povoľné
kreatúry sa nájdu aj tu! Ale… jedného dňa aj tomu bude koniec! To mi
verte, Northaus! Skoncujeme aj s tou špinavou bandou udavačov
a donášačov!“
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Až po chvíli sa Northaus zmienil o profesorovom úmysle poslať ho na
oddych do hôr. Stauffenberg hneď začal uvažovať.

„To znamená, ak by sa to malo stať už budúci týždeň, že zhruba v polovici
augusta si vás odtiaľ možno vyžiadať. Aj ja odtiaľto čoskoro odídem. Čas
súri. Nemám už nervy na tie nekonečné reči lekárov, čo všetky by u mňa
ešte bolo treba urobiť.“

Zľahka sa usmial.

„Začiatkom augusta navštívim profesora Sauerbrucha v Berlíne. Tajný
radca sa už bol vyjadril, že mi nasadí svoju chýrnu umelú ruku. Nuž dobre,
ak to nebude pridlho trvať. Ale teraz do toho prišlo toto…“

Stauffenberg ukázal Northausovi pravú ruku. Na amputovanom mieste
bolo vidieť vypuklinu.

„Prerastá mi tu navonok akási prekliata črepina! Ak sa to ešte zväčší, je po
umelej ruke. Ale potom mi to bude aj tak fuk!“

„Nebral by som to na ľahkú váhu, pán podplukovník,“ povedal Northaus.

„Hlúposť! To už nechajte na mňa. Mimochodom,“ zmiernil Stauffenberg
svoj predošlý rázny tón, „teraz je už isté, že budem pracovať v Berlíne na
Bendlerovej ulici, v štábe veliteľstva záložného vojska, v štábe veliteľstva
záložného vojska. Teda tak povediac na Olympe výcviku, doplňovania
a vyzbrojovania armády. Po vašom súhlase zariadim všetko potrebné, aby
ste sa dostali do mojej blízkosti. Ba ktovie, či tam nezačnete ešte predo
mnou. Povedali mi totiž, že sa dostanem z rúk lekárov najskôr
v septembri.“

„Pravdu povediac už sa na to teším,“ povedal Northaus bez pretvárky.

„Len sa netešte predčasne! Mám totiž vo zvyku od svojich
spolupracovníkov aj čosi vyžadovať,“ zasmial sa Stauffenberg. „A ešte
jedno: máte v Berlíne príbuzných alebo známych?“

Northaus záporne odkývol.

„Dobre. O vaše ubytovanie sa teda musí postarať vojenská správa.“

Sedeli spolu ešte hodnú chvíľu. Reč sa krútila okolo situácie na frontoch.
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Po dlhej prestávke na východe sa začala pri Kursku ofenzíva veľkého
štýlu. Američania a Briti sa vylodili na Sicílii, Stauffenberg bol
pesimistický, pokiaľ išlo o možnosť úspechu nemeckých síl. Už dva razy
sa odsunula ofenzíva na východe, pretože nové tanky sa ešte nedostali do
sériovej výroby. Okrem toho treba rátať s tým, že vývoj v južnom
Taliansku bude viazať väčšie nemecké sily.

„Nechápte ma zle, Northaus,“ povedal Stauffenberg, keď videl
spolubesedníkovu začudovanú tvár. „Nemám už nič spoločné s cieľmi
Hitlera a jeho družiny. Ale obávam sa, že ďalšie porážky na východe
a teraz možno aj v Stredomorí nás vystavia časovému tlaku, ktorý
neumožní vytvoriť dostatočnú východiskovú pozíciu pre náš zámer. Iba to
mi robí starosti.“

 

Večer pred zaspatím Northaus uvažoval o svojom rozhodnutí. Isteže, jeho
súhlas prišiel spontánne, pod vplyvom listu od mamy a správy
o Waiblingerovom osude. Ale pripravenosť na takéto rozhodnutie v ňom
už dávnejšie dozrievala. Driemala v ňom, a posledné udalosti ju len náhle
vyplavili na povrch.

Nepokojne sa prevalil z boka naznak a zahľadel sa do povaly. Hoci si to
doteraz nepriznával, jeho rozhodnutie bolo v mnohom ovplyvnené
podplukovníkovým príkladom.

Musel sa priznať, že Stauffenberg vyžaruje akúsi čudesnú silu. Je celkom
iný než ostatní dôstojníci, ktorí sa tvária ľudsky, ale vo svojom jadre takí
nie sú. Stauffenberg hovoril voľne, veľkoryso, ale jeho úsudky sú vždy
presné, isté. Nekompromisne kritizuje javy, ktoré boli doteraz tabu. Koľko
energie musí driemať v tom mužovi, koľko síl, ktoré človeka vťahujú do
jeho magnetického poľa, aj keď sa proti tomu spočiatku bráni!

Prvý raz v živote stretol človeka, ktorý stelesňoval autoritu v najlepšom
zmysle slova. Autoritu, ktorá sa neopiera o postavenie, nevyplýva
z úradnej moci, ale z nezvyčajne silného charakteru.

Posledné dni v Mníchove strávil v stave akéhosi čudného napätia. So
Stauffenbergom sa takmer nestretával. Podplukovník teraz častejšie
prijímal návštevníkov z vonku a nakoniec sa celkom stiahol z dohľadu.
Northaus čakal, či sa nedozvie dačo o Waiblingerovom osude.
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Príležitostne sa vypytoval Schrödera, ale ten nemal nijaké ďalšie správy.
Inak tu už nik záhradníka nespomínal. Niekedy sa zdalo, akoby nebol ani
nikdy existoval, akoby nikdy nekľačieval pri záhonoch ruží pod jedľami,
mrmlúc si čosi pre seba.

Záverečné vyšetrenia sa pretiahli až do konca júla, lebo ustavične
prichádzali noví pacienti. Často sa v duchu pokúšal preniesť do Berlína,
preňho doteraz cudzieho mesta; aké úlohy naňho asi čakajú na Bendlerovej
ulici?

Nepríjemné chvíle zažil s Pankertom, ktorý sa vrátil do izby. Medzičasom
naňho zabudol ako na čosi nepríjemné. A zrazu sa znovu ukázal, očividne
so zlepšeným zdravotným stavom, pripravený uplatniť čerstvé sily proti
Northausovi.

A vskutku, čoskoro si znovu vbehli do vlasov. Pankert špiritizoval na
základe novinových správ o situácii na východe a dospel až k jalovým
veľkohubým vyhláseniam:

„Teraz je iniciatíva definitívne znovu v našich rukách! Naše nové tigre to
tentoraz Ivanovi naložia!“

„A už ste vlastne niekedy stáli proti tomu Ivanovi?“ spýtal sa Northaus
uštipačne. Neodpustil si poznámku, lebo vedel, že Pankert bol doteraz iba
v severnej Afrike.

„Žiaľ nie. ale len čo ma tu vykurírujú, dobrovoľne sa prihlásim na
východný front. Uvidíme, či nové sily nedokážu to, čo ste vy doteraz
zbabrávali!“

„Nuž vám iba vrelo želám stretnúť sa aspoň raz s Ivanom v boji zblízka.
Strašne rád by som videl, ako to potom dopadne s vašou úžasnou bojovou
pripravenosťou…“

„Ph, takí podľudia!“ vyprskol Pankert opovržlivo.

„Ale potom je komické,“ zaťal Northaus s pasiou do živého, „že minulej
jesene pred týmito podľuďmi naši kamaráti z SS utekali, ani keby mali
čerta v pätách!“

Pankert načisto očervenej od jedu a zaziapal:
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„Vyprosujem si takéto znevažovanie najlepších jednotiek, ktoré nám
vodca vytvoril!“

„Vodcu som nespomínal. Dobrú chuť!“ povedal Northaus a šiel rovno
k dverám.

„Vy nie ste nijaký nacionálny socialista!“ kričal za ním Pankert, ale
Northaus už opustil izbu. Vonku si zhlboka vydýchol: Chvalabohu, už len
pár dní! Inak by som jedného dňa tohto idiotského papagája našej slávnej
propagandy musel zdrapiť pod hrdlo.

Trvalo hodnú chvíľu, kým sa upokojil.

So Stauffenbergom sa od posledného stretnutia zhováral už iba raz. Bolo
to v deň, keď sa rozšírila správa o páde Mussoliniho.

„Nádejné znamenie,“ usúdil podplukovník. „Po dvadsaťročnom okázalom
bašovaní veľký duce bez fanfár odišiel zo scény. Ale pozor: v Taliansku
boli predpoklady na mocenskú zmenu oveľa priaznivejšie, než sú v ríši.
Neverím, že takýto dvadsiaty piaty júl bude možné zopakovať v podobnej
forme u nás.

Bola to síce len náhoda, ale Northausovi pripadalo ako symbolické
znamenie spolupatričnosti, že toho istého dňa, keď opúšťal nemocnicu,
aby strávil pár týždňov v malom Walserskom údolí, aj podplukovník
definitívne odchádzal do Berlína k profesorovi Sauerbruchovi.

Rozlúčili sa iba krátko na chodbe. Potom Northaus zišiel s batožinou pred
budovu a čakal na autobus.

Stauffenberg sa zjavil o chvíľu vo dverách a zišiel po niekoľkých
schodoch k čakajúcemu sivému opelu. Za ním sa do východu natislo
niekoľko lekárov a zdravotných sestier. Podplukovník si tu zrejme získal
široké sympatie.

Keď zbadal Northausa, zdvihol ľavú ruku k brigadierke. Usmial sa, ale bol
to len krátky úsmev. Tvár mu hneď znovu zvážnela. „Želám vám rýchle
uzdravenie, Northaus!“ povedal n rozlúčku. „A do skorého videnia!“

Northaus odzdravil. Sledoval Stauffenberga, kým sa neusadil vo voze
a pobočník nepribuchol dvere. Keď sa auto váhavo rozbehlo, intenzívne
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pocítil, ako veľmi mu bude podplukovník chýbať, kým sa znovu stretnú v
Berlíne

 

2. kapitola

Príchod

Privítanie, ktoré mu pripravila ríšska metropola, bolo nepohostinné, ba
hrozivé. Northaus mal dojem, že si vybral najnevhodnejší deň. vlak,
ktorým prichádzal od Lipska, stál vyše hodiny medzi domcami
a záhradkami kdesi v južných predmestiach. Slnko už dávno vyšlo, ale
bolo skryté za čiernosivým oparom, ktorý sa dvíhal nad vzdialeným
kamenným morom domov. Keď sa vlak konečne pomaly pohol a drkotavo
sa sunul cez množstvo výhybiek a križovatiek do stredu mesta, Northaus
zbadal pod sivotou oparu obrovské plamene požiarov.

Raz stretli protiidúci vlak. Northaus šokovaný hľadel na ľudí v otvorených
dverách vagónov, na celé strapce, ktorými bolo ovešané schodíky, na ľudí
stojacich na nárazníkoch medzi vozňami s tvárami od sadzí a prachu,
bledých a nevyspatých, s výrazom štvanej zveri v očiach.

„Ťažký nočný nálet,“ poznamenal sucho železničiar, ktorý si všimol jeho
zhrozenie. „Tentoraz to museli schytať viaceré štvrte odrazu!“

Northaus sa ešte vždy nevedel spamätať z týchto dojmom, hoci už dávno
sedel na prvom poschodí heeresantu čiže veliteľstva záložného vojska na
Bendlerovej ulici. V noci zle spal a teraz tu už dobrú hodinu čakal bez
toho, že by sa oňho ktokoľvek staral. Musím si zvykať na pomaly melúce
mlyny, pomyslel si. Polrok v Krakove a potom v Mníchove mu dal pomaly
zabudnúť, ako sa práve v štáboch všetko vlečie. Nečinne sedel a sledoval
pisárku, ktorá ustavične niečo vyklopávala na stroji. Podchvíľou vybehla,
a keď sa vrátila s novými papiermi, bez slov a pokračovala v písaní, akoby
pre ňu ani neexistoval.

Prešli dve hodiny. Northaus sa cítil na smrť unavený a len-len, že
nezadriemal. Zrazu sa strhol. Od dverí sa mu ktosi prihovoril:

„Pán nadporučík, ráčte prosím so mnou.“
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Akýsi poddôstojník ho zaviedol chodbou, potom hore schodmi a znovu
chodbou, ktorá sa zdala nekonečná, až k úzkym dverám, za ktorými bol
výťah. Mlčky sa vyviezli o dve poschodia vyššie a poddôstojník ho znovu
viedol kúsok po chodbe, až zastal pred dverami s číslom 312, aby vpustil
Northausa ako prvého.

„Prepáčte, že ste museli tak dlho čakať,“ ospravedlňoval sa akýsi kapitán.
Ktorý mu vstával v ústrety. „Volám sa Bőlkow. Som rád, že vás môže,
u nás privítať.“

Northaus si letmo prezrel muža, ktorý k nemu podišiel. Podali si ruky.

„Je mi naozaj ľúto, ale ten dnešný nočný nálet všeličo poprevracal.
Niektorí z našich ľudí neprišli do služby, zrejme sú ranení alebo mŕtvi. Iní
telefonovali, že zachraňujú zvyšky svojho imania.“

Kapitán Bőlkow mohol byť v Stauffenbergovom veku, ale takmer úplná
lysina na hlave ho robila starším. Hovoril tichým, príjemným hlasom.
Nijaký komisný typ, pomyslel si Northaus.

„Doklady ste zrejme odovzdali už pri príchode? Dobre. Poddôstojník!
Postarajte sa, aby sme dostali dačo teplé na pitie.“

Chvíľu sa spolu zhovárali. Bőlkow sa ho vypytoval, kde všade bol na
fronte, na pomery v Krakove, pridal zopár osobných poznámok
o Mníchove a napokon prešiel na záverečný oddychový pobyt vo
Walserskom údolí. Zoširoka sa rozhovoril o situácii v Berlíne.

„Pred necelými tromi týždňami vyšla výzva k obyvateľstvu, aby opustilo
mesto. Apelovalo sa najmä na ženy s deťmi, aby vzhľadom na
nebezpečenstvo náletov dlhšie nezotrvávali v meste. Až do včerajška táto
výzva nemala takmer nijaký účinok. Ale po dnešnej noci sa to určite
zmení. Pre ľudí, ktorí majú možnosť niekam odísť, je to najlepšie riešenie.
Dnes v noci to bola iba ukážka toho, čo nás tu čaká. Ale nechcem vás
strašiť, ako viete, nie každá ukážka toho, čo nás tu čaká. Ale nechcem vás
strašiť, ako viete, nie každá bomba zasiahne cieľ… Len čo raz strávite noc
v pivnici so všetkým, čo k tomu patrí, zvykne si.“

Kapitánove reči a ponaučenia začali ísť Northausovi na nervy; ani
slovkom sa nezmienil o Stauffenbergovi. Nebol si načistom, či Bőlkow
vôbec dačo vie o veci, alebo sa ho iba usiluje inštruovať a ako každého
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nováčika. Ani po ďalšej hodine v tomto ohľade ešte nevedel nič. Kapitán
si s ním vypil čaj a podrobne ho pooboznamoval s miestnymi predpismi.
Niekoľko ráz mu pripomenul potrebu prísneho utajenia aj zdanlivých
maličkostí, čo ako bezvýznamných prác. Napokon kamsi zatelefonoval
a spýtal sa, či už je pre nadporučíka zabezpečené ubytovanie.

„Máte šťastie, kamarát,“ povedal, keď zložil slúchadlo. „Pekné prostredie,
doteraz ušetrené bombardovania. Okrem toho pohodlné spojenie
podzemnou dráhou. Napokon, pokiaľ viem od vášho predchodcu, aj
domáci sú príjemní ľudia. Najlepšie bude, ak ta poobede zájdete
a odnesiete si aj batožinu. Je len samozrejmé, že dnes máte celý deň
voľno. Tu to neberieme tak smrteľne vážne ak inde,“ povedal familiárne
a podal Northausovi lístoček s adresou.“

Northaus čítal: „Carl Vogt, Berlín-Pankow, Vinetova ulica 81.“

Bőlkow ešte upresnil:

„Je to v severnej časti mesta, ak vám to dačo hovorí. Ale pokiaľ viem od
podplukovníka Stauffenberga, ste v Berlíne cudzí.“

Stauffenberg! Northaus nebol schopný zabrániť, aby sa pri vyslovení tohto
mena zľahka nestrhol a pozorne sa nezahľadel na kapitána. Ale ten
pokojne rozprával ďalej, akoby bol vyslovil hocaké bežné meno.

Až keď sa Northaus chystal opustiť miestnosť, kapitán konečne povedal
čosi, čo mu umožnilo vidieť jasnejšie.

„Zajtra,“ povedal Bőlkow akoby mimochodom, „vám predstavím niekoľko
spolupracovníkov z oddelenia. V budúcnosti budete mať s nimi viac či
menej do činenia. Už teraz by som vás chcel upozorniť, že síce ide
o relatívne malý okruh ľudí - už o štyri kancelárie sa začína iný svet - ale
že tento okruh…“ zaváhal a hľadal vhodný výraz, „že tento okruh nie je
homogénny. Chápete? Podplukovník Stauffenberg si želá, aby ste sa so
všetkými nejasnosťami, na ktoré by ste mohli naraziť pri svojej činnosti,
obracali na mňa alebo naňho. A ešte čosi? Major Hilpert, ktorému toto
oddelenie zatiaľ formálne podlieha, je toho času odvelený. Veľmi dúfam,
že sa tu už nezjaví. Nie preto, že by som mal zálusk na jeho stoličku, ale
preto,“ Bőlkow podišiel k oknu a vyzrel von, „že vlastne behá v nepravej
uniforme.“
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Northaus spýtavo pozrel na kapitána.

„Mal by totiž nosiť hnedú uniformu. S množstvom zlata. Hilpert nie je nič
iné iba nafúkaný zlatý bažant, ktorého treba brať s krajnou opatrnosťou.
Tak - a zhruba by ste mali prehľad.“

 

To bolo koncom augusta. Keď o pol roka neskôr Northaus spomínal na
tento prvý deň v Berlíne, stretnutie s Bőlkowom bolo z neho vlastne
najpríjemnejším zážitkom. Popoludní zašiel aj s batožinou na Vinetovú
ulicu. V byte nikoho nezastihol, nuž sa usalašil v hostinci na rohu, kde
otrhávaný popíjal slabé pivo a fajčil jednu cigaretu za druhou.

Asi o siedmej večer sa konečne zjavili domáci, otec s dcérou; zaraz sa
ospravedlnili, že sa o jeho príchode dozvedeli neskoro.

Carl Vogt bol asi tak päťdesiatročný muž nižšej postavy, ale napriek sivým
vlasom pôsobil mladistvo. Jediné, čo čudne kontrastovalo s týmto
dojmom, bola jeho uzavretá, nespočetnými vrásami poznačená tvár, nie
nesympatická, ale pôsobila odmietavo.

Jeho dcéra Uršuľa mohla mať asi tak dvadsaťpäť rokov. Mala
trudomyseľný smutný výraz v očiach, ktorý Northausa podivne dojímal.
So zdôraznenou úsečnosťou mu poskytla niekoľko informácii o používaní
izby a kuchyne a vzdialila sa. izba, v ktorej mal bývať, pôsobila celkom
príjemne; nábytok nebol starší ako pätnásť rokov.

Northaus si uložil veci do bielizníka a do skrine. Potom sa šiel
poprechádzať po okolí. Ako ho informoval Bőlkow, štvrť bola takmer
nedotknutá bombardovaním. Ulicu oživovali stromy. Domy mohli byť
postavené v rokoch po prvej svetovej vojne, keď sa stavalo masívne, ale už
moderne. Neboli tu zadné dvory s druhými, ba i tretinu budovami
ponorené v tieni, ako videl ráno medzi Anhaltskou stanicou a Bendlerovou
ulicou.

Na druhý deň napätý a trochu vzrušený sa zjavil na novom pôsobisku.
Kapitán Bőlkow ho na rozdiel od predošlej upravenosti iba pozdravil
a stručne oboznámil podstatou niektorých prác. Potom ho ponechal na
seba a nik sa oňho už nestaral.
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Vari očakával, že sa dozvie mimoriadne závažné veci? Dúfal, že naďabí na
zaujímavé dokumenty? Sotva - na to bol priveľmi triezvy a racionálny. Ale
jednako bol sklamaný, že má iba zostavovať akési zoznamy, v ktorých
bolo treba pedantne vypisovať odchody a príchody, úbytky a prírastky
v plukoch a divíziách, porovnávať predpokladané a faktické stavy ľahkých
a ťažkých zbraní. Bolo tom čosi pre žonglérov s číslami, ale nie pre
chlapa, ktorý už zakúsil nejednu frontovú líniu a teraz očakával iné úlohy.

Ak v prvých dňoch dúfal, že tento druh činnosti sa čoskoro zmení, bol
sklamaný. Z času na čas sa ukázal Bőlkow alebo niektorý iný z jeho z jeho
nadriadených. Poinformovali sa, ako mu ide práca, znovu zmizli a nechali
ho opäť celé hodiny venovať sa tejto otupnej činnosti.

Na oheň zvyčajne chodili do blízkeho kasína; Northaus najčastejšie
s Bőlkowom a poddôstojníkmi, ktorý ho v prvý deň sprevádzal,
príležitostne aj s istým poručíkom. Pri stole mal hlavné slovo Bőlkow. Bol
príjemný rozprávač a dokonca sa mu darilo, že Northaus občas zabúdal na
svoju celkovú rozladenosť.

Možno to nebola iba jednotvárnosť práce za písacím stolom, čo ho trápilo..
akiste to bol aj pocit osamelosti, keď sa večerami zatváral do svojej izby.
Uršuľa Vogtová o tomto čase ešte pracovala na pošte. Northaus predtým
nevedel, že všetci práceneschopní v ríši už dávno musia pracovať desať aj
viac hodín denne. Jej otec, Carl Vogt, býval večer unavený; zriedkakedy
venoval Northausovi viac ako pár bežných fráz a takisto sa utiahol do
svojej izby.

O Stauffenbergovi nepočul nič. Jeho meno nepadlo ani pri stole v kasíne,
ani na Bendlerovej ulici. A sám sa neodvážil spýtať Bőlkowa, kde je
vlastne podplukovník.

Nadišiel posledný septembrový týždeň a Northausovým pôsobiskom bolo
už mesiac všeobecné oddelenie či ersatzamton. Proti vlastnej vôli si už
zvykol na jednotvárnosť každodennej práce.

Istého dňa popoludní vošiel do kancelárie Bőlkow a položil na stôl
zatvorený fascikel.

„Prácu ste zvládli dobre. Tu vám prinášam čosi, čo bude pre vás akiste
zaujímavejšie. Musím vás však požiadať o pochopenie a podotýkam, že
túto novú prácu budete môcť vykonávať iba medzi sedemnástou
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a dvadsiatou hodinou. Slovom, budete tu musieť ostávať dlhšie.“

Northaus nechápavo hľadel na kapitána.

„Totiž v uvedenom čase už nebývajú na poschodí ich ľudia. Aj ja tu
budem zostávať dlhšie. Päť minút pred ôsmou mi vždy všetko donesiete
do mojej kancelárie. A teraz by som vám chcel vysvetliť, o čo ide.

Bőlkow otvoril fascikel.

 

V nasledujúcich dňoch Northaus dumal nad mapami a nákresmi
najrozličnejšieho druhu. Boli to plány Berlína, na ktorých boli zaznačené
takticky dôležité body, zememeračské nákresy z okolia hlavného mesta,
automapy. Napokon Bőlkowov fascikel obsahoval plány so zaznačenými
stanovišťami vojenských útvarov na juhu a severe mesta. Ako prvou
úlohou ho kapitán poveril vyrátaním časov, ktoré by potrebovali určité
jednotky, aby sa dostali zo svojich stanovíšť do Berlína.

Northaus pracoval. Meral, sčítaval odčítaval, rozvíjal celý raz možností,
kým si poznačil najlepší variant. Bőlkow mu povedal, že to všetko sa už
raz prerátalo a zafixovalo, ale keďže nastali isté technické zlepšenia
u motorizovaných jednotiek, je potrebné ešte raz preveriť časy. Ak by ho
vraj zaujímalo, na čo je to všetko dobré, potom iba toľko: je to malá časť
celkového plánu pre prípad, že by prepukli nepokoje medzi zahraničnými
robotníkmi alebo že by uprostred ríšskeho územia pristáli nepriateľské
výsadky.

Northaus mal dosť času uvažovať o týchto verziách. Prvá možnosť bola
málo pravdepodobná; dobre vedel, ako prísne strážia a kontrolujú
takzvaných fremdarbeitrov. Druhá možnosť, teda výsadok zo vzduchu,
bola síce teoreticky mysliteľná, ale pri súčasnej polohe frontov dosť
nereálna.

Tak či onak, táto práca Northausa bavila - poskytovala priestor fantázii,
vyžadovala kombinátorské úvahy. Vyrátal optimálny čas, ktorý by
potrebovali tanky z Krampnitzu, aby sa dostali až k hlavnej berlínskej
príjazdovej ceste; zistil najkratšiu a najrýchlejšiu trasu pre pechotnú školu
v Döberitzi a takisto optimálny čas nástupu pre delostreleckú školu
v Jüteborgu.
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Pozoruhodné bolo - a táto myšlienka sa mu stále vracala - že všetky
uvedené útvary sa mali presunúť do blízkosti vládnej štvrte. Mali ochrániť
túto štvrť, alebo tu bol iný zámer? Čím dlhšie o veci rozmýšľal, tým
očividnejšie bolo, že do úvahy prichádzajúce len dve možnosti: ochrana
štvrte, alebo priama intervencia. Zišli mu na um Stauffenbergove slová
o prevzatí mocenských pák. Jasné! To je súvislosť! Iba si nevedel
predstaviť, ako sa to má v jednotlivostiach odohrať, ako bude možné riadiť
zložitý mechanizmus prevzatia moci.

V berlínskych nociach sirény teraz húkali častejšie, ale k nijakému
väčšiemu náletu nedošlo. Northaus mal vlastne vyhľadať protiletecký
úkryt, ale nelákal ho kontakt s ostatnými obyvateľmi. Zavše stál pri okne
izby a pozoroval križujúce sa svetelné chápadlá protilietadlových
svetlometov. Podľa zvuku výstrelov sa pokúšal odhadnúť vzdialenosť
najbližšieho fľaku čiže protilietadlového dela. Raz ho na schodoch oslovil
službukonajúci príslušník protileteckej hliadky, prečo nejde do krytu.
Northaus ho odbavil nakrátko: stará vojnová trauma, dva razy ho zasypala,
akiste chápe. Ten druhý sa ospravedlnil, vraj nevedel, takže je to
v poriadku.

 

Prvého októbra - takmer už dokončil poštárske cvičenia, ako si ich pre
seba nazval - konečne zažil radostné prekvapenie. Bőlkow náhle otvoril
dvere:

„Až po vás, pán plukovník!“

Vo dverách sa zjavila Northausova dôverne známa postava podplukovníka
Stauffenberga. Od radosti spontánne vyskočil a stal si do pozoru.

„Bez toho sa zaobídeme, Northaus,“ povedal Stauffenberg s úsmevom.
„Tak som teda tu, a už aj v službe!“

Potriasli si ruky. Stauffenberg si bez okolkov sadol na hranu stola
a hompáľal nohami. Hoci na hlave už nemal obväz, nevyzeral dobre.
Zdravé oko mal zapálené, tvár nevyspatú, unavenú.

„Ak si môžem dovoliť poznámku,“ ozval sa Northaus, „vyzerali ste
v Mníchove lepšie, pán podplukovník.“
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Stauffenberg mávol rukou.

„Len s tým nezačínajte aj vy, Northaus! Už to nemôžem počúvať. Profesor
si ma chcel v auguste rovno nechať v berlínskej nemocnici Charité.
Vychvaľoval svoju vychýrenú Sauerbruchovu ručnú protézu, ktorú mi vraj
bezpodmienečne musí nasadiť. Okrem toho sa ponúkol, že mi z lebky
vyoperuje projektil. Zriedkakedy som videl tajného radcu takého
zarazeného, keď som mu bez okolkov oznámil, že na také veci nemám čas.
Myslím, že mi to profesor dodnes zazlieva.

Doslova sa ruinuje, pomyslel si Northaus. Donekonečna nebude môcť
takto zaobchádzať so zdravím, iný na jeho mieste by sa bol už dávno
zosypal. Ale to je preňho typické!

„Nuž áno, Northaus, viem si predstaviť, čo si teraz myslíte,“ zasmial sa
podplukovník trochu unavene. „Ale k veci. Už ste si tu privykli? Chudí
vám to papierovanie? Isteže, aj ja by som si vedel predstaviť čosi iné. Ale
musí to byť. Od toho napokon závisí, či neskôr mnohé veci budú bežať bez
zbytočných problémov. Kapitán Bőlkow mi vravel, že vám to ide celkom
dobre.“

„Ak môžem byť úprimný,“ povedal Northaus, „spočiatku to nebolo akurát
zábavné. Ale od toho času, čo riešim tie počtárske úlohy, sa mi to celkom
pozdáva.“

„Northaus už pár dní znovu prepočítava nástupové a príchodové časy
útvarov rozložených okolo Berlína,“ vysvetľoval Bőlkow.

„V tom prípade ste už čiastočne zasvätený do Valkýry.“

Northaus spýtavo pozrel na podplukovníka.

„Valkýra je krycí názov celkového plánu, ako v prípade nepokojov
zaručiť, že armáda zostane pánom situácie.“

Northaus uvažoval. Čo ak mu tu Stauffenberg práve nepriamo zveruje
dôležité objasnenie? Radšej sa rovno spýtal:

„Ostane pánom situácie, alebo sa stane pánom situácie?“

Stauffenberg sa zasmial.
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„Ako v Mníchove. Stará nemecká dôkladnosť. Ak teda chcete vedieť,
stane sa pánom situácie. Tak, ale teraz už musím ísť. Čoskoro sa uvidíme,
iste na príhodnejšom mieste, a bude viac času.“

Príležitosť sa naozaj čoskoro naskytla. Niekoľko dní po Stauffenbergovom
nástupe do služby na Bendlerovej ulici zatelefonovala Northausovi
podplukovníkova sekretárka, aby o štvrť na deväť večer čakal pri vchode
do budovy.

V označenom čase Northaus čakal pri bráne. Netrvalo dlho a pred budovou
prišiel Mercedes 170. Stauffenberg otvoril dvere:

„Dúfam, že máte čas? Nuž prosím, nastúpte!“

Vodič auta, akýsi desiatnik, opatrne prechádzal rozbombardovanou
štvrťou Charlottenburg. Podchvíľou sa vyhýbal kráterom na vozovke.
Potom šiel kúsok po autostráde smerom na juhozápad.

„Budete mať príležitosť,“ prerušil dlhé ticho podplukovník, „spoznať
môjho brata a náš dom na Tristanovej ulici.“

Vo Wansee vodič zastal na ulici lemovanej vilami. Okolie bolo pokojné
a pôsobilo takmer opusteno. Berthold von Stauffenberg už čakal pri
dverách. Hoci musel byť starší než podplukovník, robil dojem
bezstarostnejšieho človeka. Northaus si na chvíľu nebol načistom, aký je
vlastne medzi bratmi rozdiel. Zdalo sa mu, že Berthold má v sebe čosi
z veľkého chlapca. Hoci mal na sebe uniformu vojenského námorníctva
s označením hodnosti hlavného štábneho sudcu, bolo očividné, že
vojenčina mu neprešla natoľko do krvi ako jeho bratovi Clausovi.
Okolnosť, že nebol poznačený zraneniami, iba zvyšovala mladistvý dojem,
akým pôsobil.

Bol z toho večer, na ktorý Northaus neskôr vždy rád spomínal. Bol jediný
hosť v dome, a tak sa čoskoro rozprúdila nenásilná debata, ktorá sa sprvoti
dotýkala vzdialenejších vecí. Ale sa potom sa skrútila na problémy, ktoré
sa prítomných bezprostredne dotýkali.

Podplukovník pôsobil uvoľnenejšie a sviežejšie než nedávno do
Bendlerovej ulici; dalo by sa povedať, že takmer veselo. Rozprával
o svojich zážitkoch zo zdravotnej dovolenky v auguste a septembri,
o stretnutiach s rovnako zmýšľajúcimi ľuďmi na rodinnom zámku
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Stauffenbergovcov v Luatlingene. Medzi rečou poznamenal, že prevratový
akčný plán, odhliadnuc od niektorých detailov, je takmer hotový. Teraz ide
o to, aby niekoľko dôveryhodných osôb vyhotovilo kópie. Celá práca
môže potom predbežne putovať späť do pancierových trezorov.

„Akiste sa čudovali, že Bőlkow vám nepovedal nič bližšie o pozadí plánu
Valkýra. Zámerne, každý, kto pracuje na pláne, má vedieť iba toľko,
koľko nevyhnutne potrebuje na svoju prácu. Mimochodom, Valkýra je vo
svojej základnej štruktúre celkom legálna záležitosť, dokonca je známa aj
vodcovmu hlavnému stanu a je schválená z najvyšších miest.“

Northaus mal dojem, že sa nebodaj prepočul.

„Takže je pravda, keď mi kapitán Bőlkow vysvetľoval, že plán vychádza
z predpokladaných nepokojov zahraničných robotníkov?“

„Veru tak. Ibaže s tým rozdielom, že na najvyšších miestach vlastne
schvaľovali iba návrh základných rozkazov, ktoré pri takomto
výnimočnom stave všetku právomoc delegujú veliteľovi záložného vojska.
Niekoľkí zasvätenci sa však zaoberali vypracovaním dodatkových pasáži.
Medzi nimi sú napríklad podrobnosti o vyradení úradovní nacistickej
strany z činnosti. O zatknutí vedúcich pracovníkov gestapa a polície,
o zabezpečení dopravy a mnohé iné.“

„V tom prípade je teda Valkýra od A po Zet plánom prevratu?“ dôvodil
Northaus.

„Do istej miery áno. Ale sú tu aj iné opatrenia,“ podplukovník zmraštil
čelo. „V najbližšom čase bude potrebné dôkladne prepracovať už
existujúce proklamácie, najmä pre rozhlas. Nedávno som mal možnosť
niekoľkých námatkových previerok a som - úprimne povedané - priam
zhrozený, aký duch sa v nich ozýva.“

„Môj brat,“ zapojil sa do debaty Berthold Stauffenberg, „Naráža na to, že
tieto výzvy koncipovali ľudia, s ktorými musíme v záujme vecí rátať, ale
ktorých koncepcie nám spôsobujú ťažkosti. Sú to nevojaci, bývalí
diplomati, ktorí upadlo do Hitlerovej nemilosti, alebo bývalí štátni
úradníci, ktorých prepustili zo služby pre opoziční stanovisko voči tretej
ríši. Zväčša sú to veľmi čestní ľudia, pokiaľ ide o zmýšľanie, ale politicky
sú orientovaní viac na minulosť než na budúcnosť.“
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Kým Berthold dolieval poháre francúzskym červeným vínom, Northaus sa
spytoval:

„Keďže je pre mňa neľahké vyznať sa v tejto veci, musím položiť otázku,
či teda existujú rozličné skupiny a o čo im ide.“

Podplukovník vstal, nepokojne sa prešiel po miestnosti a zastal pri
knižnici, kde mimovoľne, akoby chcel rozptýliť vlastnú pozornosť,
zalistoval v jednom zväzku. Potom sa rozhovoril:

„Len ťažko to možno objasniť stručne, Northaus. Pre dnešok vari len
toľko: Úsilie o mocenskú zmenu v ríši je od istého času evidentné
u skupiny ľudí, ktorá sa grupuje okolo bývalého hlavného mešťanostu
Lipska doktora Goerdelera. Ten má zase spojenie s opozičnými
dôstojníkmi, okrem iného s istou vedúcou osobnosťou tu v Berlíne, ako aj
so skupinou armád Stred na východnom fronte. Títo ľudia, hoci bez
súhlasu samotného Goerdelera, pokúsili sa na jar tohto roku dva razy
o atentát na vodcu; oba pokusy však zlyhali. Keďže Goerdelerove plány sú
sčasti iluzórne - ešte vždy je v zajatí absurdnej predstavy, že si od Hitlera
možno vynútiť odstúpenie osobným rozhovorom - konala sa v minulom
mesiaci schôdzka s Goerdelerom, bývalým generálplukovníkom Beckom
a ešte niekoľkými. Smiem povedať iba toľko, že Goerdeler tentoraz už
uznal nevyhnutnosť násilného odstránenia Hitlera. Ale aj naďalej s ním
budeme mať problémy.“

Podplukovník odložil knihu, ktorú doteraz držal v ruke.

„Oveľa menej problematické je spojenie s iným krúžkom, s takzvanými
kreisauermi. Aj oni sú nevojaci a zaoberajú sa podrobnými plánmi na
obdobie po páde terajšieho vedenia. Žiaľ, väčšina členov tohto krúžku je
za to, aby sa vyčkávalo, kým hitlerovský režim definitívne neskrachuje
sám. Najbližšie budete mať príležitosť spoznať niektorých popredných
mužov z tohto krúžku.

„Moment, Claus,“ vmiesil sa do rozhovoru podplukovníkov brat, „všetka
česť tvojej skromnosti a úspornosti, ale žiada sa doplniť, že celá činnosť
dobrý polrok stagnovala. Znepriatelené skupiny sa akosi nemohli dostať
pod jednu strechu. Až od toho času, ako si sa ujal veci, možno zaznamenať
pokroky.“

„Prosím ťa, Berthold, prestaň s tým,“ bránil sa podplukovník. „Vieš veľmi
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dobre, čo všetko už vykonal taký Treskow a iní. Ak teraz celá vec nabrala
istý švih, mám na tom iba skromnú zásluhu.“

Keď Berthold Stauffenberg na chvíľu opustil miestnosť, Northaus sa
obrátil k podplukovníkovi:

„Ak si smiem dovoliť otázku: Dokedy ešte budeme na veliteľstve
záložného vojska vypĺňať papiere, kým sa čosi stane? Je mi jasné, že nič
nemožno unáhľovať. Ale každým týždňom na frontoch pokračuje
šialenstvo; tam aj v zázemí zomierajú celé tisíce!“

„Zmýšľam ako vy, Northaus. Ale bez stopercentne spoľahlivej základne,
bez presne fungujúceho plánu a nadväznosti každú akciu v podmienkach
hitlerovského mocenského a bezpečnostného aparátu, sliedenia gestapa,
sicherheitsdienstu, SS a polície by bola vopred odsúdená na neúspech.
Chápem vašu netrpezlivosť. Isteže, základy už sú. Ale vynára sa ďalší,
nemej zložitý problém. Už ste dakedy rozmýšľali o tom, aké ťažké je
dostať sa do Hitlerovej bezprostrednej blízkosti? Do úvahy prichádza len
veľmi úzky okruh vybraných osôb. Dokonca ani môj nový šéf v oddelené
heeresamtu, generál Olbricht - ani nehovoriac o mne ako šéfovi jeho štábu
a celkom vylučujúc hodnosť nižšie postavených - nemá takúto možnosť.
Áno, keby som mal takúto funkciu pri veliteľovi záložného vojska…
Buďte trpezlivý, Northaus. Žiaľ, nie ste jediný, čo sa ešte nenaučil čakať.“

Keď sa vrátil podplukovníkov brat, prešli na iné témy; o politike a vojne sa
už takmer nehovorilo. Berthold živo opisoval dojmy z pobytu v Holandsku
ešte pred osudným tridsiatym deviatom rokom; vtedy sa špecializoval na
otázky medzinárodného práva.

Podplukovník vybral z knižnice nedávno vydaný životopis niekdajšieho
pruského poľného maršala Gbiesenaua.

„Veľmi si vážim túto knihu. Po prvé preto, že z matkinej strany patrí
Gneisenau k naším predkom, a po druhé preto, že jej autor je mojím
priateľom. Darujem vám ju, Northaus. Je to poučné čítanie.“

Keď sa lúčili, dodal:

„Viem, vysedávanie za písacím stolom vám veľmi nechutí. Postarám sa,
aby ste sa príležitostne trochu viac dostali na čerstvý vzduch. Máte ešte
vodičský preukaz na osobné vozidlo? Trúfali by ste si s vašou rukou
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šoférovať? Áno? Dobre, uvidím, čo sa dá robiť.“

Vonku už čakal pri aute desiatnik Northaus podal ruku obom bratom
a sadol si vedľa vodiča.

Obloha bola pokojná, iba tu i tam ju preťal záblesk svetlometu. Keď došli
k Tiergartemu, zahučali sirény.

„Predbežný poplach,“ zavrčal desiatnik. „Ale do Pankowa to ešte
stihneme.“

„Môžete zostať u mňa, kým sa nálet neskončí,“ navrhol mu Northaus.
Vodič však odmietol: „Ale kde, radšej sa doterigám späť, veľa sa toho
nestane!“

Práve prechádzali cez Bülowovo námestie, keď sa začal skutočný poplach.
Northaus zopakoval svoju ponuku, ale vodič zotrvával na svojom.

Len čo Northaus vkročil do svojej izby, ozvalo sa brechanie
protilietadlového delostrelectva - najprv ďaleko na východe, potom čoraz
bližšie. Zahasil svetlo a vytiahol žalúzie. Ostro osvetľované zábleskami
protilietadlovej paľby črtali sa pred ním kontúry striech. Teraz už bolo
počuť aj monotónne dunenie nalietavajúceho bombardovacieho zväzku.
Keď sa započúval do dunenia motorov, Northaus usúdil, že nejde o veľký
útvar. Ale prvý raz sa tu hore na treťom poschodí cítil nepríjemne.

Flaky pálili čoraz prudšie. Keby bol nálet patril tejto štvrti, uvažoval
Northaus, bombardéry by už dávno boli zhodili svoj náklad. Odstúpil od
okna, keď začul, že na ulicu dopadli črepiny z protilietadlových granátov.
Ale nijaké „vianočné stromčeky“, predbombardovacie svetlice, neožiarili
oblohu. Dunenie pomaly slablo a napokon sa celkom stratilo kdesi na
západe.

Northaus dlho nemohol zaspať. Večer strávený u Stauffenbergovcov ho
vzrušil. Takýchto príležitostí by malo byť viac. Ale zrejme to bola skôr
výnimka, podplukovník ho akiste pozval iba z pocitu istej spolupatričnosti
z čias mníchovského nemocničného pobytu.

Dlho ho zamestnávala myšlienka, či sa skutočne ráta od užšieho kruhu
sprisahancov, či s nimi naozaj sedí v jednom člne. Ktovie, či medzi nimi
predsa len nie je nepreklenuteľná priepasť, už len z titulu pôvodu
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a vojenskej hodnosti…

 

V nasledujúcich dňoch zatiaľ nenastala nijaká zmena v dennej práci.
Bőlkow sa už do neskorých popoludňajších hodín zaoberal bežnou
agendou. V dohodnutom čase, okolo sedemnástej, prinášal nové spisy, nad
ktorými vysedával až do neskorého večera. Kapitán sa ospravedlňoval, že
neraz sú to práce, ktoré by mohli vykonať aj sekretárky, ale
dôveryhodných osôb je málo a sú preťažené. Northaus bez námietok
súhlasil. Inšpirovalo ho vedomie, že ako nedávno povedal Stauffenberg, aj
táto práca je dôležitá. Napokon, ešte vždy bolo lepšie vysedávať až do
večera nad spismi, než nudiť sa v osamelosti izby na Vinetovej ulici.

Zavše keď s Bőlkowom a ostatnými zašli na obed do jedálne, pozoroval
tváre sekretárok a odhadoval, ktorá z nich sa asi zaoberá dôvernými
materiálmi. Napokon to vzdal. Nemalo zmysel pokúšať sa preniknúť za
masku ľudských tvári.

Až neskôr sa dozvedel, že niektoré písomné práce pre plán Valkýra sa
vôbec nerobil na Bendlerovej ulici. Stauffenberg nástojil, aby ich staršie
a dôveryhodné spolupracovníčky vykonávali doma; materiály potom
odovzdávali na dôveryhodných miestach zasväteným dôstojníkom, ktorí
ich doručili do domu na Tristanovej ulici. Tam ich bratia Stauffenbergovci
ešte raz starostlivo prezreli, niekedy aj opravili alebo doplnili. Materiály
potom putovali do pancierovej skrine, od ktorej mali kľúče iba dve osoby -
generál Olbricht a Stauffenberg.

Proti takémuto spôsobu vybavovania pisárskych prác sa fakticky nedalo
nič namietať. Ale všetko má svoje nepredvídanosti. Nešťastná kombinácia
rozličných náhod napokon prinútila Stauffenberga hľadať iné možnosti.
Northaus bol svedkom udalostí a šok z toho, čo sa mohlo stať, ako to už
býva, sa ohlásilo naplno až dodatočne.

Istého dňa ho Bőlkow poveril, aby zašiel do Wannsee, kde mal v blízkosti
stanice vyčkať staršiu ženu - mala mať pod pazuchou knihu viazanú
v zelených doskách. Žena mu odovzdala tašku, ktorú potom bez meškania
zanesie do Tristanovej ulice. Kde ho bude čakať Berthold Stauffenberg.
Potom sa mal vrátiť a na inom mieste pri stanici čakať na ženu so žltou
šatkou na hlave, ktorá mu odovzdá kabelu s ďalšími materiálmi. Nakoniec
Bőlkow znova pripomenul Northausovi dohovorené heslo a potom ho
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prepustili.

Nik, pravda nemohol predvídať, že S-Bahn, súprava mestskej
rýchloželeznice, do ktorej nastúpil, ostane pol hodiny na trati. Pochôdzkar
objavil blízko koľají nevybuchnutú bombu od posledného náletu, museli
počkať na ženistov, ktorí bombu zneškodnili.

Northaus sa podchvíľou netrpezlivo pozeral na hodinky. Preklínal bombu
a potajomky dúfal, že zastihne aspoň druhú ženu. Keď konečne vystúpil
pred stanicou vo Wannsee, zbadal obidve ženy pospolu. To sa v spôsobe
odovzdávania nepredvídalo. Má sa vrátiť? Potom sa však upokojil
logickou úvahou, že obe ženy sa musia poznať, inakšie by sa predsa nedali
do reči. Nehrozilo teda nijaké nebezpečenstvo, aj keď ženy konalo
ľahkomyseľne.

Podišiel k nim a povedal heslo. Dostal predpokladanú odpoveď. Vznikol
však nový problém. Obe ženy mali pri sebe také veľké kabelky, že by bolo
nápadné, keby dôstojník v hodnosti nadporučíka sám niesol takúto
batožinu k domu Stauffenbergovcov. Dohodli sa, že mladšia z oboch žien
ho bude sprevádzať - akože galantný oficier pomáha žene s ťažkou
batožinou…

Spoločne sa vydali na cestu, kým staršia žena zmizla v staničnej hale.

Po niekoľkých minútach zabočili na Tristanovu ulicu. Boli ešte dobrých
tristo metrov od domu, keď spoza stromu vystúpil Berthold Stauffenberg.
Bol v civile.

„Človeče, Northaus, kde trčíte?“ povedal tónom, ktorý prezrádzal
podráždenosť.

Dočerta, už sme zasa traja!, pomyslel si Northaus znechutene. Najprv obe
ženy pospolu, teraz ďalšie porušenie zásad utajenia.

„Prosím o prepáčenie,“ povedal zdržanlivo, „mali sme polhodinové
zdržanie pri Westkreuze. Na trati ležala nevybuchnutá bomba.“

„Potom je to jasné. Choďte teda popredku, pôjdem za vami.“

Northaus pozoroval záhradky pred domami.. jesenné lístie ich vystlalo
žlto-červenými pokrovcami, ktoré vydávali zápach rastlinného zahnívania.
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Mohlo sa tu dobre bývať - ďaleko od hluku vozoviek.

Boli ešte asi tri domy od cieľa, keď sa za nimi ozvalo zavytie ťažkého
motora. Obrátil sa a zbadal nákladné auto sivej poľnej farby. Auto ich
predišlo a asi šesťdesiat metrov pred nimi prudko zabrzdilo. Northaus
stŕpol. Z plošiny pozoskakovali esesáci, štyria, piati, šiesti, a hnali sa rovno
k nim.

Northaus už prešiel na fronte všelijakými situáciami a vybŕdol zo
všetkého, ale tu mu ostalo srdce stáť. Materiály!, blyslo mu hlavou
a pevnejšie stisol držadlo kabely. Ničomu nerozumel. Ako sa mohla o veci
dozvedieť SS?

Ešte vždy ochromený uvidel, ako svorka smrtihlavou vyráža záhradné
dvercia neďaleko pred nimi. Bežali k domu, nevšímajúc si jeho ani jeho
sprievodkyňu.

„Panebože!“ vydýchla žena vedľa neho. „Bola som už pripravená na
najhoršie…“

„Aj ja,“ hlesol Northaus.

Až teraz cítil, že ruka, ktorou ešte vždy kŕčovito zvieral držadlo kabely,
má celú spotenú. Bledý v tvári prešiel aj so ženou popri nákladnom aute,
neobzerajúc sa ani naľavo ani napravo. Konečne boli pri bráne
stauffenbergovskej vily, náhlivo prešli predzáhradkou a zmizli pod
vstupnou klenbou.

Berthold Stauffenberg sa zjavil chvíľu po nich a hneď hromžil:

„Keby to tak bolo platilo vám!... Nebol by som mohol robiť nič iné, len sa
pekne prizerať, ako vás nakladajú!...“

„Kam ste sa vlastne hnali? Kto býva vedľa?“ spýtal sa Northaus a cítil, že
šok ho pomaly opúšťa.

„Predtým býval vo vile istý lekár, potom sa do nej nasťahoval akýsi človek
od divadla. Ani neviem, či tam ešte býva.“

Northaus sa pokúšal nazrieť z rohového okna, čo sa vlastne vedľa robí. Ale
videl iba predok nákladného auta, ostatné zakrýval strom.
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„Tu máte, zapite ten šok,“ povedal Berthold Stauffenberg a podával obom
po poháriku koňaku: „Tak, a teraz počúvajte: Vy, slečna Gutzkowová,
trochu počkáte. Vás, nadporučík, chráni uniforma, takže sa hneď vydajte
na spiatočnú cestu. Šťastný návrat!“

Keď Northaus podal správu o udalosti kapitánovi Bőlkowovi, ten mu
vyčítal, že sa dal sprevádzať ženou. Po Northausovej námietke, že ísť sám
s dvoma veľkými kabelkami v uniforme nadporučíka by bolo ešte
nápadnejšie, uznal nevyhnutnosť riešenia. Northaus pripomenul, že takéto
eventuality treba zakalkulovať; napokon meškanie vlaku sa môže prihodiť
kedykoľvek, najmä v týchto časoch. Kapitán sa napokon upokojil
a prepustil Northausa tentoraz skôr.

„Choďte domov alebo podniknite dačo, čo by vás priviedlo na iné
myšlienky!“

Northaus nevedel, čo by si mal počať. Predstava samoty v izbe na
Vinetovej ulici mu skôr naháňala hrôzu. Vogtovci o tomto čase nebývajú
doma. Nezabočil teda ako zvyčajne napravo, ale šiel ďalej po hlavnej ulici.
Tu i tam zavše pozrel do biednych výkladov. Po prvý raz si všimol, že na
mnohých menších obchodoch visí ceduľa Počas trvania vojna zatvorené.

Napokon zastal pred kinom. Nad vchodom v nadživotnej veľkosti trónila
na plagáte herečka Kristína Söderbaumová s pozadím pražských veží.
ZLATé MESTO, hlásali pestré písmená hlavného nápisu a pod tým sa
tiahol podtitulok z menšieho písma Moc krvi a pochybná vášeň.

Northausovi boli v tej chvíli jedno, čo uvidí. Bőlkow mal pravdu, musí
prísť na iné myšlienky. kúpil si lístok a čakal na začiatok predstavenia. No
vnútri sa ledva dokázal sústrediť na pred film. Keď potom bežal hlavný
film, znovu a znovu mu myšlienky odbiehali k tomu, či vo Wannsee
neurobil dajakú chybu.

Na plátne sa rozvíjala tragédia, ku ktorej akosi nepasovali žiarivé farby
filmu. Žena, ktorá podľahla „rasovo cudzej“ vášni, sa išla utopiť do
močiara. Pôsobivé zábery úzky uličiek starej Prahy a jej palácov sa
striedali s ponurou, depresívnou krajinou. Northaus teraz pozornejšie začal
sledovať dej. Herci mali prízvuk Čechov hovoriacich po nemecky; dobre
sa to počúvalo, ale charaktery pripísané postavám už boli menej dobré.
Zneužívali neskúsenosť dievčaťa, škúlili po dedičstve, robili všetko, aby
„statočné nemecké dievča“ uvrhli do nešťastia.
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Northaus s rastúcim záujmom sledoval film. Aké rafinované! Herecké
umenie, pôsobivá hudba a nádherné farebné smerovali k jedinému cieľu:
zasiať nedôveru a nenávisť k inému národu, ktorý bol dokonca údajne
„Pod ochranou ríše“. Ak tento film nepropagoval národnú či rasovú
nenávisť tak tupo a bezducho, ako sa to robilo v iných prípadoch, bol tým
nebezpečnejší. Northaus vstal a vyšiel z kina ešte pred koncom
predstavenia.

V noci znovu zahučali sirény a silnejúca protilietadlová paľba donútila
Northausa, aby vstal.. vyšiel na chodbu a započúval sa. Vogt zatvoril dvere
a zišiel do krytu. Keď sa Northaus vrátil do izby, čakal, čo sa bude diať.

Po štvrťhodine sa nad stredom mesta rozpútalo peklo. Do dunenia
leteckých motorov sa miešalo zavýjanie a škrípavý rev padajúcich bômb,
ako aj nepretržitý rachot výbuchov.

Netrvalo dlho a obzor na juhu sa zafarbil do krvavočervená. Northaus si
obliekol uniformu. Okenné sklá jednostaj drnčali od ťažkých explózii,
vzdialených tri až štyri kilometre. Nálet trval asi pätnásť minút
a protilietadlová paľba postupne slabla.

Keď počul, že sa Carl Vogt vracia, otvoril dvere izby a prihovoril sa mu:

„Sám, pán Vogt? Vaša dcéra je zrejme na ceste domov?“

„Ako obvykle, pán nadporučík. Ak sa jej dačo nestalo! Hliadka tvrdila , že
tentoraz to dostalo okolie Fridrichovej ulice a Alexandrovho námestia.
Mimochodom,“ zaváhal, „aj vy by ste mali chodiť do krytu!“

Tvár sa mu znovu uzavrela a bez jediného ďalšieho slova odišiel do svojej
izby.

Northaus sa znovu vyzliekol a ľahol si na posteľ. Ešte vždy neodhúkali
oficiálny koniec poplachu. Musel asi zaspať, lebo zrazu sa strhol. Počul,
ako na ktorýchsi dverách sťažka zapadla zámka. Pozorne načúval a zistil,
že vonku na chodbe sa ktosi namáhavo vlečie popri stene a každú chvíľu
sa môže zosunúť. Vyskočil a otvoril dvere na izbe.

Uršuľa Vogtová sa opierala o kuchynské dvere s hlavou sklonenou nabok.
Northaus jej videl iba chrbát, ale keď sa obrátila, zhrozil sa. tvár mala
sčernetú od sadzí, zapálené oči zapadnuté hlboko v jamkách.
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Až teraz si všimol, že pravý rukáv plášťa ma roztrhnutý a presakuje jej
ním krv.

„Preboha, ako to vyzeráte? Veď krvácate. Moment…“

„Nechajte ma, ušetríte si námahu,“ povedal zachrípnutým hlasom,
v ktorom ako vždy zaznievalo odmietnutie.

Zbadal, že sa zatackala a priskočil k nej, aby ju podoprel. Prudko otvoril
dvere do kuchyne:

„Tu sa posaďte!“

Počúvla bez odvrávania, iba zašepkala:

„Prosím, len nerobte veľký hluk. Otec odchádza už o piatej hodine ráno.
Nezobuďte ho…“

„Kde sa to stalo?“ spytoval sa.

Hľadela cez neho kamsi do neznáma, akoby ani neexistoval. Musel otázku
zopakovať, kým odpovedala.

„Bolo to hrozné… Bola som na pošte, pred krytom, keď zrazu dopadla
prvá bomba. Musela šikmo preletieť budovou. Kolegyne ma stiahli do
krytu..:“

Prepukla v plač, ktorý otriasal celým telom.

Northaus nič nepovedal. Rýchlo zašiel do kúpeľne, kde bola nástenná
skrinka s obväzmi. Pomohol Uršuli vyzliecť plášť a vyhrnul jej roztrhnutý
rukáv šiat.

„To bude raz-dva,“ povedal po obhliadke zranenia. „Sú to iba odreniny.
A prečo vás takto bez ošetrenia vôbec pustili domov?“

Pozerala sa naňho už menej neprítomne a vysvetľovala:

„Mala som strach, že tu v Pankowe by t mohlo vyzerať rovnako ako
v strede mesta pri Oranienburskej bráne. Keď je človek uprostred pekla,
stráca akýkoľvek prehľad. Bála som sa o otca.“
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„Hneď budem hotový,“ povedal Northaus, ktorý robil posledné úpravy
obväzu. „A teraz musíte spať, dobre si odpočinúť.“

Prvý raz si ho poriadnejšie prezrela. Bol to trochu začudovaný pohľad,
akoby ho vnímala novými očami.

„Tak, to by bolo,“ povedal na záver. „Môžem pre vás ešte dačo urobiť?“

Pokúsila sa o úsmev, ale akosi jej nevyšiel.

„Už je to lepšie. Počkajte, ostaňte ešte chvíľu, prosím..:“

Prišlo to trochu neočakávane a zdalo sa, že hneď vzápätí svoje slová
oľutovala. Tak či onak dodala:

„Mám ešte trochu kávy z posledného osobitného prídelu. Dali by ste si za
šálku?“

„Tak neskoro po polnoci?“ zahabkal prekvapený Northaus. „Ja by som
nedbal, ale len ak si dáte so mnou. Budem môcť potom zaspať?“

„Bývam často sama, keď prídem z práce. otec o takomto čase už spí.
Alebo je na ceste. Vtedy tu sedím a o všeličom rozmýšľam.“

Northaus si doteraz neuvedomil, že Carl Vogt v noci často nebýva v byte.
Ale napriek jej poznámke o veci ďalej nerozmýšľal. Kým zohrievala vodu,
pozoroval ju. Vlastne je pekná, pomyslel si. Možno práve ten smutný
nádych v jej pohľade by mohol človeka fascinovať. Iba ústa pôsobia
rušivo. Sú stále zovreté. Výrazná zvislá vráska nad koreňom nosa ju robí
staršou.

„Zaujímavé,“ ozval sa, „už u vás bývam hodnú chvíľu, užívam vaše
pohostinstvo, ale doteraz sme spolu takmer nehovorili.“

Mlčala, iba čo sa naňho pozornejšie zahľadela.

„Je to azda tým…“ zaváhal, „že nemáte rada uniformy?“

Vstala a otvorila skrinku. Mlčky vyložila šálky.

„Dojem vás neklame,“ povedala konečne. „Mala som kedysi brata.
Uniforma mu bola ľahostajná, a predsa si ju musel jedného dňa obliecť.
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V štyridsiatom prvom padol v Rusku. Matka sa cez to nikdy nepreniesla,
zomrela v tom istom roku od žiaľu. Mám vari prechovávať sympatie
k uniformám?“

Také čosi Northaus nemohol tušiť. Ale teraz už poznal príčinu jej
doterajšie správania.

„Je mi ľúto. Nechcel som sa dotýkať starých rán. Nemohol som vedieť…“

„Vám to byť ľúto nemusí,“ odvetila dosť príkro. Ľudia ako vy predsa
vyrástli v uniforme! Smrť vojaka pre vás akiste nie je nič nezvyčajné.“

Bol by jej rád dal najavo, že v jeho prípade takéto výčitky nie sú na mieste,
ale teraz to už nemalo význam, aspoň nie v tejto chvíli.

Rozhovor zaviazol. Až po dlhšom mlčaní sa ozvala:

„Prepáčte, možno som nevďačná, možno aj nespravodlivá. Čo už vy za to
môžete?“

Dlaňami si prešla cez oči, akoby chcela zaplašiť nepríjemnú spomienku.

„Môj brat, to nebolo jediné. O rok neskôr som stratila aj snúbenca. V júni
štyridsiateho druhého roku padol aj on na východe…“

Northaus mal pocit, že musí dačo povedať, nejakú útechu. Ale akú? Bolo
to pokrytecké, keby teraz vyjachtal čosi o plnení povinností alebo podobnú
frázu. Spomenul si na Stauffenbergove slová, že tou svojou cestou musia
ísť aj preto, aby sa raz mohli pozrieť do očí manželkám a deťom padlým.
Vedel si predstaviť, aké môže mať Uršuľa pocity, keď on, cudzí človek, tu
pred ňou sedí živý, kým tí, ktorých milovala, nezmyselne padli a ležia
zahrabaní kdesi v ruskej zemi.

Vstal na odchod.

„Nečakajte odo mňa útechu, neviem vám nijakú poskytnúť. Možno čas
zahojí aj tieto rany. Ste mladá, ešte máte život pred sebou. Jedného dňa
nadobudne aj pre vás znovu zmysel.“

Uršuľa Vogtová na tieto slová nereagovala. Sedela a meravo hľadela pred
seba na stôl s prstami kŕčovito zaklinenými do seba.
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Nesmierne rád by jej bol povedal, že by sa s ňou chcel častejšie
porozprávať, už aj preto, aby mal niekoho, komu sa môže zdôveriť. Ale
v tej chvíli sa neodvažoval. Povahy ako ona by sa mohli stiahnuť do seba,
načisto uzavrieť. Mohol iba dúfať, že čoskoro sa naskytne iná príležitosť.

Jednako si všimol, že mu venovala teplý pohľad, keď povedala:

„Som vám povďačná, že ste sa ma ujali. Myslím, že sa správam nemožné,
kým vy ste taký… milý. Dobrú noc!“ podala mu ruku.

Lenže príležitosť na ďalší rozhovor s Uršuľou sa hneď tak skoro
nenaskytla. Bőlkow ho teraz až do neskorého večera zamestnával ďalšími
prácami. Niekedy mohol opustiť budovu v Bendlerovej ulici až okolo
desiatej. Dlhé vysedávanie na stoličke mu veľmi neprospievalo, začal
trpieť ostrými bolesťami hlavy. Pokúšal sa ich zmierniť tabletami, ale
veľmi nepomáhali. Pracovisko opúšťal celkom vyčerpaní; zväčša zamieril
k Tiergatenu, aby sa v parku nadýchal čerstvého vzduchu, potom sa obrátil
nazad a na Postupimskom námestí zišiel do metra.

Jedného dňa v polovici októbra mu zatelefonovala Stauffenbergova
sekretárka, aby ihneď po obede prišiel do podplukovníkovej kancelárie.

Konečne svetielko v temnotách! pomyslel so. Trochu vzrušený sa dostavil
na prvé poschodie, ale musel dobrú polhodinu čakať v predizbe, pretože
podplukovník mal návštevu.

Konečne sa dvere otvorili. Stauffenberg vyprevádzal akéhosi mladého
dôstojníka.

„Výborne,“ povedal podplukovník, „hneď vám môžem predstaviť môjho
budúceho ordonanca: nadporučík von Haeften - nadporučík Northaus…“

Obaja dôstojníci si podali ruky. Haeften očividne mladší než Northaus,
mal otvorenú tvár. Pôsobil dojmom trpiaceho človeka. Northaus zbadal na
jeho uniforme strieborný odznak za zranenie. Ďalší invalid!, pomyslel si.
Zdá sa, akoby sa tu sústreďovali ľudia poškodení vojnou.

„Teraz ste na rade vy, Northaus,“ zatvoril Stauffenberg dvere a ponúkol ho
miestom. „Haeften má ešte zdravotnú dovolenku, do služby nastúpi až
budúci mesiac. Mimochodom, jeho brat je vyslaneckým radcom na
ministerstve zahraničia. Vynikajúce hlavy, obidvaja sú hlboko oddaní
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našej veci. Keďže Haeftena ešte nemám k dispozícii a môj vodič je toho
času v južnom Nemecku, chcel by som vás o čosi požiadať. Zajtra večer
musím do Ekrneru, mám tam dôležitú poradu. Tu máte plán Berlína
a okolia, oboznámte sa s ním. Ste schopný šoférovať? A ako sa cítite inak?
Vyzeráte unavený. Ale tým tu dnes trpíme všetci.“

Northaus prevzal plán.

„Už dávno som nesedel za volantom. Mohol by som zajtra okolo obeda
absolvovať skúšobnú jazdu?“

„Súhlasím. Bőlkow vám dá predpoludním kľúče od auta.“

Polhodinová jazda malým mercedesom prebehla menej komplikovane, než
Northaus pôvodne očakával. Hoci ľavá ruka spočiatku robila ťažkosti,
veľmi rýchlo si zvykol na voz. Prejazdil pár ulíc charlottenburskej štvrte,
zabočil smerom na Steglitz a napokon sa vrátil na Bendlerovu ulicu.
V kancelárii našiel lístok s odkazom od Bőlkowa. O 18.00 čakajte s vozom
vpravo od hlavného vchodu. B.“

Northaus bol presne o osemnástej hodine pred vchodom. Obloha sa
medzičasom zatiahla a dlažbu pokropili prvé kvapky. Vyhrnul si golier
plášťa a brigadírku zatlačil hlbšie do čela. Z vchodu vychádzali iba
ojedinelí dôstojníci, pre väčšinu sa pracovný čas už dávno skončil.
Záležitosť by sa mohla pekne pretiahnuť, pomyslel si. Ozaj, naznačí mu
Stauffenberg, o čo vlastne ide?

Dážď začal hustnúť. Sadol si do auta, naštartoval motor a nakrátko zapol
stierače. Zapálil si cigaretu a cez bočné okienko sledoval bránu. Konečne
sa zjavil Stauffenberg. Northaus zahasil cigaretu a otvoril dvere na pravej
strane.

„Trvalo mi to dlhšie, ale nedalo sa odísť,“ povedal podplukovník. Jeho
hlas znel unavene.“

Keď Northaus na okamih zažal vnútorné osvetlenie, bol priam zhrozený
strhaným výzorom Stauffenbergovej tváre.

„Poznáte cestu?“

Northaus prikývol.“
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„Dobre, môžeme štartovať. Najneskôr o trištvrte na osem musíme byť
v Erkneri. Presné miesto vám ukážem potom. A teraz by som si chcel
zdriemnuť, musím sa trochu občerstviť.“

Podplukovník sa zaklonil. Northaus viedol voz k autostráde východ-západ.
Dažďové kvapky pravidelne bubnovali na okná. Všetku pozornosť
sústreďoval na cestu, zatemnené reflektory vrhali pred auto iba tenké
prúžky matného svetla.

Po niekoľkých minútach Stauffenberg zaspal. Hlava sa mu kymácala
v rytme jazdy.

Northaus bol sklamaný. Predstavoval si túto cestu inakšie, rád by sa bol
s podplukovníkom pozhováral. Ale vedel od Bőlkowa, že Stauffenberg
ovláda umenie zaspať hocikde, aj na stoličke, a o chvíľu sa zobudiť
čerstvý. Raz k tomu aj dodal, že nebyť tejto schopnosti, bol by sa musel
podplukovník už dávno zosypať.

Stretávali len málo vozidiel, zväčša osobné autá, príležitostne aj súkromné,
len ojedinele vojenské nákladiaky. Medzi Alexandrovým námestím
a Varšavskou ulicou ich zastavila polícia. Hromady rumovísk zatarasili
cestu. Musel sa hodný kus vrátiť a zabočiť do vedľajšej ulice.

Už dávno minuli stanicu Ostkreuz, keď sa Stauffenberg strhol:

„Kde sme, Northaus?“

„Práve prechádzame popri Treptowe.“

„Dobre,“ povedal podplukovník, prešiel si rukou po čele a vzpriamil sa na
sedadle. „Prepáčte, ale bolo to nevyhnutné. Večer bude ešte namáhavý.“

Siahol do vrecka a vytiahol cigarety.

„Zapálite si?“

Fajčili obaja. Northaus sledoval vozovku a čakal, či podplukovník
prehovorí. Ale len mlčal. Spôsob, akým energicky poťahoval z cigarety,
svedčil o tom, že je zasa v plnej aktivite.

Keď došli k prvým erknerským domom, Stauffenberg prikázal zastať.
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„Teraz zabočíte do druhej ulice vľavo, pôjdete až k prvej krížnej ulici,
zabočíte doprava, zájdete asi do polovice ulice a tam zastavíte.

Northaus doviedol voz na označené miesto. V tme sa črtali záhradné ploty
a za nimi obrysy domov.

„Je mi ľúto, ale nemôžem vás vziať so sebou. Tak bolo dohodnuté. Ľudí,
s ktorými sa stretnem, doteraz nepoznám. Pokiaľ viem, takých päť minút
odtiaľ pri stanici by mal byť hostinec, možno tam ešte dostanete dačo
zajesť. Potom ma počkáte vo voze. Ak by sa porada pretiahla, prídem vám
to povedať. Tak teda do videnia!“

Northaus za ním hľadel, ako kráča k záhradnej bránke. Potom vyšla
z domu akási žena a otvorila.

Ešte nikdy nebol taký skúpy na slovo, pomyslel si Northaus. Nemal veľa
chutí hľadať hostinec a okrem toho nepociťoval hlad. Zostal teda v aute
a fajčil. Po chvíli zaspal.

Strhol sa, keď ktosi otvoril dvere. Bol to Stauffenberg. Nachýlil sa do
voza.

„Poďte so mnou. Ešte sa to neskončilo.“

Keď kráčali do domu, podplukovník sa ho spýtal:

„Boli ste sa najesť?“

Northaus vysvetľoval, že nemal hlad.

„Zajete si dačo teraz. Mimochodom, svoje meno nespomínajte, je to
zbytočné!“

Northaus zbadal, že Stauffenberg je vzrušený.

„Northaus, ak to tu vyjde, budeme v celej veci o poriadny kus ďalej!“

V dome ich privítala sivovlasá pani.

„Môj sprievodca,“ povedal Stauffenberg.

Northaus podal panej ruku, no nepredstavil sa,
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„Akiste máte hlad, pán nadporučík. Poďte so mnou, dačo som vám
prichystala.“

Akoby to bola najsamozrejmejšia vec na svete, zaviedla ho do izby. Na
stole bol podnos s obloženými chlebíkmi a čajom.

Kým jedol, počul z vedľajšie miestnosti hlas. Stauffenbergov ihneď
rozlíšil od cudzieho. Nedalo sa rozumieť, o čom hovoria. Jednako sa mu
zdalo, že podplukovník hovorí tak zaprisahajúco ako v Mníchove, kde mu
načúval a často sa takmer nedostal k slovu.

Raz vošla do izba domáca pani a doliala mu čaju.

Vo vedľajšej miestnosti zavládlo ticho. Potom sa znovu ozval cudzí hlas,
po niektorých veciach sa odmlčal.

Zrazu sa rozleteli dvojkrídlové dvere.

Ako prvý vyšiel Stauffenberg, z tváre mu vymizol napätý výraz, zdal sa
uvoľnenejší . za nimi vyšiel neznámy dôstojník, možno syn domácej panej.
Podal Northausovi ruku. Na prvý pohľad z neho vyžaroval nesmierny
pokoj.

Stauffenberg zriedkakedy býval v rozpakoch, ale teraz sa akosi neisto
spýtal:

„Dohoda teda platín, kapitán?!“

„Máte moje slovo, pán podplukovník!“

„Nuž môžeme sa vydať na cestu,“ povedal Stauffenberg uspokojene
a podal kapitánovi ruku. „Veľmi vám ďakujem. Ani neviete, ako ste nám
pomohli!“

Aj Northaus sa rozlúčil.

Keď nasadli do auta, podplukovník znovu upadol do mlčania. Northaus sa
neodvážil vypytovať na bližšie okolnosti návštevy. Až keď už dávno
opustili ulice Erkneru, Stauffenberg utrúsil poznámku, ktorá ho razom
prebudila.

„Možno dnešný dátum bude raz pamätihodný…“
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„Smiem sa spýtať prečo?“ povedal Northaus a napäto vyčkával, či sa
podplukovník rozhovorí.

„Žiaľ, musím vás sklamať. Od tejto schôdzky závisí priveľa. Musím vás
požiadať o strpenie. Najneskôr do dvoch týždňov sa dozviete viac.

 

Unavený a nespokojný Northaus sa vrátil do bytu. Vyložil podplukovníka
pri stanici rýchlodráhy Tiergarten a odstavil voz na Bendlerovej ulici.

Sprvoti bol Northaus hrdý, že smie sprevádzať Stauffenberg na dôležité
stretnutie. Nádejal sa, že ho podplukovník zasvätí do celej záležitosti, že
dokonca bude mať na nej osobný podiel. A teraz, ako sa ukázalo, robí iba
šoféra. Toto pomyslenie v ňom vyvolalo istú horkosť. No vzápätí, keď
uvažoval triezvejšie, začal si nadávať do hlupákov. Vari mal Stauffenberg
práve kvôli nemu porušiť bytostne dôležitú zásadu utajenia, podľa ktorej
tretie osoby majú vedieť iba to najnevyhnutnejšie? Len preto, že si myslel,
že od mníchovských dní sa s ním pozná dôvernejšie?

Najbližších štrnásť dní prebehlo vcelku pokojne, nič nenaznačovalo
mimoriadne udalosti. Stauffenberga vídal iba poriedku, Bőlkow chodil
s uzavretou tvárou, málo hovoril a Northausa tak ako predtým zamestnával
bežnými prácami.

Keby sa aspoň naskytla príležitosť na ďalší rozhovor s Uršuľou
Vogtovou!, pomyslel si neraz. Vracal sa teraz do bytu skôr než inokedy,
ale zriedka niekoho zastihol doma. Z času na čas tam bol starý Vogt.
Vymenili si pár bezvýznamných viet o počasí, poslednom nálete, o prídele
cigariet. To bolo všetko.

Dve nedele za sebou mal Northaus pohotovostnú službu na Bendlerovej
ulici. Nebola nijako namáhavá, ale škrelo ho, že práve v tých dňoch bola
Uršuľa doma. Raz sa na ňu priamo spýtal jej otca. Carl Vogt iba
poznamenal, že dcéra máva naďalej nočné služby, ale po zničení bývalej
pošty je teraz v inej poštovej úradovni.

Jedného rána prostred novembra Northaus prišiel neskoro do služby. Pre
výpadok elektrického prúdu súprava podzemnej dráhy dobrú polhodinu
stála pred Alexandrovým námestím. Bolo mu to nepríjemné, ešte nikdy sa
Bőlkowovi nezahlasoval oneskorene. Po príchode do budovy sa náhlil ku
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kapitánovej kancelárii, aby sa ospravedlnil za oneskorený príchod do
práce.

Keď zaklopal a otvoril dvere, zastal v pohybe, vnútri sedel na hrane stola
Stauffenberg a vzrušene sa zhováral s Bőlkowom.

„Len poďte ďalej!“ pozval ho Stauffenberg bez okolkov.

Northaus pozdravil a chcel vysvetliť oneskorený príchod, ale
podplukovník mávol rukou, že netreba. Jeho tvár vyjadrovala hlbokú
skleslosť. Aj Bőlkow hľadel pred seba deprimovaný.

„Taká idiotská náhoda!“ vyhŕkol Stauffenberg a tromi zvyšnými prstami
bubnoval po stole. Prudko sa obrátil k Northausovi. „Zbadali ste tam u vás
dnes v noci dačo, čo by svedčilo o nejakom nálete?“

„Hlboko som spal, pán podplukovník. Bol vôbec poplach? Zrejme som
prepočul sirény…“

„Vidíte, Bőlkow, na severe sa takisto nič nedialo! Niekoľko ojedinelých
bômb, nič viac. A jedna z nich musela dopadnúť akurát na nákladnú
stanicu v Lichtenbergu!“ Stauffenberg roztrpčene potriasol hlavou.

„Mám ho zasvätiť do vecí?“ spýtavo pozrel na Bőlkowa. „Napokon, pred
štrnástimi dňami ma sprevádzal do Erkneru.“

Bőlkow pokrčil plecia:

„Ak myslíte, pán podplukovník…“

„Nuž mu to rozpovedzte. Po dnešnej noci je ďalšie utajovanie zbytočné.“

To, čo Northaus o chvíľu počul, prekonalo všetky jeho dohady po
schôdzke v Erkenri. Kým Bőlkow hovoril, Stauffenberg nervózne
prechádzal z jedného konca na druhý. Northaus ho ešte nikdy nevidel
takého deprimovaného.

„Existoval plán,“ vysvetľoval Bőlkow, „likvidovať čísla jedna - o koho
ide, vám akiste nemusím ozrejmovať - výbušninou. Ale ani jeden z tých,
čo majú prístup do hlavného stanu, sa z takých či onakých príčin nechcel
na vec podujať. A zrazu chcela jednotka vidieť nové modely uniforiem pre
východný front. Pre nás to znamenal nájsť človeka, ktorý by bol pri
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predvádzaní modelov a vo vhodnom okamihu priskočil k nemu s náložou
v ruke, aby jeho i seba vyhodil do vzduchu…“

„Aj seba?“ Northaus mal dojem, že dobre nepočul.

„Áno, aj seba!“ vmiesil sa Stauffenberg a namiesto Bőlkowa pokračoval
vo vysvetľovaní.

„Dlho som hľadal niekoho, kto by sa dobrovoľne podujal na túto úlohu.
Konečne som sa dopočul o istom kapitánovi. Zažil na východe také
obludné svinstvá, že priam blčal hnevom na celú tú nacistickú bandu.“

Stauffenberg zastal pred Northausom a pokračoval:

„Dva razy sme museli odsunúť predvedenie modelov. Napokon bolo
definitívne určené na pozajtra. A zrazu nám dnes v noci v Lichtenbergu
vyhorí celý vagón s uniformami) od jedinej zblúdenej bomby! Kapitána
som mohol zdržať v Berlíne len do konca tohto týždňa. Dovtedy sa mi
totiž podarilo predĺžiť mu dovolenku. Ale teraz je celá príležitosť
premárnená.“

Tak teda preto to nedávne tajnostkárstvo!, pomyslel si Northaus. Nevdojak
sa mu znovu vynoril pred očami výraz tváre neznámeho kapitána
v Erkneri, keď so Stauffenbergom vyšli z vedľajšej izby. Znovu si
pripomenul jeho sústredený pohľad, ktorý akoby nevnímal okolie, ale aj
pokoj, ktorý z neho vyžaroval. Zmrazilo ho vedomie, čo tento muž musel
prežiť, keď sa dobrovoľne ponúkol na akciu. A súčasne sa zhrozil nad
myšlienkou, čo by bol asi urobil, keby Stauffenberg požiadal jeho…
Akiste by to nikdy nedokázal! Dať sa na fronte dostrieľať je čosi iní ako
ísť s jasným vedomím do záhuby, dokonca telo pri tele s chýrnym vodcom
tisícročnej ríše!...

Bőlkow si očividne správne vysvetľoval jeho mlčanie, lebo povedal:

„Veru tak, Northaus, na takéto úlohy sa nájdu len nemnohí. Ja sám by som
bol odmietol. Nebol by som na to mal nervy.“

Povedal to celkom otvorene, bez ohľadu na Stauffenberga, ktoré na jeho
otvorené priznanie nereagoval, iba nepokojne chodil od stola k oknu
a nazad. Napokon sa zahľadel na oboch. V tvári sa mu zračili isté rozpaky.
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„Bola to pre nás jediná šanca, ako sa dostať k nemu,“ vysvetlil. „Preto som
musel voliť tento spôsob.“

Znelo to ako ospravedlňovanie, ale vzápätí rezolútne dodal:

„Teraz musíme nájsť iné možnosti!“

Neskôr, vo svojej kancelárii, sa Northaus myšlienkami vrátil k rozhovoru.
Stauffenberg sa mu teraz javili v menej dôvernom svetle, celkom iný.
Northaus si myslel, že podplukovníka pozná lepšie než iní. Vždy
obdivoval jeho energiu, no jednako by nebol predpokladal toľkú tvrdosť.
Čo všetko vlastne väzí v tomto mužovi? Či nie je neľudské, že je ochotný
obetovať životy iných?

Northaus si prvý raz uvedomil, aké formy mohol nadobudnúť ich boj.
A takisto prvý raz pochopil, že Stauffenberg, ak bol pripravený obetovať
kapitána, hocikedy môže poďakovať takúto obeť aj od niekoho iného z ich
krúžku zasvätencov. Súčasne však musel priznať, že Stauffenberg nie je
z tých, čo od nich žiadajú viac než od seba samého. Ak ktosi koná tak ako
on, spálil za sebou všetky mosty. Preňho už niet cesty späť.

Zľahka ho zamrazilo. Ešte nikdy si tak jasne neuvedomoval mimoriadnosť
svojej situácie. Akoby ho ovial ľadový závan hrozby. Stal sa účastníkom
podujatia, o ktorom Hitlerova ríša v týchto chvíľach nemala potuchy.

Podišiel k oknu a zahľadel sa k Tiergartenu, parku so zoologickou
záhradou. Nad holými konármi stromov vo veľkých kŕdľoch krúžili vrany.
Ak cieľom všetkými, aj najkrajnejšími prostriedkami! Akiste je v samej
podstate tohto cieľa, že ho inakšie nemožno dosiahnuť. Aj keď
Stauffenbergovi vždy nebude rozumieť, jedno je isté: dal mu svoje slovo,
a to jediné platí, iba to je dôležité.

Toho istého dňa sa stalo, že po dlhšom čase neočakávane stretol pri
východe zo stanice metra na Vinetovej ulici Uršuľu Vogtovú. Ešte stále
pohrúžený do úvah o Stauffenbergovi, nezareagoval podľa očakávania.
Ostal uzavretý a skúpy na slovo. Zato ona bola oveľa nenútenejšia ako
inokedy. Možno po ich rozhovore vtedy po nálete ho teraz videla inakšie.
Nepozastavujúc sa nad jeho mlčaním, rozprávala mu o presťahovaní pošty
a problémoch, ktoré s tým súviseli.

Northaus ju ledva počúval, bol očividne roztržitý. Raz ju dokonca prerušil:
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„Čo ste to práve hovorili, slečna Vogtová?“

„Čo je s vami?“ pozrela naňho pozornejšie a sama si odpovedala:
„Vyzeráte unavený. Nuž áno, tie služby. Nie vždy jednoduché, však?“

„Dokedy v tom človek väzí až po uši, ledva je schopný vypnúť.“

„Zdá sa, že pre vás neexistuje nič iné. Teraz tuším trávite aj nedele na
Bendlerovej! Rozhliadli ste sa už vôbec tu po okolí?“

Napadlo mu, že je akoby vymenená. Takú ju ešte nezažil.

„V niektoré nedele som sa už trochu potúlal po štvrti.“

„A čo zámok, navštívili ste ho? A v parku ste už boli?“ Potom potriasla
hlavou: „Ale, čo to tu trepem! Viem si predstaviť, že vás to musí na smrť
nudiť. Otec sa uzatvára do seba, a veru nielen voči vám. A ja? Pravdu
povediac, veľmi som sa o vás nestarala.“

Northaus zhľadával slová, ale medzitým už došli k domu. Podržal jej
dvere, váhal a napokon neisto povedal:

„Bolo by veľmi príjemne, keby ste mi niekedy mohli ukázať park či
zámok. Pravda, ak by vám to dovolil čas…“

„Ale rada,“ zasmiala sa. „Len nesmiete byť taký roztržitý ako dnes.“

„A čo uniforma, nebude vás rušiť?“

Vzápätí oľutoval: načo jej to znovu pripomína!

Zvážnela.

„Viete, moje slová nesmiete brať tak prísne, ako vtedy možno vyzneli.
Nie, v tomto prípade by mu uniforma neprekážala.“

Prešla si rukou po vlasoch a potom rýchlymi krikmi vystúpila po schodoch
k bytu, akoby sa zľakla, že povedala priveľa.

 

3. kapitola
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Na vlastnú päsť

Bőlkow krúžil dlhými krokmi okolo stola v konferenčnej miestnosti. Ruky
mal skrížené za chrbtom, oči uprené na akýsi imaginárny bod. Tohto
novembrového dňa vnikalo do miestnosti iba sinavé svetlo, ktoré robilo
tváre ešte bledšími; ich majitelia akoby už celé noci nenachádzali spánok.

Northaus sa rozhliadol okolo seba. Väčšinu prítomných poznal iba zbežne,
tu a tam niektorého z nich stretol na chodbe alebo s ním sedel v kasíne
a prehodil pár slov.

„Možno zhrnúť,“ Bőlkow zvýšil hlas, „že smernica číslo päťdesiatjeden
hlavného veliteľstva brannej moci jednoznačne hovorí, kde možno
v najbližších mesiacoch čakal ťažisko nášho úsilia. Vodca výslovne
spomenul obsadenie západného územia a Dánsko, Anglo-americká
invázia, ktorú možno očakávať na niektorom z týchto území, musí byť -
znovu citujem - hneď v počiatočnom štádiu odrazená mohutnými útokmi.“

„Asi tak ako vlani na Sicílii?“ zamrmlal istý kapitán s radom Nemeckého
kríža. Sedel pri Northausovi a znudený si črtal figúrky do poznámkového
zošita. Našťastie preňho nik okrem Northausa poznámku nezačul.

Bőlkow sa zastavil a dôverne upozorňoval:

„Rozdám vám teraz rozkazy na vyzbrojenie tankových divízii. To sa týka
predovšetkým ľudí zo zbrojného oddelenia záložného vojska. Chcel by
som upozorniť na odsek päť smernice.“

Zoširoka sa rozhovorilo tomto lode. Spomínal výučné strediská
a výcvikové útvary, zabezpečovacie prápory a stavebno-ženijné jednotky.
Hovoril o branných a vojnových okruhoch na ríšskom území, o osobitných
rozkazoch - všetko záležitosti, ktoré patrili do kompetencie veliteľstva
záložného vojska.

Northaus pozoroval staršieho majora, ktorý sedel oproti nemu. Hlava sa
ustavične vychyľovala, zrejme už-už zaspával. Pritom sa muselo
Bőlkowovi priznať, že svoju úlohu hral vynikajúco, hovoril presvedčivo.
Nikomu by ani len vo sne nezišlo na um, že kapitán v podstate na celú
smernicu kašle.

„Spomenuté osobitné rozkazy už existujú?“ spýtal sa ktosi z prítomných.
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„K tomu neskôr,“ odvetil Bőlkow zamietavo. „Páni, v smernici sa hovorí
aj o tom, že čas a sily sa nemajú premárňovať v kompetenčných sporoch,
ale využiť na plné riešenie problémov. Očakávam teda, že každý z vás
napne všetky sily na splnenie týchto mimoriadnych úloh. A teraz ešte
k niektorým detailom…“

Porada sa konala dvadsiateho novembra 1943 a vyvolala v heeresamte
priam hektickú činnosť. Na Bőlkowu radu Northaus si zaobstaral poľné
lôžko a prikrývky; rozložil si ho v kancelárii a z bytu si doniesol aj
bielizeň. Desať dní zostával vo dne v noci na pracovisku, čím si ušetril
každodenné cestovanie medzi Bendlerovou a VInetovou ulicou.

Dispozičný plán výukových a cvičných kurzov i výcvikových jednotiek,
ktorý existoval od jari, bol už prekonaný. Ťažké boje na východnom fronte
a v južnom Taliansku spojené s veľkými stratami zdecimovali stavy
jednotiek a nových absolventov poddôstojníckych kurzov rozvial osud na
všetky strany.

Northaus sa dal spolu s istým poručíkom zostavovať nový dispozičný plán
pre branné okruhy IX a X. Mal zachytiť, kde v tom čase prebieha výcvik
príslušníkov wermachtu a ktoré špeciálne výcvikové úlohy sa tam riešia.
Bola to namáhavá, prplavá práca spojená s bezpočetnými telefonátmi,
ťažko lúštiteľná ďalekopismi a písomnými dotazmi. A aj tak bolo otázne,
či jej výsledky ešte budú v súlade so skutočnosťou. Tak či onak, koncom
novembra bol rozkaz splnený.

Počas týchto prác Northausove myšlienky neraz zalietali k Uršuli
Vogtovej. Okrem zbežných známostí s dievčatami nemal nijaké skúsenosti
v styku so ženami. Uršulin vážny prístup, jej osobnosť vyzretá predčasným
utrpením ho priťahovali. Ale mohol v tejto situácii myslieť na osobné
šťastie? V tejto otázke nemal nikoho, s kým by si mohol pohovoriť; určite
nie s takým Bőlkowom, ani nehovoriac o Stauffenbergovi, ktorý mal
celkom iné starosti.

Ktovie, či aj ona voči nemu dačo cíti. Northaus sa neraz pristihol, že
pracuje nesústredene. V takých chvíľach sa usiloval zaplašiť všetky
myšlienky na ňu. A predsa bol naradostený, priam sa mu uľavilo, keď ho
raz napoludnie zavolala. Chápal to ako potvrdenie svojich nádejí.

„Vari vás už v Pankowe vôbec neuvidím, pán nadporučík?“ spýtala sa
krehko, akoby sa obávala odpovede, ale v hlase jej súčasne zaznieval
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srdečný podtón. „Chcete byť celkom neverný Vinetovej ulici?
Mimochodom, už niekoľko dní máte u nás poštu.“

Habkavo sa niekoľkými slovami ospravedlnil a poďakoval sa, že ho
zavolala. Prisľúbil, že v najbližších dňoch skoncuje s kočovníckym
životom na Bendlerovej ulici a príde do bytu.

„To sa už počúva lepšie,“ nadýchla sa, akoby mala problémy s tým, čo ešte
chce povedať. „Spomínate si na môj nedávny návrh? Budem mať pár
voľných dní. Moje pracovisko sa znovu presúva. Možno by sme mohli
dačo spoločne podniknúť. Chceli ste si predsa pozrieť zámok, či nie? alebo
už nemáte chuť?“

„Ale kdeže? Naopak, bolo by to skvelé!“ ubezpečoval ju.

„Teda dobre. Do videnia!“ povedal krátko a zavesila.

Po tomto telefonickom rozhovore akoby mu narástli krídla. Zapískal si
niekoľko taktov z istého šlágra, ale prestal, keď do miestnosti vkročil
poručík, s ktorým spolupracoval. Uvažoval, čo by mohol Uršuli navrhnúť
od vyhlásenia totálnej mobilizácie mnohé divadlá už nehrali, to teda
vypadávalo z programu. Zostávali iba kiná alebo niektoré z mála
fungujúcich kaviarní. Ale ich chabá ponuka nijako nelákala na posedenie.
Tak či onak, celý deň sa predsa nemohli ponevierať v parku.

Ešte vždy hútal nad programom, keď zazvonil telefón. Pri aparáte bol
Bőlkow:

„Príďte ihneď do mojej kancelárie, je to súrne!“

Kapitán sedel za písacím stolom a listoval v akomsi fascikli.

„Sadnite si. Mám tu čosi pre vás, zmena v náplní. Boli ste už v Paríži?“

„Áno,“ povedal Northaus váhavo. Neznelo to práve nadšene.
V myšlienkach bol ešte pri Uršulinom telefonáte. „Bol som tam len
nakrátko v štyridsiatom, hneď po obsadení mesta.“

„Teraz budete mať príležitosť prizrieť sa tomuto nádhernému mestu lepšie.
Ide o toto: smernica päťdesiatjeden si vyžaduje, aby niekto z nás dôkladne
skontroloval severofrancúzsky priestor. Treba zistiť, v čom sú tam
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najväčšie medzery. Ak máme veriť hláseniam štábov, je tam plno
nedostatkov. Treba si to overiť. Dostanete za úlohu navštíviť pár posádok
a v rozhovoroch s tamojším velením urobiť si vlastné závery,“

Bőlkow vstal a podišiel k oknu.

„Je tu ešte čosi. Pred inšpekciou v posádkach sa budete hlásiť u istého
dôstojníka v štábe vojenského veliteľa pre Francúzsko. Podplukovník von
Stauffenberg si želá, aby ste mu odovzdali list.“

Northaus sedel deprimovaný. Isteže, cesta do Francúzska sľubovala vítanú
zmenu oproti jednotvárnej práci tu. Ale bol by dal neviemčo za to, keby
nebola prišla práve teraz.

„Zdá sa, že nie ste veľmi nadšený,“ poznamenal Bőlkow a stiahol plecia.
„Nemôžeme si vyberať. V každom prípade budete mať zaujímavé dojmy.
Ak podplukovník navrhol práve vás, znamená to, že je spokojný s vašou
prácou. Áno, ešte termín cesty. Najlepšie bude, ak vycestujete do dvoch,
do troch dní.“

Northaus bol presvedčený, že musí čosi povedať na ospravedlnenie
predošlého váhania.

„Už vyše dní som nebol v byte, pán kapitán. Ak smiem požiadať, chcel by
som odcestovať až o tri dni. Tým by som získal čas dať si do poriadku pár
vecí.

„Dobre, súhlasím. A neberte si na cestu nijakú zbytočnú batožinu,“
povedal Bőlkow s úsmevom. „Až do Paríža môžete cestovať
medzinárodným rýchlikom, ale potom vám už dajú k dispozícii iba ak
dajakú starú rachotinu.“

O tri dni neskôr, vo vlaku smerujúcom na západ, si Northaus pomyslel, že
čas, ktorý uplynul medzi rozhovorom u Bőlkow a nástupom cesty, uplynul
doslova letkom. Dostal dva dni dovolenky a presnejšie inštrukcie. Potom
sa už bez okľúk ponáhľal na Vinetovú ulicu.

Uršuľa tak ako pri poslednom rozhovore vystupovala voči nemu
sebaistejšie. Keď videla jeho rozpaky, po vzájomnom pozdravení sa rýchlo
odvrátila.
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„Som rada, že vás vidím. Urobím vám čaj…“

Vytiahol zo skrine pár súčastí oblečenia. Potom si pozrel došlú poštu.
Písala mu mama, aj od sestry tu bola karta; oboje malo pečiatku tej istej
pošty. Z toho teda vyplývalo, že Gudrun je u mamy. Uľavilo sa mu. Až
teraz si všimol, že jeho izba je vzorne uprataná. Hmlisto si pamätal, že ju
posledne zanechal v značnom neporiadku.

„Tu ste tu pekne usporiadali!“ povedal, keď sa vrátila. „Veľmi vám
ďakujem, slečna Vogtová. Posledne som zrejme ozlomkrky utekal na
pracovisko!“

„Nestojí za reč, mala som dosť času. Myslím, že v tomto smere som vás
doteraz veľmi nerozmaznávala. A čo vaše nadčasy, už sa skončili?“

Znie to, akoby som jej bol chýbal, pomyslel si.

„Áno, s tým je koniec.“

Pozoroval ju zboka. Ako bude reagovať, keď jej povie, že musí preč?

„Lenže, žiaľ, dostal som hneď novú úlohu. Musím nastúpiť na dlhšiu
služobnú cestu. Už pozajtra.“

Tvárou jej preletel tieň. Stiesnene vykríkla:

„Dúfam, že nie na východ!?“

„Nie, nie,“ ubezpečoval ju a uvedomil si, že jej obava mu robí dobre.
„Naopak, v celkom opačnom smere, do Francúzska.“ Viac jej neprezradil.
„Ale to vás nesmie odradiť od vášho plánu, mám na mysli váš návrh
ohľadne zámku. A potom… nemohol by som vás pozvať do kina?“

„Prepánajána, čaj, celkom som naň zabudla! Voda už vrie…“ odbočila
sprvu od témy a odbehla. Keď sa vrátila z podnosom, dodala.

„Čo poviete, ak sa dnes zriekneme parku i zámku? Viem o čom si lepšom.
Ak sa vydáme električkou na sever, o dvadsať minút sme na okraji mesta.
Budete sa čudovať, aké je tam krásne okolie! Do najbližšej dediny je stade
celkom blízo.“

„Vidím, že už ste rozhodli. Znelo to priam ako rozkaz!“
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Obaja sa museli zasmiať.

Cestou, keď už ich električka viezla širokými ulicami so záhradkami pred
domami, vysvetľovala:

„Ešte pred päťdesiatimi rokmi tu stála dedina. Berlínčania sem prichádzali
nájomnými kočmi alebo omnibusmi, aby sa v Pankowe nadýchali
vidieckeho vzduchu a trochu zotavili z veľkomestského ruchu.“

„Len ťažko si viem predstaviť, že sa tu kedysi pásli kravy alebo sa tu
dokonca vyvaľovali v bahnistých mlákach ošípané…“

„A tam, kde je teraz benzínová pumpa, mohla kedysi stáť dedinská krčma.
Bolo tu veľa záhradných lokálov, v lete aj pivné stánky. Rozprával mi
o tom otec, keď ešte mal zmysel pre takéto spomienky.“

Odmlčala sa. tvár jej na okamih zosmutnela a bezmyšlienkovite sa
zahľadela pred seba.

Northaus na ňu pozrel a opatrne sa spýtal:

„Máte zrejme málo kontaktov s otcom?“

„Dalo by sa to tak povedať. Sme ako dvaja cudzí ľudia, čo náhodou bývajú
v tom istom byte. Ale nechajme to,“ povzdychla si. „Pozrite, tam vpredu
sa už končia domy…“

Hoci ročné obdobie akurát nepozývalo na prechádzky v týchto končinách,
obaja neskôr spomínali na potulku medzi parcelami v záhradkárskej
kolónii, ku ktorej bezprostredne priliehali voľné polia. Pôda bola zľahka
namrznutá, vietor mierne povieval. Celé kŕdle vrán okolo nich krákorali
a šuchotali krídlami, vyplašené vzlietali a zasa ťažkopádne dosadávali na
inom mieste.

„Ako dieťa som sa vždy bála týchto čiernych potvora. Dnes sa nad tým
musím zasmiať. Ich krákanie ma ruší menej než reči mojich kolegýň.
Chápete, ako to myslím?“ skúmavo naňho pozrela. „Ľudia sú niekedy
neznesiteľný, najmä v dnešných časoch.“

Northaus si pomyslel, že sa musí cítiť veľmi osamelá, ale neodpovedal.

„Nezdá sa vám,“ pokračovala po chvíli, „že táto vojna urobila z mnohých
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ešte väčších egoistov a podliakov, než boli predtým? Takmer denne to
zažívam v práci. Každý myslí len na tom, aby nebodaj nebol ukrátený, aby
nevyšiel naprázdno. A potom hovoria o ľudovom či rasovom spoločenstve,
o chýrnom volksgemeinschafte. Keby to nebolo také smutné, dalo by sa
nad tým aj zasmiať.“

Uršuľa Vogtová zastala a úchytkom mu položila ruku na rameno.

„Ale zabudnite na to! Pozrite - nie je to krása?“

Nad kontúrami striech, komínov a kostolných veží zapadlo slnko, tentoraz
nezastreté dymovou clonou z požiarov.

„Verili by ste, že napriek všetkému milujem toto mesto? Priam na ňom
visím. Neraz však pochybujem, či ho ešte raz zažijeme v mieri.“

„Mier…“ povedal Northaus zádumčivo. „Sotva si už vieme predstaviť, aké
to raz bude…“

Po chvíli dodal:

„Aj keď je to neraz ťažké, nesmieme sa vzdávať nádeje. Nik by nemal,
lebo sa tým vzdá aj sám seba. Aký zmysel by mal potom ešte život?“

Pomaly sa vracali k prvým domom.

„Nedávno som povedala, že nemám vzťah k uniformám. Bola to iba
čiastočná pravda. Pripomínali mi osud môjho snúbenca, myslela som si, že
som už skoncovala s minulosťou. A zrazu ste prišli vy, v tej istej uniforme.
Istotne nie som poverčivá, ale uniformy mu priniesli iba nešťastie…“

Jej úprimnosť ho odzbrojovala. Neuvažoval nedávno rovnako, keď si
kládol otázku, či by sa v danej situácii vôbec mal naviazať na iného
človeka?

Nepozeral na ňu, keď pomaly povedal:

„Chápem vás. Isteže, v našich časoch uniformy zriedkakedy prinášajú
šťastie, ale napriek tomu by bolo nespravodlivé, keby ste sa mi iba preto
vyhýbali. Často som sám. V ostatných rokoch som bol vlastne stále sám.
Viete sa do toho vžiť?“
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„Pridobre poznám tento pocit. Cez deň to ešte ujde, práca človeka rozptýli.
Iné ženy majú deti, poslanie. Ale byť sama so sebou, so svojimi
spomienkami, to je neraz ťarcha, ktorú možno ledva zniesť.“

„Ak vám to pomáha,“ povedal tichým hlasom, „mali by sme sa častejšie
pozhovárať. Pokiaľ ide o mňa, bol by som veľmi šťastný. Pokúsime sa
o to?“

Uršulina tvár sa uvoľnila, preteplila.

„Pekne ste to povedali, nadporučík. Beriem vás za slovo!“

Toho večera si dali dobrú noc ako dôverní priatelia. Stena medzi nimi sa
stenčila. Northaus ešte dlho ležal s otvorenými očami a rozmýšľal o tomto
nezvyčajnom dni.

Získať si človeka, na ktorého sa možno spoľahnúť - vari to dnes vôbec ešte
existuje? Ale na druhej strane, smie využiť jej situáciu a dôvernejšie sa jej
priblížiť? Dal sa na cestu, ktorá sotva sľubuje triumfy. Keby padol na
fronte, mohla by aspoň vysloviť jeho meno. Ale ak sa nevydarí akcia, ak
ho vyobcujú ako zradcu? Potriasol hlavou: prečo vlastne vidí všetko tak
čierne.

Počul, ako prichádza starý Vogt, neskôr sa ozvali zvuky rádia. To bolo
posledné, čo vnímal, kým zaspal.

Na druhý deň stretol Uršuľu celkom zmenenú. Tiene ich rozhovoru
z predošlého dňa sa zrejme rozplynuli, pôsobila veselšie a uvoľnenejšie.
Odviezli sa električkou k zámockému parku a prechádzali sa pod platanmi
po chodníčkoch, na ktorých nikoho nestretli. Chvíľu postáli pod portálom
zámku, z ktorého opadáva omietka. Nápis na tabuli oznamoval, že „z
príčin podmienených vojnou“ zámok nie je prístupný návštevníkom.
Pozorovali drozdy, ktoré bez ohľadu na ich blízkosť skackali po zemi
a zhľadúvali potravu. Po kmeni stromu prefrngla pomedzi konáre
veverička. Neskôr zašli do radničnej pivnice. V kúte sa našiel voľný stôl.
Káva chutila nemožne. Ale Northausovi sa ;podarilo pomocou
päťmarkovej bankovky vylákať od čašníčky likér. Uršuľa sa rozhovorila.
Striasla zo seba všetky ťažoby, rozprávala o priateľkách zo školských čias,
o kúskoch svojho brata, o bezvýznamných epizódach z dávnych čias.

Potom sa zasa prechádzali ulicami, len tak, až napokon unavení chôdzou,
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nastúpili na električku idúcu smerom k Vinetovej ulici.

Z konzerv, ktoré doniesol z úradu, pripravila oneskorený obed. Dlho sedeli
v obývačke, zatiaľ čo vonku sa zmrákalo. Northaus hovoril o sebe
a o svojich zážitkoch. Málokedy sa cítil taký šťastný ako v týchto
chvíľach. V istom okamihu u zišlo na um, že atmosféra je taká, akoby sa
s Uršuľou dávno poznali.

Bol už skorý večer, keď sa Northaus zdvihol, aby odišiel do svojej izby.

„Vráťte sa z cesty celý a zdravý!“ povedala na rozlúčku a venovala mu
dlhý pohľad. „To je hlavné. Držím vám palce.“

„V takom prípade by sa mi vlastne nemalo nič stať,“ pokúsil sa žartovať.
Chvíľu jej podržal ruku, kým ju neodtiahla. Zrazu mu sama ovinula ruky
okolo šije a pritisla si tvár k jeho hlave.

„Budem na teba čakať!“

Náhlivo sa zvrtla a vbehla do svojej izby.

Na okamih stál Northaus nerozhodne, ako ochromený. Potom si nadal do
hlupákov a už-už sa bral za ňou, keď v zámke dverí zaštrkotal kľúč. Carl
Vogt vošiel do predizby a krátko pozdravil. Northaus ozdravil
a rezignovane zamieril do svojej izby.

 

Časť cesty do Paríža strávil Northaus pohrúžený do myšlienok a chvíľami
upadol do spánku. Hoci mal kupé sám pre seba, nenachádzal pokoja.
Strhol sa, keď poľní žandári žiadali jeho doklady. Nakoniec si obliekol
kabát uniformy a podišiel k oknu. Vonku bola ešte noc. Tu i tam sa mihli
signálne svetlá, potom sa vlak znovu ponoril do temnoty. Iba podľa
hodiniek mohol odhadovať, kde sa asi nachádzajú.

Stauffenberg mu pred odchodom povedal meno dôstojníka v Paríži, pre
ktorého bol určený list, a zaželal mu šťastnú cestu. Deň v Paríži, sedem dní
cestovania po francúzskom severe až po atlantické pobrežie… Bude to
zrejme namáhavé. Ako dobre, že Bőlkow všetko zorganizoval, nebude sa
musieť starať o maličkosti.
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Za skorého rána vlak vošiel do Gare de l´Est, parížskej Východnej stanice.
Prúdy poľnej šedi sa vyliali na nástupište, medzi nimi nápadne dobre
oblečení civilisti, v ktorých bolo možné spoznať Nemcov. Možno
obchodníci, pomyslel si Northaus, ale mohli to byť aj dôstojníci
s osobitným poslaním alebo gestapáci. Roztrasený od chladu, s aktovkou
nadžgatou dokumentami pod pazuchou pomaly kráčal za poslednými
cestujúcimi ku schodíkom do staničného podchodu.

Spoza masy vystupujúcich sa vynoril širokoplecí poddôstojník s lodičkou
na hlave, vypol sa pred ním do pozoru a pozdravil.

„Pán nadporučík Northaus?“

Prikývol.

„Poddôstojník Schnűtgen. Smiem vás prosiť, pán nadporučík, aby ste ma
nasledovali? Voz stojí dole.“

Ulice boli takmer ľudoprázdne. Northaus sa oddal spomienkam na dvoj
prvý pobyt v Paríži. Vtedy bolo leto a mesto pripomínalo mravenisko.
Hemžilo sa utečencami, ktorí už nestihli odísť. Iní sa po pokuse ujsť
vracali do mesta, lebo cestou ich zaskočili nemecké tanky. Teraz chýbala
nielen horúčava tých dní v štyridsiatom, ale aj neopísateľný zápach potu,
lacných jedál, kávy a prezretého ovocia. Namiesto toho mrholivý dážď
dodával prázdnym uliciam ešte bezútešnejší výzor.. stromoradie pri
Víťaznom oblúku vytŕčalo do dažďa holé konáre. V tejto kedysi parádnej
ulici hliadkovalo teraz iba niekoľko domácich policajtov v typických
širokých pelerínach.

Auto prechádzalo užšími ulicami. Tak ako pred necelými štyrmi rokmi, aj
tentoraz Northausa upútala zmes provinčnosti a veľkomesta: tu stáli
gýčovité malomeštiacke domy s opadávajúcimi fasádami, špinavé a sivé,
a v ich bezprostrednej blízkosti sa vypínala vznešená budova, ktorej
klasicistické priečelie mohlo obdivovať už Bonapartovi súčasníci.

Prechádzali ulicami, v ktorých boli malé obchodíky, jeden vedľa druhého,
o tomto čase ešte zatvorené. Zeleninárske krámiky, kaviarničky, bistrá,
antikvariáty, holičstvá, tu i tam pekárstvo. Northaus spomínal, ako v ten
júnový deň v štyridsiatom roku majitelia, keď prekonali prvý šok
z príchodu nemeckých vojsk, znovu vyložili na chodníky pred kaviarne
stoličky, ako antikvári povykladali pred krámiky debničky s ohmatanými
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knihami a sediac na stoličke vo vchode, márne čakali na zákazníkov.
Spomínal si, ako davy ľudí hneď v prvých dňoch znovu zaplnili ulice
a avenue, spomínal si na nenapodobiteľne pôvabnú chôdzu mladých
dievčat.

Uľavilo sa mu, keď počas jazdy predmestskými ulicami, v ktorých sa
ošarpané, nevzhľadné budovy striedali s biednymi, zanedbanými
domcami, konečne začali stretávať aj ľudí; boli to zväčša starší muži
a ženy v obnosených šatách a s ľahostajným výrazom na tvárach.

Poddôstojník zabočil s vozom popri stráží do rozľahlejšieho nádvoria.
Nekryté schody viedli k veľkej vile, ktorej priečelia s početnými
ozdobnými stĺpmi pôsobili pompézne. Predtým, než ju zabralo vojsko,
akiste patrila dajakému fabrikantovi.

Vo vstupnej hale sa prechádzalo niekoľko strážnych. Po ohlásení Northaus
nemusel dlho čakať. Dôstojník vysokej postavy sa náhlil zhora po
schodoch a zamieril rovno k nemu.

„Von Hofacker. Ohlásili vás z Berlína. Buďte vítaný!“ Krátkym prstom
ukázal na lavicu obloženú vankúšmi vo foyeri. „Sadnite si, prosím. Mali
ste dobrú cestu?“

Hofacker napriek vypasovanej uniforme s náplecníkom podplukovníka
pôsobil skôr dojmom civilistu, ktorý sa bez námahy pohybuje
v akomkoľvek prostredí. Vytiahol striebornú tabatierku a ponúkol
Northausa cigaretou.

„Ako to vyzerá v Berlíne? Rozprávajte!“

Northaus sa rozhovoril, ale nespomínal mená. Nálety, požiare, rumoviská,
skľučujúca situácia civilného obyvateľstva.“

Hofacker pozorne počúval a napokon povedal: „S náletmi tu máme pokoj,
aspoň zatiaľ.“ V tvári sa mu zračila skepsa. „Len ktovie, ako dlho ešte.
Zato na severe krajiny sa každú noc čosi zomelie, zväčša v menších
mestách.“

Northaus bol prekvapený. „Letecké útoky proti vlastným spojencom?
Angličania predsa tvrdia, že bojujú aj v záujme Francúzov. Ako to znáša
civilné obyvateľstvo?“
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„Práve to je zdrvujúce!“ povedal Hofacker a pokrč plecia. „Človek by
predpokladal, že Francúzi budú prskať na Angličanov jedovatú slinu.
A namiesto toho sa im dá ľahlo vyčítať z očí, že si nič neželajú túžobnejšie
ako deň, keď odtiaľto zmizneme.. časy, keď nás niektorí ako-tak
priateľsky vítali alebo sa aspoň správali ľahostajne, sú za nami.
Definitívne! Výnimku tvorí iba pár ľudí, ktorí sa natoľko zaplietli
s nacistami, že im nezostáva iné než lojalita voči okupačnej moci.“

Na chvíľu sa odmlčal a potiahol si z cigarety.

„Ba najnovšie už aj mali podvodníci, šmelinári a ľahké ženy sa usilujú
udržať si od nás dištanc,“ povedal tak hlasno, že aj ospanlivý strážny zastal
uprostred chôdze a začudovane pozrel smerom k lavičke.

Potom tichým hlasom dodal: „Tunajší odboj maquis, ktorý zväčša
organizujú komunisti, a k tomu de Gaullova činnosť v Londýne - to všetko
opadá na úrodnú pôdu, pravda, v neposlednom rade aj vďaka správaniu
nacistov. Najvyšší čas, aby nastali isté zmeny, skôr ako bude neskoro.

Vyznelo to ako heslo. Northaus siahol za fasciklom, ktorý mal pred sebou
na stole, a pozrel na Hofackera.

„Mám tu list pre pána podplukovníka.“
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„Á, od bratanca Clausa?“ vyhŕkol Hofacker, no hneď sa opravil: „Totiž od
podplukovníka Stauffenberga? Poďte, prosím, to už vybavíme hore.“

Sú teda príbuzní, pomyslel si Northaus. Ďalšie prekvapenie. V Berlíne to
nik ani len nenaznačil.

Vystúpili na prvé poschodie. Hofacker otvoril jedny z dvier a dal prednosť
Northausovi. V malej miestnosti bol rozostavaný strohý kancelársky
nábytok, všetko preplnené dokumentmi. Pôvabné medirytiny na stenách
s vyobrazeniami rozličných miest sa akosi nehodili k strohej vecnosti
zariadenia.

„Prosím o prepáčenie za neporiadok. Zdržiavam sa tu iba príležitostne.
Mám kanceláriu vonku na jednom z predmestí, pri štábe hlavného veliteľa
skupiny armád Západ. Dali by ste mi prosím, ten list?“

Hofacker čítal pozorne, pomaly prechádzal riadok za riadkom. Zmraštil
čelo, jeho pohľad stvrdol. Napokon šiel s listom k peci, podpálil ho
zapaľovačom a čakal, kým nezhorí aj posledný kúsok papiera.

„Istota je istota. Bratanec síce veľmi svedomito koncipoval odkaz tak, že
nezasvätenec z neho nemôže nič vyrozumieť, ale zvykli sme si neodkladať
nič podozrivé. Aj nedávno tu ňuchalo veľa zvedavcov, dokonca v štábe
vojenského veliteľa.

Hofacker zdvihol slúchadlo telefónu. „prepáčte na okamih!“ Vykrútil
číslo. „Tu Hofacker. Pán generál, prosím, aby som vás smel informovať
o istej správe. Práve som ju dostal z veliteľstva záložného vojska.“

Počúval a potom doložil: „Nie, prosím, kuriér. Áno, pán generál.
Privediem ho so sebou.“

Obrátil sa k Northausovi:

„Generál Stülpnagel by vás chcel spoznať. Poďte, porosím, nebude to dlho
trvať. Potom si dačo poriadne zajete. Po dlhej ceste vám to dobre padne.“

Po chodbe vyloženej pokrovcami došli až k širokým dverám na samom
konci. Hofacker zaklopal. Otvoril mu akýsi poručík.

„Prosím, počkajte okamih!“
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Northaus sa poobzeral po predizbe. Nad písacím stolom visel veľký obraz
Hitlera v sivej poľnej uniforme. Poručík zašiel do protiľahlej miestnosti
a o chvíľu sa vrátil.

„Pán generál prosí…“

Spoza masívneho písacieho stola sa zdvihla postava generála. Northaus
zbadal podlhovastú lebku, ktorú riedky vlasy akoby ešte predlžovali. Na
sluchách boli celkom snehobiele.

Stülpnagel im vyšiel niekoľko krokov v ústrety, pričom vyziabnutú
postavu držal vedome vzpriameno. Northaus sa postavil do pozoru
a Hofacker ho predstavil:

„Nadporučík Northaus z veliteľstva záložného vojska.“

Generál si ho premeral chladnými, podivne meravými očami a podal mu
ruku. Na dotyk bola kostnatá, akoby neživá.

„Teší ma,“ povedal Stülpnagel. Viacej nič. Potom zbežne ukázal na
stoličky:

„Posaďte sa, páni.“

Hofacker napriek výzve ostal stáť. Trochu sa sklonil ku generálovi, lebo
bol vyšší, a čosi mu ticho vravel. Stülpnagel urobil prekvapené gesto
a polohlasne riekol:

„Teda opäť nič!“

Pomaly vykročili k stolu a generál si nervózne šúchal ruky. Hofacker mu
tlmeným hlasom ďalej čosi vysvetľoval.

Northaus pozoroval steny, pripravený v hocktorom okamihu znovu
vyskočiť. Pre únavu si iba spolovice uvedomoval nezvyčajnú okolnosť, že
smie sedieť, kým generál stojí. Zbadal, že v miestnosti chýba obligatórny
Hitlerov portrét. Ale na zato na stene za písacím stolom priťahoval pohľad
veľký obraz - vyhliadka na akési mesto+ mohol to byť Canaletto alebo
niektorý z jeho súčasníkov.

Generál si sadol, kým Hofacker ostal stáť pred jeho stolom. Podopierajúc
si bradu pravou rukou, generál podráždene a zároveň sklamane vyriekol:
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„To veru nie sú dobré správy!“

Hofacker namietal:

„Gróf Stauffenberg nás nesklame. Určite nie! pán generál, musíte uvážiť,
že z Paríža často vyzerá ľahšie mnohé, čo je v Berlíne - o hlavnom stane
ani nehovoriac - spojené s ťažkosťami.“

„Napriek tomu,“ z generálovho hlasu naďalej zaznievala nevôľa, „musí sa
konečne nájsť niekto, kto vybaví tú… záležitosť!“

Aj Stülpnagel teda ide s nami, pomyslel si Northaus. Na pohľad
kultivovaný mužom, ale pravdepodobne povaha, s ktorou sa neoddá
žartovať. Nechcel by som byť denne v jeho blízkosti.

Stülpnagel zrazu vstal a šiel do rohu miestnosti, kde sedel Northaus.
Nadporučík vyskočil.

„Len seďte!“ povedal generál už pokojnejším tónom a kývol aj na
Hofackera; obaja si sadli. Stüpnagelov podivne meravý pohľad na chvíľu
spočinul na Northausových vyznamenaniach. Železný kríž I. triedy, spona
za boj zblízka, strieborný odznak za zranenie. So záujmom sa spýtal:

„Boli ste na východnom fronte? Ktorá armáda?“

„Až do decembra minulého roka šiesta, pán generál.“

„Ach, Stalingrad!“ Generál chápavo zmraštil tvár a vypytoval sa ďalej.
Northausovi sa zdalo, že zrazu pred ním sedí celkom iný človek:
sústredene počúval, tu i tam položil múdru otázku. Jeho oči stratili meravý
výraz a akoby sa v nich zahniezdil nádych tepla.

Chvíľu sa zhovárali. Zjavil sa ordonanc a priniesol koňak. Hofacker
ponúkol všetkých cigaretami. Northausa sa zmocnila príjemná mdlosť.
Žalúdok mal takmer prázdny a koňak rýchlo naplnil celé telo blahodarným
pocitom tepla.

Ostro zazvonil telefón. Hofacker vstal, zašiel k stolu a zdvihol slúchadlo.

„Moment!“ povedal napokon. „Zavolám pána generála.“

Prikryl dlaňou slúchadlo a vysvetlil:
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„Štáb vyššieho vedúceho SS, pán generál. Gruppenführer by chcel hovoriť
s vami osobne…“

Stülpnagerova tvár nadobudla rezignovaný výraz,

„Už ani ráno tí chlapi nenechajú človeka na pokoji!“

Namosúrený šiel k stolu a prevzal od Hofackera slúchadlo.

„Stülpnagel“ Chvíľu počúval. Jeho tvár mala teraz strohý výraz. Northaus
si znovu všimol nápadnú meravosť v jeho pohľade.

„V Amiense, vravíte?“ povedal pritlmeným hlasom. „Zmizli? Traja muži
z tamojšej stavebnej roty? Ale prosím vás, gruppenführer, tí ľudia sa
predsa môžu každú chvíľu znovu objaviť! Ako to, že nie?“

Chvíľu zasa počúval a napokon namietol:

„Ak ste si taký istý, potom sa vopred nemusíte so mnou radiť. Áno, ak to
pokladáte za nevyhnutne, zasiahnite nemilosrdne.“

Northaus pozrel na Hofackera. Ten sa cítil očividne trápne a zazeral do
stena. Siahol za koňakom a naraz vyprázdnil zvyšok čaše.

„Tridsať ľudí?...“ Stülpnagel znova hovoril do slúchadla hlasnejšie: „Nie
je to priveľa? Dobre, vydám príkaz miestnemu veliteľovi.“

Generál znovu počúval a napokon dodal:

„Viete, že s vaším názorom súhlasím iba podmienečne. Ale odstrašujúce
opatrenia musia byť, to je jasné!“

Hofacker neisto pozrel na Northausa. „Poďte, bude lepšie, ak odídeme.“

Obaja vstali. Zdalo sa, že generál to ani nezbadal. Krátko stlačil vidlicu
a vykrútil číslo. Vychádzajúc Northaus ešte začul, ako generál prikazuje:

„Zariaďte mi ihneď spojenie s Amiensom! Miestne veliteľstvo!“

V predizbe Hofacker povedal generálovmu pobočníkovi, že zavedie hosťa
o ubytovne. Keby si generál dačo želal, bude vo svojej kancelárii.
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Na chodbe Hofacker mlčal. Northaus nevedel, čo si má myslieť
o počutom. Generál bol ako vymenený. Bol to vôbec on, čo sa nedlho
predtým vypytoval na jeho zážitky a navyše pridal vlastné z prvej svetovej
vojny pri Verdune? Ak dobre počul a chápal, dialo sa tu čosi, čo by bol
u generála nikdy nepredpokladal.

Northaus už nebol schopný dlhšie krotiť svoju zvedavosť a spýtal sa
Hofackera:

„Ak dovolíte, pán podplukovník, čo sa vlastne stalo v Amiense?“

Schádzali dolu po schodoch a Hofacker hľadel rovno pred seba. Jeho tvár
bola uzavretá, keď vysvetľoval:

„SS zrejme odhalili, že v Amiense zmizli traja muži zo stavebnej roty.
Teraz požadujú odvetné opatrenia.“

„Ale vari to znamená, že sa tí muži už nikdy nezjavia? Majú s tým dačo do
činenia maquisti?“

„Je to možné. Ale kto by to mohol vedieť naisto? Nie všetky takéto
prípady idú na konto hnutia odporu. Niekedy sa stáva, že zmiznutí ľudia sa
po čase znovu objavia bez akejkoľvek ujmy.“

„A čo s tým má generál?“

„Generál?“ zopakoval Hofacker, teraz už kráčali k budove na konci
nádvoria. „Generál,“ Hofacker hovoril pomaly a bolo vidieť, že to, čo chce
povedať, mu nie je príjemné, „ten má fakticky dať k dispozícii svoje meno.
V praxi je to už vyše roka tak, že všetky trestné opatrenia nariaďuje vyšší
vedúci SS a polície vo Francúzsku.“

Hofacker ho vytrhol z úvah, keď s poľutovaním hovoril o pustnutí
kostolov a historických stavieb.

„Nik pre záchranu nič nerobí! Francúzska mena je znehodnotená vďaka
nám a u nás majú inakšie starosti.“

Northaus trpezlivo počúvla svojho sprievodcu a čudoval sa, ako veľmi
znepokojuje podplukovníka zlý stav fasád na budovách francúzskej
metropoly. Alebo chce Hofacker iba odlákať jeho pozornosť?
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V bistre pri Eiffelovej veži vypili šálku nápoja pripomínajúceho kávu.
Dookola sedelo nápadne veľa vojakov, mnohí sami, niektorí v spoločnosti
dievčat. Keď Hofacker navrhol, aby navštívili vežu, Northaus odmietol,
cítil sa unavený, najmä po Hofackerom podrobnom výklade. Ospravedlnil
sa, že začína pociťovať dôsledky namáhavých nočných služieb v ostatných
týždňoch.

„Škoda,“ povedal podplukovník, „bol b y som si s vami ešte rád vypil
fľašu bieleho. No nič, odložíme to; azda po vašom návrate v budúcom
týždni. To nočné cestovanie naozaj stačilo.“

„Som skutočne unaveným,“ doložil Northaus. „Nezazlievajte mi to, pán
podplukovník. Boli ste naozaj pozorný hostiteľ.“

 

Na druhý deň zavčas rána Northaus vyrazil z Paríža na sever. Ako vodiča
mu pridelili poddôstojníka, ktorý ho deň predtým čakal na stanici.
Northaus mohol byť spokojný, pretože Schnűtgen, pochádzajúci z Porýnia,
sa ukázal ako veľmi užitočný sprievodca. Bol schopný aj z nepriaznivých
situácii vyťažiť príjemné stránky a okrem toho bol aj zábavný spoločník.
Navyše - a to nebolo zanedbateľné - dokonale poznal dopravnú sieť medzi
Parížom a pobrežím.

Ako správne predpokladal Bőlkow, pridelili im starý vojenský volkswagen
prezývaný „vedro“. Schnűtgen ho starostlivo vystlal prikrývkami, pretože
plátenná strecha nedostatočne tesnila a vykurovanie už riadne
nefungovalo. Keď poddôstojník pred odchodom upravoval prikrývku na
zadnom sedisku, Northaus zbadal samopal. Spýtavo pozrel na Schnűtgena.
Ten vysvetľoval, že je to pre všetky prípady, keby sa vynorili partizáni;
upevnil samopal tak, aby bol pohotovo poruke,

Počas jazdy Northaus sa už veľmi nevracal v myšlienkach k rozhovoru so
Stülpnagelom a k záležitosti s SS. Dorazili až k Lamanšskému kanálu
a navštívili pluk v blízkosti Dieppe. Bolo to iba niekoľko kilometrov od
pobrežia a pluk sa práve chystal vybudovať provizórne postavenia.

Northaus zistil, že v jednotkách sa voči nemu správajú skepticky. Mal
dojem, že z tvári dôstojníkov číta, čo si o ňom myslia. Pozriže ho,
kancelársky stratég zo záložného vojska, ktorý po návrate spotrebuje veľa
atramentu na hlásenie, lenže na stave vecí to nič nezmení!
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Northaus mal čo robiť, aby si trpezlivo vypočul hromady podrobností,
ktoré mu vyratúvali. Napokon už napajedený len akoby mimochodom
utrúsil, že pred rokom boli pri Stalingrade a iba v dôsledku zranení ho
odvelili do Berlína.

Jeho poznámka vyvolala nápadnú zmenu. Očividne sa roztápali ľady
rezervovanosti, jeho partneri boli zrazu zhovorčivejší, takmer srdeční. Ich
rozličné pripomienky v ňom len posilnili dojem, že väčšina dôstojníkov
tohto pluku, ktorý vyššie velenie udržiavalo v pohybe ustavičným
premiestňovaním a zakopávaním, je vlastne nesmierne rada, že slúži
v týchto končinách Európy, a nie na niektorom úseku východného frontu.

Po večeri zopár dôstojníkov, čo sedeli blízko neho, opatrne naznačilo, že aj
najkrajšie posily by bolo málo platné, keby Angličanom a Američanom
zišlo na um vylodiť sa práve na ich úseku. Veliteľ pluku sedel o hodný kus
ďalej, ale napriek tomu Northaus len zdržanlivo reagoval na podobné
poznámky, ktoré vyznievali takmer porazenecky. Hoci sám tomu neveril,
hlasno sa dal počuť, že v prípade vylodenia v tejto oblasti nepriateľ utrpí
podobný krach ako pred rokom. Jeho spolubesedníci nesúhlasili. Jeden
dokonca vyhlásil, že vylodenie Angličanov pri Dieppe slúžilo iba na
upokojenie Rusov, ktorí sa ustavične dožadovali otvorenia druhého frontu.

Po tomto dni Northausovi bolo jasné, že ak aj u iných jednotiek tak ako
u tohto pluku mnohé bojové kapacity existujú len na papieri, je absolútne
nemysliteľné seriózne zaplniť medzery. Od Stauffenberga a Bőlkowa
vedel, koľko dobre vycvičených vojakov pohlcujú týždeň čo týždeň boje
na východe.

Schnűtgen si získal sympatie proviantného náčelníka cigarami z Paríža
a vytiahol z neho na splátku niekoľko plechovíc so šunkou. Po skončení
návštevy pluku zhrnul svoje dojmy celkom lapidárne:

„To všetko je nanič, pán nadporučík. Ak títo tu dostanú výprask, môžeme
ti zbaliť aj v Paríži!“

Northaus iba prehodil:

„Uvidíme, ako to vyzerá inde. napokon existujú aj opevnené miesta.“

„Áno, vychvaľovaný Atlantický val! Vidno, že ste tu iba krátko, pán
nadporučík.“ Schnűtgen sa uškľabil. „Najlepšie sa vyníma na stránkach
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Signálu…“ Narážal tým na propagandistický ilustrovaný časopis,
rozširovaný na okupovaných územiach.“

V nasledujúcich dňoch absolvoval dosť náročný program, pri ktorom stihli
zvyčajne dve inšpekcie u jednotiek denne. Northaus liezol do bunkrov
vybudovaných hlboko pod zemou, súkal sa do delostreleckých veží, ktoré
mu horlivo predvádzali, hrdí, že sa môžu pred človekom z Berlína popýšiť
ovocím niekoľkomesačného úsilia.

Jeho poznámkový blok sa zapĺňal číslami a postrehmi, ale bilancia nebola
nijako optimistická. Pluky boli v sile práporov, chýbali špecialisti, chýbali
ťažké zbrane a všade sa ozýval ten istý refrén: Pošlite nám viac technikov,
dajte nám viac zbraní!

Isteže, existovali miesta, na ktorých sa horúčkovito pracovalo. Kde víril
prach okolo miešačiek betónu, usilovne pobiehali ľudia zo stavebnej
organizácie Todt a do mora mierili hlavne ťažkých diel. Ale tie sa dali
zrátať na prstoch jednej ruky. Boli to osamelé oázy v obrannom systéme,
ktorý skôr pozostával z obrovských trhlín a nijako nepredstavoval „dobre
chránený val“, ako sa navrávalo obyvateľstvu v ríši.

Northaus mal rozporné pocity. Na jednej strane nebol práve nadšený
z toho, že takzvaná obranná línia predstavuje iba chabú ochranu. V de§
vylodenia nemuseli sa Američania a Briti obávať, že sa nedostanú na
pevnú pôdu. Ale súčasne z vlastných skúseností vedel, aký zničujúci bude
pre jeho spolubojovníkov sústredený úder nepriateľa, akom im ostane iba
chaotický útek z otvorených pozícii, keď sa budú musieť odpútať od
pobrežnej línie.

Večer, keď si ľahol, miešali sa mu v hlave čerstvé dojmy z dňa
s myšlienkami na Uršuľu. Poslal jej z Paríža poľnou poštou pohľadnicu.
Čo asi teraz robí? Dúfal, že v Berlíne je pokoj. Znepokojovalo ho
vedomie, že je od nej vzdialený vyše tisíc kilometrov. Ale súčasne, keď si
ju vybavoval pred očami, upokojovalo ho vedomie, že má vo veľkom,
preňho ešte vždy cudzom meste blízkeho človeka, ktorý po ňom možno
túži. Len človek, ponevierajúci sa celé roky po frontoch, ustavične
v spároch krvilačného molocha, vie si predstaviť, čo to znamená pre
vojaka…

Znovu mu začala vŕtať v hlave tá vec so Stülpnagelom. Ak skutočne hrá
spoločnú hru s SS, bude o tom musieť informovať Stauffenberga. Doteraz
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pre Northausa deliaca čiara medzi dobrým a zlým existovala medzi
wermachtom a SS. Ale ustálený obraz sa zrazu začal posúvať, zahmlievať.
Nič už nebolo jednoznačné, všetko spochybnievalo, stávalo sa preňho
nepriehľadným.

 

V šiesty deň svojej okružnej cesty zamierili k poslednému cieľu - k mestu
Caen v Normandii. Sedeli vo voze, triasli sa od chladu a kolená si chránili
prikrývkami. Od mora vial studený vietor, ktorý páchol morskými riasami.
Northaus zacítil n a perách slanú chuť. Nízke sivé mraky uháňali kamsi na
východ. Jednotvará rovinatá krajina neposkytovala nijakú ochranu pred
prudkými nárazmi vetra, ktoré lomcovali oplechovaným volkswagenom.

Raz museli zastať v blízkosti gazdovstva. Voz zapadol ľavým zadným
kolesom do jamy, z ktorej sa napriek všetkému úsiliu skúseného
Schnűtgena nemohol dostať. Poddôstojník nakoniec kapituloval.

„Moment, o chvíľu sme z toho von!“ povedal a odišiel k domu, kde ho
zakrátko vpustili dnu. Keď sa však nezjavoval ani po piatich minútach,
Northaus začal byť nepokojný. Presvedčil sa, či má na dosah pištoľ, a išiel
za ním.

Kým zaklopal, načúval chvíľu pri dverách. Vodičov ináč dobrácky hlas
bol teraz ostrý. Striedavo s ním sa ozýval iný hlas, zrejme hlas majiteľa
domu. Northaus už dlhšie nečakal a rázne otvoril dvere. Schnűtgen
s tvárou červenou od zlosti šermoval zbraňou pod nosom Francúza,
starého muža s vráskami vypreparovanými počasím.

„Čo sa tu robí?“ spýtal sa Northaus ostro.

„Svinstvo, pán nadporučík! Tento poondiaty Francúz jednoducho nechcel
pochopiť, že potrebujem slamu. Odmieta ísť so mnou von.“

„Prestaňte s tým a zastrčte tú pištoľ!“ prikázal Northaus šoférovi a obrátil
a k Francúzovi. Usiloval sa, aby mu hlas znel pokojne. Po francúzsky sa
ospravedlnil za vniknutie do domu a za správanie svojho sprievodcu.
Dúfal, že Schnűtgen nerozumie, čo vraví majiteľovi domu. Vysvetlil, že
potrebujú slamu a jeho pomoc.

Tvár Francúza sa uvoľnila.
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„Un moment, monsieur!“ Zavolal do bytu. Z priľahlej kuchyne sa vynorila
žena. Zrazu bola aj slama. Spoločne s Francúzom sa im rýchlo podarilo
dostať auto zo závozu.

Pokračovali v ceste. Northaus bol ešte nazlostený. Isteže, Schnűtgen
neovládal jazyk, ale či sa musí správať ako žoldnier? Zrejme vždy takto
vystupuje voči domácemu obyvateľstvu a vôbec sa nad tým nezamýšľa.
Trpko uvažoval, že existuje tisíce takých Schnűtgenov, ktorí vôbec
nerozmýšľajú o svojom správaní.

Hnev ho pomaly prešiel. Myslel na Uršuľu. Ak všetko dobre pôjde, mal by
sa s ňou zvítať o tri dni. Dúfal, že je zdravá. V správach wermachtu sa
hovorilo o náletoch na Lipsko a Berlín. Rád by jej bol zatelefonoval ale to
tu nebolo možné.

Nuž čo, pomyslel si, ešte Caen - a mám to za sebou. Nebude to veru nijaké
ružové hlásenie, ale Bőlkow určite nečaká prikrášlenie.

Schnűtgen, ktorý od zastávky pri gazdovstve zmrazený mlčal, pozrel na
Northausa zboku a povedal:

„Smiem sa vás, pán nadporučík, spýtať, ako dlho sa zdržíme v Caen? Ak
by sme to totiž stihli do neskorého popoludnia, mohol by som trochu
pridať a ešte pred polnocou by sme boli v Paríži.“

Northaus mohol takúto príležitosť iba uvítať, ale znovu sa v ňom ozvala
zlosť na Schnűtgena.

„Ešte vám neviem nič povedať,“ odsekol. „Všetko závisí od toho, čo nás
čaká v Caen.“

Došli až k okraju mesta. Nízke ošarpané domce so strechami vychýlenými
od náporov vetra. Pohľad, ktorý skôr pripomínal dedinu. A tieto domy
kedysi skutočne patrili k dedine, kým sa mesto nerozrástlo až sme. Keď
prechádzali prvými ulicami, Northaus zrazu prikázal:

„Zastavte, ihneď!“

Z ohrady obitej latami svietil krikľavočervenený, čierno orámovaný
plagát. Northaus chvíľu hľadel na text a zamrmlal:
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„To nie je možné!...“

Nahlas prečítal: „Zbabeli zločinci v žolde Londýna a Misky 1. decembra
1943 zákerne zastrelili kapitána poľného veliteľstva v Caen. Ako odvetu
za tento zločin nariadil som zastreliť desať rukojemníkov pochádzajúcich
z Caen. Ak zločinci nebudú polapení do 9. decembra 1943, bude
zastrelených ďalších desať rukojemníkov. Podpísaný: von Stülpnagel,
vojenský veliteľ vo Francúzsku.“

Schnűtgen si ľahko popiskoval pomedzi zuby. Northaus naňho pozrel:

„Také praktiky sú tu a vás zvykom?“

„O také čosi sa nestarám,“ odvetil Schnűtgen a vyhol sa jeho pohľadu.
„Zvykom to ale je. Desať za jedného. Dosť tvrdý účet. Náš farár nám
kedysi vtĺkal do hlavy: Oko za oko, zub za zub. No toto tu je až priveľa!“
Znovu sa obrátil k autu. „Nepríjemné okolie. Chcete tu, nadporučík, ešte
zostať?“

Northaus ho neochotne nasledoval. Ešte raz sa obzrel za plagátom.
Najstrašnejšie bolo preňho meno generála. Teda sa nemýlil, ten incident
v Paríži nebola výnimka! Čo si to len uväzujeme na krk takýmito
vražednými rozkazmi? Nenávisť a znovu nenávisť! Ak aj je súvislosť taký,
ako naznačil Hofacker, generál svojím podpisom schvaľuje vraždenie
práve tak, ako to robí SS. Kde je potom ešte rozdiel medzi ním
a krvilačnými čiernymi psami?

Návšteva Caen prebiehala spočiatku podobne ako inde. popoludní, keď sa
Northaus dosýta napočúval zvyčajných žalôb na nedostatok ľudí
a chýbajúcu výzbroj, pozval ho major, jeho sprievodca, na kávu. Sadli si
v pompézne zariadenom kasíne. Pri pulte sa ordonanc bavkal s pohármi,
inak v miestnosti nebol nik.

Major, inteligentne pôsobiaci, i keď trochu ustarostený starší muž, odpíjal
z kávy a vypytoval sa na pomery z Berlíne. Northaus odpovedal
jednoslabične a často pozeral na hodinky. Zbystril pozornosť až vtedy,
keď jeho spoločník povedal:

„Závidím vás; v Berlíne aspoň nemáte do činenia s vecami, ktoré sa tu
najnovšie dejú.“
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„Ako tomu mám rozumieť, pán major?“ spýtal sa Northaus zdanlivo
ľahostajne.“

„Nuž viete, myslím ten najnovší atentát teroristov na kapitána.“

Slovo teroristov vyslovil tak, akoby sa chcel od toho pomenovania
dištancovať.“

„Akiste ste videli plagáty v meste…“

„Áno, tie som videl.“

Major sa poobzeral a nachýlil k Northausovi: „Ten chlap si bol sám na
vine, že zomrel!“ Obzrel sa za ordonancom, ktorý ľahostajne sušil poháre.
„Nechcem vám nič navrávať, ale predsa nebudem blázon, aby som na seba
provokoval hnev Francúzov. Najmä keď viem, že majú oveľa radšej
parašutistov z Londýna v skrini ako našinca pred domom,“ trochu utrápene
sa usmial nad vlastným prirovnaním a pritlmeným hlasom pokračoval:

„Ten kapitán bol vlastne hovädo. Bol šéfom istej skupiny tunajších
civilistov, zväčša žien a dievčat, ktorých donútili slúžiť našej armáde.
Nechal ich drieť, že zakrátko polovica z nich bola hotová. Dokonca aj
stráže protestovali. Čo vám mám hovoriť - štyri týždne ich takto
nemilosrdne katoval. Až ho jednej noci našli hliadka v okrajovej štvrti
s guľkou v hlave.“

„Zaujímavé,“ zamrmlal Northaus; nebol si istý, či jeho spoločník sa chce
iba vyhovoriť, alebo hľadá potvrdenie svojho názoru.

„A tak teraz desať mužov čaká na smrť,“ povedal major a znovu sa obzrel
k bufetu.

„Ako - rukojemníci ešte nie sú popravení?“ čudoval sa Northaus.

„Má sa to stať zajtra. A potom,“ major sa pomkol bližšie k Northausovi,
„potom bude ten šialený kolobeh pokračovať,. Dobre, nech teda za
kapitána postavia jedného chlapa k múru. Hoci aj to by bolo v danom
prípade veľa. Ale desiatich? Za každého z tých desiatich tunajších zasa
odpravia jedného z nás.“

Utrel si pot z čela a zvolal: „Slobodník!“ Ordonanc podišiel pomaly
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k stolu. „Doneste nám dva dvojité koňaky. Ale nie tú žbrndu, čo ste mi
naservírovali posledne!“

„Čo sú to za ľudia, myslím tí rukojemníci?“ spýtal sa Northaus.

„O to som sa nestala. Nechcem mať s vecou nič spoločné. Ak chcete,
môžete si ich pozrieť. Sú tam,“ ukázal cez okno na starú budovu, ktorá
stála konča nádvoria. „Už niekoľko dní sedia v pivnici šopy. Zajtra ich
odovzdajú SS.“

Ordonanc im priniesol koňaky.

„Tak teda na zdravie! Ach čo - pripime so na to, aby sme sa jedného dňa
so zdravou kožou dostali z tejto kaše!“ povedal major a zdvihol pohár.

Popíjali a Northaus uvažoval. Dostal nápad.

„Rád by som si tých Francúzov pozrel,“ povedal zdanlivo ľahostajným
hlasom.

„Dobre. Ale iste chápete, že nemám chuť ísť s vami. Poručík Büttner má
kľúče, môže vás sprevádzať.“

O štvrť hodiny Northaus už zostupoval za poručíkom a strážnym po
pivničných schodoch. Zdola páchlo stuchlinou. Büttner obradne odomkol
dvojitú zámku; strážny s automatom stál pri ňom. Slabá žiarovka núdzovo
osvetľovala priestor. V matnom svetle tváre rukojemníkov vyzerali
strašidelne.

Bolo to osem mužov a dve ženy, väčšinou mali nad štyridsať. Tí, čo boli
popredku, sa zdvihlo zo slamníkov; zadnejší nereagovali. Northaus videl
tváre, v ktorých sa nezračila hrôza ani strach, iba ľahostajnosť; nenávisť
zbadal iba v poslednej tvári. Nik neprehovoril ani slova.

„Stačí,“ povedal Northaus a odvrátil sa. vzduch v miestnosti ho dráždil na
vracanie.

Na dvore si zhlboka vydýchol. Pozrel na hodinky: bolo tri štvrte na päť.
Myšlienky mu krúžili dookola. Vlastne by mohli odísť do Paríža,
Schnütgenovi by to náramne vyhovovalo, a jemu vlastne tiež. Ale čosi ho
zdržiavalo. Čo tu vlastne ešte chce? Hoci je fakticky jedno, či sa bude
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hlásiť z cesty ešte dnes v noci, alebo až zajtra ráno. Na štábe v Paríži aj tak
zavčas rána nik nebude.

Jeho sprievodcovia vyšli za ním z pivnice. Northaus si všimol, že dvere
k pivničnému schodišťu sú iba na zástrčku, nemali zámku.

„Ďakujem vám,“ povedal Northaus.

„Vďačne,“ odvetil poručík. „Také dačo človek nevidí každý deň!“

Spokojný tón v jeho hlase sa Northausovi hnusil. Znovu mu zišiel na um
generál Stülpnagel. A v tej chvíli sa rozhodol, že ešte zostane, hoci
momentálne nevedel zdôvodniť prečo.

Vracajúc sa cez nádvorie zbadal Schnűtgena pri aute a zavolal naňho.

„Ešte som neskončil. Čo keby sme išli až ráno?“

Schnűtgen zmraštil tvár: „Škoda…“ Pokrčil plecia a dodal: „Bol by som
radšej spal vo vlastnom perí. A neskôr? Čo by ste povedal na jazdu v noci,
pán nadporučík?“

„Momentálne neviem. Tak či onak, dám vám včas vedieť. Kde vás
nájdem?“

„Pokrútim sa trochu okolo gulášového kanoniera. Ináč ma nájdete vo
voze.“

Pri večeri sa Northaus v jedle iba povŕtal. V myšlienkach bol stále pri
rukojemníkoch. Nech si lámal hlavu, ako chcel na nič múdre neprichádzal.
Veď čo aj mohol podniknúť? Bolo by to číre šialenstvo.

Kasíno sa pomaly zapĺňalo. Objednal si krčiažtek vína. Ale dlho sám
nezostal. Zjavil sa jeho sprievodca z popoludnia a s ním akýsi kapitán.
Major neskrýval radosť nad tým, že Northaus bol ešte tu.

„Rozmyslel som si to. Dám prednosť jazde za bieleho dňa,“ vysvetľoval
Northaus.

„Správne,“ poznamenal major. „Ani ja by som sa v noci rád nerozvážal po
tejto krajine. Čertvie, kto všetko je tu v strehu!“
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Na rozdiel od otvorenosti spred niekoľkých hodín bol major teraz upätejší.
Prítomnosť druhého dôstojníka ho zrejme nútila k opatrnosti. Jednako
Northaus bol rád, že sa trochu rozptýlil. Počas bežného rozhovoru s oboma
spoločníkmi si prezeral ostatné stoly. O tomto čase sa už traja ordonanci
mali čo oháňať, od zaplnených stolov stúpali k povale chuchvalce
cigaretového dymu.

Okolo ôsmej vstúpil do miestnosti plukovník sprevádzaný ďalším
dôstojníkom. Northaus v ňom spoznal veliteľa jednotky, ktorého mu
napoludnie predstavili. Len čo sa v kasíne zjavil plukovník, major vstal od
stola a zavrčal čosi v tom zmysle, že akurát dnes mu tu starý chýbal. Aj
s kapitánom sa rozlúčili.

Northaus uvažoval. Očividne zotrvať dlhšie nemá nijaký zmysel. Najlepšie
bude zaraz sa vybrať na spiatočnú cestu. Vyhľadá Schnűtgena a riskne
nočnú jazdu.

Už odchádzali, keď mu plukovník zastal cestu:

„Ale kamže, pán nadporučík, veď ešte zostaňte! Aké ráči byť vaše meno?“

Spolu s pobočníkom si sadol k stolu a pokynom ruky ponúkol aj
Northausa:

„Som rád, že mi potešíte posedieť si s vami.“

Northaus rezignoval a znovu si sadol. Ordonanc priniesol fľašu hennesy
s čašami. Veľkým gestom plukovník ukázal na fľašu:

„Také čosi je zrejme tam u vás už vzácne! Ale človek sa musí dajako
odškodniť za dlhý pobyt na vonku.“

Hoci Northausovi koňak nikdy nechutil, v najbližšej hodine si musel
opakovane pripíjať s plukovníkom. Ten pil hennesy ako vodu. Samoľúbo
sa rozplýval nad kvalitami svojho pluku. Ak by mu mal človek veriť, mal
v jednotke iba samých fantastických sekáčov.

Ľuďom z plukovníkovho okolia sa zrejme už dávnejšie prejedali tieto
tirády. Northaus uvažoval, ako by mal odmietnuť ďalšie prípitky. V istej
chvíli plukovníkov pobočník vstal, zašiel k bufetu a chvíľu krútil
gombíkmi rádia. Keď sa vrátil k stolu, čosi pošuškal svojmu nariadenému.
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„No a čo?“ povedal plukovník tak hlasno, že dôstojníci pri okolitých
stoloch pozreli smerom k nim. „Ak to bude potrebné, v priebehu dvoch
minút bude všetko v kryte!“

V dôsledku tejto poznámky dobrá polovica prítomných sa zdvihla od
stolov. Fľaša hennessy bola takmer prázdna. Northaus odmietol ďalší
pohárik.

„Zrejme veľa neznesiete, však?“ povedal plukovník samoľúbo. „To by ste
raz boli mali zažiť kapitána Benkerta! Keď na to prišlo, všetkých nás
dostal pod stôl! Škoda chlapíka, veľká škoda!...“

„Kapitána Benkerta zastrelili teroristi,“ poponáhľal sa vysvetliť pobočník.

Plukovník bubnoval prstami po stole:

„Zajtra ráno odovzdáme Francúzov SS. A potom pôjdu k stene - osem
chlapov a dve ženské. Áno, tu je nanič akákoľvek sentimentalita. Vojna je
voja!“

Northaus pozoroval podnapitého chlapa. Najradšej by ho bol tresol
popolníkom po hlave alebo urobil čosi podobné.

„Počul som,“ preťahoval slová, „že ak nechytia vinníkov, pôjde k múru
ďalších desať Francúzov…“

„Akože ináč!“ plukovník prestal s bubnovaním. „Držím sa prísne
rozkazov. To by bolo, aby sme túto svinskú bandu konečne nenaučili
poriadku!“

Vonku zahučali sirény. Od niekoľkých stolov, ktoré boli ešte obsadené, sa
zdvihli dôstojníci. Ale plukovník ostal ostentatívne pokojne sedieť.
Prikázal ordonancovi doniesť ďalšie tri koňaky.

V diaľke začalo páliť protilietadlové delostrelectvo.

„Bolo by lepšie vyhľadať úkryt,“ navrhol pobočník.

„Blbosť! Ak začínate púšťať do nohavíc, tak odpáľte!“

Pobočník sa útrpne a nasilu zatváril pobavene, ale ostal sedieť. Plukovník
sa zaškľabil:
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„Môj pobočník má slabé nervy. Nedávno ho naháňal po hradskej stíhací
bombardér…“

Keď ordonanc doniesol poháre s koňakom, plukovník ho vyzval:

„Nuž teda, ešte raz, páni!“

Streľba silnela. Do brechotu fľakov sa teraz ozývalo monotónne dunenie
nalietavajúceho zväzku. Okná začali zľahka drnčať. Zrazu mohutná
detonácia otriasla celým kasínom. Sklá na okná so zarinčaním vyleteli
a svetlo zhaslo.

„Doparoma!“ plukovníkovi preskakoval hlas. „Preč odtiaľto, rýchlo von!“

Northaus vyskočil. Potkol sa o prevrátenú stoličku. Pokúšal sa v tme
zorientovať, kade vedie cesta k protileteckým krytom.

Rozbitými oknami zavial chlad. V behu sa udrel o akýsi stĺp a zastal;
narazená lebečná kosť ho bolela. Po ostatných už nebolo ani vidu, ani
slychu. Vonku sa zopár ráz žlto zablyslo.

Nemal ani tušenia, kde je protiletecký kryt, ale nevyvolalo to v ňom nijakú
paniku. Zrazu bol pokojný ako v podobných situáciách na fronte. Bolesť
v hlave povoľovala. Rukami hmatkal po dlážke medzi prevrhnutými
stolmi a posúval sa k oknám. Robil to celkom automaticky. Vyčkal novú
detonáciu a potom vyzrel na dvor. Tmavá kontúra domu na konci nádvoria
sa zdala neporušená. Ale čo to? V záblesku najbližšieho výbuchu zbadal
skrútenú postavu pri stene.

Nedbajúc na ďalšie výbuchy prehupol sa cez okno. Prebehol celé nádvorie
a pri postave sa hodil na zem. Znovu nastala tma,. Jeho ruka narazila na
oceľovú prilbu, škrabla ho ostrá hrana; časť prilby odrazila črepina bomby.
Obrátil ležiacu postavu hore tvárou; akiste to bol strážny. Northaus pocítil
vlhké teplo krvi a inštinktívne odtiahol ruku. To už bola každá pomoc
zbytočná.

Zrak mu padol na dvere vedúce k pivničnému schodišťu. Vztýčil sa pri
stene a jediným pohľadom preletel cez nádvorie, ktoré bolo celkom
vymreté. Potiahol závoru a dvere sa otvorili. Zažal zápalku, potkýnavo
zišiel po schodoch a chvíľu načúval. Za dverami miestnosti, v ktorej boli
rukojemníci, sa ozývali zúfalé hlasy.. jedna zo žien nariekala.

109



Northaus pozrel na zámku. Bez kľúča ju neotvorí. Pištoľ!, blyslo mu
hlavou. Pri tom rachote vonku sa výstrel celom stratí. Nahmatal polohu
zámky, odistil pištoľ a stisol spúšť. Pod pivničnou klenbou sa výstrel
rozľahol s mnohonásobnou ozvenou. Okamih napäto počúval. Hlasy vnútri
zmĺkli. Vonku sa ozývalo iba brechanie protilietadlových diel, dunenie
motorov a rachot detonácii.

Zažal zápalku a zistil, že zámka sa rozletela. Trhol jej zvyškom a kopnutím
vyrazil dvere.

V sinavom svetle dohorievajúcej zápalky stál ani v panoptiku v polkruhu
vydesených tvárí. Hľadeli naňho naširoko rozzevenými očami.
Neuvedomil si, že jeho výzor nevzbudzuje práve dôveru. Rozčuchrané
vlasy mu padali do čela, v ruke mal pištoľ, uniformu celú zafúľanú, na
druhej ruke, držiacej zápalku, krv. Zastrčil pištoľ do puzdra a hlasno
povedal:

„Allons, camerades, vous étes liberés! Allez!...“

Nehýbali sa, iba naňho nechápavo gánili! Zmocnila sa ho nervozita
a takmer krikom zopakoval:

„Tak predsa bežte, ste voľní“ nechápete? Stráž je mŕtva, na dvore nik nie
je. Tak preboha už bežte! Ak zaváhate, budú z vás zajtra mŕtvoly!“

Ešte vždy napäto vyčkávali. Akiste to pokladali za pascu, možno
predpokladali, že ich postrieľa odzadu ako pri úteku.

V zúfalstve ukázal na seba:

„Moi, je suis contre Hitler! Comprenez-vous?!...“

Ešte čušali a gánili naňho.

„Som proti Hitlerovi, nechápete?“ kričal už takmer zlostne.

Zo skupiny sa pohol bielovlasý muž a urobil pár krokov smerom
k Northausovi, ktorý znovu po francúzsky zopakoval výzvu. Francúz
naňho ešte okamih skúmavo civel, potom sa obrátil a náhlivo čosi
dohováral spoluväzňom. Northaus odstúpil k stene a zaprisahajúco,
povedal:
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„Sauvez vous! C´est votre dermieére chance! Zachráňte sa, je to vaša
posledná šanca!“

Starý muž sa konečne pohol k dverám a kývol aj na ostatných.
Prechádzajúc popri Northausovi urobil pohyb, akoby mu chcel položiť
ruku na plece. Northaus neuhol pred jeho začudovane skúmavým
pohľadom.

„Merci, merci heauscoup! Ďakujem, veľmi vám ďakujem!“ povedal muž.

Potom sa odvrátil. Ostatní ho nasledovali. Bez slova, jeden za druhý,
s oboma ženami uprostred, vystúpili po schodoch. Keď boli vonku,
mimovoľne zastali, akoby ešte vždy neverili.

Keď Northaus osamel, zotrel si krv z ruky. Privrel za sebou dvere a ako
posledný vyšiel po schodoch nahor. Detonácie slabli, iba tu i tam sa ešte
zablysla obloha.

Skupina stála pritisnutá k stene. Potom sa z nej odpútala jedna postava za
druhou; každú ihneď pohltila tma.

Siahol si rukou na čelo pokryté kropajami potu. Zastrčil závoru a prikrčene
prebehol cez nádvorie späť ku kasínu. Prehupol dnu cez rozbité okno
a prehmatával sa opusteným priestorom. Do nozdier mu udrel zápach piva,
vína a tabaku.

Konečne našiel dvere vedúce na chodbu. Uľahčene zistil, že chodba vedie
k toaletám. Tam si zbežne očistil uniformu a uvažoval, čo povie na
vysvetlenie. Až teraz si spomenul na Schnűtgena; dúfal, že sa mu nič
nestalo. Budú odtiaľ musieť čo najrýchlejšie vypadnúť!

Streľba a detonácia celkom ustali. Začul prvé hlasy. Dôstojníci zrejme
opúšťali kryt. Vyšiel na chodbu a otvoril dvere do kasína. Ktosi zažal
svetlo, ale vzápätí sa ozvalo:

„Zhasnúť, doparoma! Nevidíte, že okná sú rozďavené?)!“

V miestnosti znovu zavládla tma. Kliesnil si cestu baterkou. Jej svetlo
dopadlo na Northausa a ktosi uľahčene zvolal:

„Tu ste, nadporučík! Už som si o vás robil starosti. Kde ste trčali?“
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„Naďabil som na nesprávne dvere, pán podplukovník. Dotrepal som sa po
chodbe k toaletám. Nebolo to práve najpríjemnejšej,“ vysvetľoval
Northaus.

Ten druhý zvolal:

„Ale vy krvácate na hlave! Musíte sa dať obviazať!“

Dočerta, pomyslel si Northaus, musí to byť krv strážneho. Na toalete
nebolo nijaké zrkadlo a zabudol si otrieť tvár.

„To nič, pán plukovník, malé škrabnutie, nestojí ani za reč!“

Musím sa stratiť skôr než zistia, že rukojemníci zmizli!, pomyslel si
Northaus.

„Čas pokročil,“ povedal nástojčivo. „Musím vyhľadať šoféra. Radšej sa
vydáme na cestu, kým nepríde ďalší nálet. Vďaka za pohostenie, pán
plukovník!“

„To je v poriadku. Šťastnú cestu! Heil Hitler!“ rozlúčil sa plukovník a dal
sa zhľadávať pobočníka, fŕľajúc, že nikdy nie je na mieste, keď ho človek
potrebuje.“

Northaus sa ponáhľal k miestu, kde mal byť odstavený jeho voz. Uľavilo
sa mu, keď zbadal Schnűtgena, ako čosi babre okolo zaťahovacej plátennej
strechy volkswagena.

„Dočerta,“ hromžil šofér, „pozrite, pán nadporučík, vytrhlo nám celý kus
celty!“

„Inak je všetko v poriadku? Myslím, že bude najlepšie, ak odtiaľto čo
najskôr vypadneme. Nemám chuť zažiť ešte jeden taký nálet. Naštartujte!
Dúfam, že motor si to neodskákal?“

Schnűtgen sa vtlačil za volant a ešte zahromžil:

„Také svinstvo! Keby sme boli odfárali hneď popoludní…“

Na dvore zazneli náhlivé kroky a ktosi zavolal:

„Sanitku, sanitku!“
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Ďalší hlas bez vzrušenia namietol:

„Tomu už nepomôže ani svätená voda…“

Northaus napäto pozoroval, ako sa okolo tela strážneho tmolia tri postavy.
Jedna z nich podišla k dverám vedúcim do pivnice a skúsila, či sa dajú
otvoriť. Boli však zahasprované, preto do pivnice ani nezostúpila. Dvaja
schytili mŕtvolu a všetci traja zmizli v tme.

Northaus videl, že Schnűtgen zasa čosi babre na plátennej streche,
a nepajedný vyhŕkol:

„Čo tu ešte postávate? Poďme konečne!“

Cesty sa pred nimi odvíjali do nekonečna noci. Northaus chvíľami upadol
do driemot, ale vždy sa znovu strhol. Cítil sa dolámaný, vyčerpaný. Zavše
úkosom pozrel na Schnűtgena prikrčeného za volantom, ktorý čosi
prežúval a podchvíľou si upil z poľnej fľaše.

Northausovi vírili hlavou udalosti dnešného večera. Videl pred sebou
vydesené tváre rukojemníkov, počul plukovníkovo vystatovanie, na ruke
akoby ešte cítil teplú krv strážneho. Kde asi môžu byť tí Francúzi teraz?
Môže sa o tom vôbec zmieniť Hofackerovi? Primálo ho ešte pozná, bude
lepšie, ak to pred ním zamlčí. Ale Stauffenbergovi o tom musí
bezpodmienečne povedať, musí mu vysvetliť, prečo tak konal.

Znovu zaspal. Driek sa mu prudko kymácal v rytme jazdy a v jednej
zákrute sa celkom zvalil na bok. Schnűtgen tlmene zahrešil a lakťom ho
dotláčal, lebo mu prekážal v šoférovaní.

 

Do Paríža prišli dávno po polnoci. Službukonajúci dôstojník mu pridelil
izbu v tom istom dome, kde nocoval pred odchodom na inšpekčnú cestu.
Vypil niekoľko pohárov vody, vyzliekol sa a o chvíľu zaspal hlbokým
spánkom.

Ráno ním pomocník službukonajúceho dôstojníka chvíľu triasol, kým sa
prebral a spamätal. Konečne bol celkom pri zmysloch. Slobodník stál pri
jeho posteli a podával mu akýsi lístok. Northaus čítal: „Musel som súrne
odísť do Bruselu. Rád by som bol s Vami ešte hovoril. Možno inokedy.
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Zariadil som všetko potrebné. Cestujte diaľkovým rýchlikom FD 208,
ktorý odchádza o 9.21 z Východnej stanice. Všetko dobré! Hofacker.“

Northausovi sa uľavilo. Aj tak by s Hofackerom nemohol hovoriť
o udalostiach v Caen. Takže to už nemá čo robiť.

Vstal, starostlivo sa usmial a oholil. Ktosi zaklopal. Vošiel Schnűtgen,
riadne upravený.

„Chcel by som sa odhlásiť zo služby, pán nadporučík. Na stanicu vás
zavezie desiatnik Schneider. Pozdravujte domovinu!“

Po krátkej pauze dodal:

„Či sa ešte dakedy uvidíme, to už vie len sám vodca…“ Priložil ruku
k čapici, zasalutoval a opustil miestnosť.

Northaus by bol na spiatočnej cesty veľmi rád za vidnu sledoval trasu,
ktorou pricestoval do Paríža za noci. Ak to potom za jazdy robil iba
podchvíľou a úchytkom, bolo to preto, že v prázdnom kupé ustavične
o čomsi hútal. Znovu a znovu si zdôvodňoval správnosť svojho konania.
Pocítil uľahčenie.. zdalo sa mu, že konečne našiel primeranú formu
odporu. Musel si však úprimne priznať, že nebyť náhodného náletu, nebol
by mohol vykonať nič.

Nerobil si veľké starosti s tým, že zmiznutie rukojemníkov dajú do
súvislosti s jeho osobou. Pri nálete bol dokonalý zmätok, každý sa usiloval
dostať do bezpečia. Nik už presne nezrekonštruuje, kde bol kto v čase
náletu.

Ale náladu mu zrazu skalilo čosi iné. Pred očami sa mu vynoril čierno
orámovaný červený plagát. Desať ďalších rukojemníkov zastrelia, ak
nedolapia vinníkov…

Northaus si ani poriadne nevšimol, keď vlak pomaly prechádzal po moste
cez Rýn neďaleko kolínskeho dómu. Akoby vo filme vnímal rumoviská
a torzá domov začiernené od požiarov.

Deň pomaly ubiehal. Keď mu od sedenia začali trnúť nohy, zavše vstal
a urobil pár krokov po chodbe. Popoludní, keď ho únava a jednotvárnosť
celkom opantali, zašiel do jedálenského vozňa. Sám pri stole vypil kávu
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a zafajčil si. Občerstvený sa vrátil do kupé. Rýchlik mal do Berlína doraziť
okolo štvrť na deväť. V každom prípade sa bude musieť ohlásiť na
Bendlerovej ulici.

Nakoniec predsa len zaspal. Strhol sa, keď už vlak stál a z reproduktora sa
ozývalo:

„Berlín, stanica Tiergarten - konečná!“

Väčšina cestujúcich už opustila vozeň. V kalnom modrastom prítmí, ktoré
sa rozprestieralo nad nástupišťom, kráčal v priepustkovej kontrole. Hodiny
ukazovali sedem minúť po dvadsiatej.

Najradšej by bol nasadol rovno na rýchlodráhu a cez Friedrichovú ulicu
zašiel na Alexandrovo námestie, kde by bol prestúpil na metro smer sever.
Uršuľa by sa bola dozaista prekvapená, iste ešte nerátala s jeho príchodom.
Ale najsamprv sa musí zahlásiť na Bendlerovej ulici.

Zašiel k telefónnej búdke. Vnútri visel zvyčajný plagát s tieňovou
postavou a nápisom: „Pst - nepriateľ počúva!“ Tento plagát bol rozvešaný
priam všade.

Vykrútil číslo a ohlásila sa spojovateľka. Pýtal si Bőlkowa.

„Okami, spojím…“ Ale nič nenasledovalo. Konečne sa ozvalo: „Číslo 421
už nie je obsadené, nik neberie.“ Northaus uvažoval, keď sa znovu ozvalo:
„Čakajte, ostaňte pri aparáte!“ V slúchadle pár ráz škrklo, potom znovu
zaznel hlas: „Práve sa dozvedám, že sa obratom máte hlásiť osobne na
čísle 420, kde vás čakajú.“

Bola to Stauffenbergova linka i kancelária. Prečo s ním chcel osobne
hovoriť? Northaus sa čudoval, že o tomto čase podplukovník ešte pracuje.

Zišiel podchodom k stanici rýchlodráhy na nástupište smeru východ.
Netrvalo dlho a prirachotil vlak. Northaus si ani nesadol, na dve zastávky
sa mu to neoplatilo. Stál pri dverách a hľadel do tmy, kým vlak nezastal
pri Tiergartene.

Cestou na Bendlerovu ulicu uvažoval, ako sa má zveriť Stauffenbergovi
s udalosťou v Caen. Teraz bola vlastne najlepšie príležitosť. Ale stále
nenachádzal správnu formu. Jedno bolo isté, nemôže vpadnúť

115



k podplukovníkovi rovno s touto správou.

Pri vchode do heersemantu musel čakať. Stráž starostlivo skontrolovala
jeho doklady. Neuspokojila sa s preukazom do budovy, pretože pred
odchodom mu zabudli dať akúsi novú pečiatku. Strážni kamsi
zatelefonoval. Konečne ho pustili dnu.

Výťahom sa vyviezol na tretie poschodie. Za zapečatenými dverami
kancelárii bolo ticho. Iba v jednej ďalej rapotal písací stroj. Zastal pri
Stauffenbergových dverách a zaklopal.

„Ďalej!“ ozvalo sa úsečne.

Stauffenberg sedel za stolom, vlasy mu podali do čela a pred sebou malú
kopu papierov. Zdvihol hlavu a vrhol na Northausa čudný pohľad.

„Hlásim sa z cesty, pán podplukovník!“ povedal Northaus neisto. Hlavou
sa mu rojili úvahy. Čo na mňa tak zazerá? Prečo zostáva sedieť? Čo sa
vlastne robí? Vari zasa čosi vypálilo zle?“

„Sadnite si!“ povedal Stauffenberg krátko. Potom vstal a nepokojne sa
začal prechádzať od stola k stene a nazad. Northaus sňal čapicu
a nevychádzal z údivu.

„Cesta bola úspešná?“ povedal Stauffenberg viac stene ako jemu,
s podtónom, ktorý naznačoval, že odpoveď na otázku ho ani nezaujíma.

Northaus sa nervózne mocoval so zámkami aktovky.

„Jednotlivé útvary som riadne navštívil. Tu mám podklady…“

„Teraz ma nezaujímajú vaše podklady! Tie zajtra odovzdajte kapitánovi
Bőlkowovi!“ prerušil ho podplukovník ostro a pozeral na stenu za
Northausom, akoby na nej hľadal nejaký pomyslený bod.“

Nadporučíka obliala nepríjemná horúčosť, predtucha čohosi zlého.
Stauffenberg ho ani len nevyzval, aby si odložil plášť, hoci v miestnosti
bolo najmenej dvadsaťpäť stupňov nad nulou.

„Inak asi nemáte čo ohlásiť, nadporučík Northaus?!“ Otázka vyznela
nezvyčajne ostro.
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Northaus už dlhšie nevydržal na stoličke. Vstal. Zrejme mu prebleslo
hlavou: Zrejme čosi vie - tým lepšie! Postavil sa do pozoru.

„Musím vám, pán podplukovník, zahlásiť dve mimoriadne udalosti. Tá
jedna sa ma dotýka priamo, tá druhá sprostredkovane. Jednako medzi
oboma je súvislosť…“

„Hovoríte v hádankách! Formulujte veci jasne!“ povedal Stauffenberg
ostro, sadol si a nechal Northausa ďalej stáť.

„Ale kým začnete, poviem vám čosi ja!“ dodal ešte a až teraz ho zlostne
vyzval: „Sadnite si. Postávaním tu nič nenapravíte.“

Prudkým pohybom siahol do zásuvky stola a vytiahol akýsi papier.

„Dnes popoludní mi volal Hofacker. V Caen mali včera zvláštny prípad.
Počas náletu ktosi oslobodil rukojemníkov. V jednotke kvôli tomu vypuklo
úplné peklo - podozrievanie, výsluchy. Veliteľ si zavolal na pomoc
gestapo. Jeden z dôstojníkov vypovedal, že istý nadporučík, čo bol u nich
na inšpekcii, chcel vidieť rukojemníkov. Iný dôstojník zasa tvrdil, že
inšpicient z Berlína bol počas výletu bezpochyby v umyvárkach, takže by
bolo nezmyselné podozrievať ho. Veliteľ sa vyslovil, že pred náletom
s dotyčným nadporučíkom sedel za jedným stolom a že naňho urobil dobrý
dojem. Vraj v tom majú prsty iba teroristi. Toľko Hofeckerova správa.
Máte k tomu čo povedať?“

Northausovi vyrážali na čelo kropaje potu.

„Musím podať vysvetlenie… V Caen zabili partizáni istého kapitána, ktorí
si nezaslúžil, aby ho nazývali človekom. Miestny veliteľ dal zatknúť desať
nevinných ľudí, osme mužov a dve ženy. Mali ich odovzdať SS
a popraviť. Keď som počas náletu náhodou zbadal, že strážneho zabila
črepina bomby, oslobodil som Francúzov. Pištoľou som rozstrieľal
zámku.“

Stauffenberg vstal. Jeho tvár bola bledá. Vyšiel spoza stola a hrozivo
pomaly kráčal k Northausovi, ktorý sa inštinktívne zdvihol zo stoličky; aj
jeho tvár bola bledá.

„Mali ste rozkaz,“ cedil Stauffenberg pomedzi zuby, „skontrolovať
jednotku, ale nemali ste nijaký rozkaz, aby ste na vlastnú päsť vykonávali
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spravodlivosť.“

Stauffenberg sa doteraz ako-tak ovládal, ale v tej chvíli stratil nad sebou
kontrolu a doslova kričal:

„Zošaleli ster?! Uvedomili ste si možné následky, keď ste tých ľudí
nechali bežať? Uvažovali ste aspoň okamih o tom, aké následky môže mať
táto ľahkomyseľnosť pre vás aj pre iných?!“

Takúto reakciu Northaus nečakal. S pocitom ukrivdenia a horkosti aj on
zvýšil hlas:

„Nie, nemal som na to rozkaz, pán podplukovník, to je pravda. Ale keby
som tých ľudí nebol nechal bežať, dnes by už ležali kdesi zahrabaní. Tu sa
pripravovala desaťnásobná vražda - podľa vojnového práva, ako sa tomu
pekne hovorí. A my, práve my, sa s tým máme zmierovať? Isteže, nečakal
som pochvalu, pán podplukovník. Ale rátal som aspoň s vašim
pochopením!“

Stauffenberg sa dal znovu nepokojne prechádzať po miestnosti. Akoby
hovoril sám k sebe:

„Ešte vždy ma nechápete, Northaus! Už celé mesiace, áno, celé mesiace
vysvetľujem, hoci mi to už ide krkom: Nijaké neuvážené akcie, za
nijakých okolností neupútať na seba pozornosť, ustavične zachovávať
krajnú opatrnosť! A čo urobíte vy? Zahráte sa na osloboditeľa, keď sa vám
naskytne vhodná príležitosť. Možné následky prenecháte iným podľa hesla
po nás potopa! Viete vy vôbec, že po návrate z Bruselu volal Hofackera
hauptsturmführer SS a podrobne sa informoval o vašej maličkosti?
Našťastie sa nenašiel náboj z pištole. Ale uvedomujete si, že keby ste sa
dostali do spárov tých kreatúr, už v prvý deň, ba možno aj oveľa viac?!
Uvedomujete si, že svojim počínaním ohrozujete celý okruh našich
ľudí?!...“

Northaus teraz už iba slabým hlasom namietol:

„Veľmi ľutujem, ak som podplukovníkovi Hofackerovi svojim počínaním
spôsobil ťažkosti. Nebol som však schopný konať inakšie…“

Stauffenberg zastal v nepretržitom pobiehaní.
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„Človeče, Northaus, pochopte konečne! Je to od vás pekné a ľudské, že ste
za daných okolností neovládali svoje city. Ale v našej situácii sú city
nebezpečné! Možno ma pokladáte za otupného, možno si myslíte, že som
cynik, ak neschvaľujem vaše počínanie. Z vojenského hľadiska, osobitne
z nášho, to bola číra ľahkomyseľnosť! Uvedomte si, že už pred nami tu
boli skupiny odporu, ktoré pracovali obdivuhodne. Ale nakoniec vybuchli,
pretože dvaja-traja ľudia nemali dostatok trpezlivosti a disciplinovanosti,
aby s istými akciami na vhodnú chvíľu. Kde sú títo ľudia dnes? Dakde
v úmrtných zoznamoch gestapa! Raz navždy naším najvyšším príkazom
musí byť: Až do dňa, kým nepadne heslo našej akcie, nesmie dôjsť
k ničomu, o čom sa výslovne nerozhodlo v našom kruhu! K ničomu,
Northaus, rozumiete?!“

„Lenže, pán podplukovník…“ Northaus chcel čosi namietnuť, ale
Stauffenberg ho prerušil:

„Nechajte ma dohovoriť! Iba tak, chápete, iba tak sa nám podarí zachovať
anonymitu, zostať nepoznaní, odvrátiť akékoľvek podozrenie! Iba tak si
uchováme všetky sily na rozhodujúci úder. Ak nie ste, Northaus, schopný
podriadiť sa tomuto najvyššiemu princípu konšpirácie, musíme vás
v budúcnosti zo všetkého vynechať! Ešte môžete z celej akcie vystúpiť.
Nik vám to nebude zazlievať…“

Northaus stál ako obarený.

„To nie, pán podplukovník, o tom nemôže byť ani reči…“ Jazyk sa mu
lepil na podnebie, v ústach mal vyschnuté, ale celé telo mu zalieval pot.

Keď videl, že Stauffenberg mlčí, osmelil sa:

„Ak dovolíte otázku: keby ste boli na mojom mieste, prenechali by ste
rukojemníkov ich osudu?“

„Keby som tým ohrozoval našu vec, áno!“ odvetil plukovník bez váhania.
„V našom podujatí nejde o desať ľudí, ide tu u státisíce, o milióny, ktorých
životy možno zachránime… Vlastne som vám to dnes ešte nechcel
povedať, ale už nemá zmyslu to zatajovať. Po úteku tých desiatich veliteľ
Caen dal zatknúť ďalšiu desiatku…“

Northaus mlčal. Zišlo mu to na um už vo vlaku, ale teraz to mal potvrdené.
A ktovie, možno medzi tými novými sú ešte poľutovaniahodnejšie
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individuálne osudy.

Stauffenberg vzal zo stola škatuľku attik a ponúkol Northausa. Aj on si
pripálil.

„Napokon,“ pokračoval už pokojnejším hlasom. „Hofacker dajako odvedie
hauptsturmführera zo stopy. Nebude to prvý raz, čo prekabáti jedného
z tých čiernych inkvizítorov. Do Francúzska vás však už predbežne
posielať nebudem. Je to veľmi riskantné.“

Fajčili a mlčali. Až po chvíli sa Stauffenberg opýtal:

„Ale mali ste ešte čosi. Spomínali ste to hneď po príchode.“

Northaus bol celkom vyčerpaný, zážitok so Stülpnagelom by bol najradšej
odložil na inokedy, ale keď sa už tak všetko prevalilo, rozhodol sa
vyrukovať aj s tým. Patrilo to vlastne k veci, možno sa tým zbaví
posledných pochybností.

„Budem stručný, pán podplukovník. Tá druhá vec bola vlastne podnetom
môjho konania…“

Northaus rozpovedal prípad s telefonickým rozhovorom generála,
spomenul aj reakciu Hofackera, keď boli sami. Pri rozprávaní pozoroval
podplukovníkovu tvár; napriek napätiu sa v nej zjavovali unavené,
rezignujúce črty.

„Ak ma takto priamo konfrontujete s nepríjemnými faktami, Northaus,
budem aj ja hovoriť bez obalu: Áno, viem, že Stülpnagel postupuje podľa
zásady ,desať za jedného´. Hovoril mi o tom Hofacker pri stretnutí na
sklonku leta. Bol veľmi deprimovaný, hoci s tým nemá nič spoločné. Bol
som takisto zhrozený ako vy. Na veci veľmi nemení, že generál na to dáva
iba svoje meno, kým špinavú prácu odvádza SS. Lenže - a to je pre mňa
rozhodujúce - Stülpnagela sme celé roky presviedčali, aby šiel s nami proti
Hitlerovi. Konečne súhlasil. Na svojom terajšom poste je Stülpnagel po
vrchnom veliteľovi pre Západ najdôležitejším mužom v okupovanom
Francúzsku. Po vyhlásení operácie Valkýry môže od neho v rozhodujúcej
miere závisieť, či tamojšie jednotky wermachtu pôjdu s nami, alebo nie.“

„Ak dobre rozumiem, súhlasíte s jeho postupom? To ale nechápem!“
Northaus napäto hľadel na podplukovníka.
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„Tohto muža,“ odvetil Stauffenberg nepozerajúc na Northausa, „musíme
tolerovať, nech už by to bolo čo ako proti mojím zásadám. Musím ho za
každú cenu udržať na našej strane. Pritom okolnosť, že na seba sústreďuje
nenávisť Francúzov, môže byť pre nás dokonca výhodná. Viem od
Hofackera, že generál hľadá pre seba východisko. Ak si myslí, že ho našiel
u nás, tým lepšie. Som posledný, čo by ho odvádzal od tejto myšlienky.

„Ako tomu mám rozumieť?“

„Chcem tým povedať, že len čo sa podarí štátny prevrat, všetkými
prostriedkami budem nástojiť na tom, aby sa potrestali zločiny proti
medzinárodnému právu. Bez ohľadu na to, či ich spáchal radový
slobodník, alebo veliaci generál!“

„Má to platiť aj pre ľudí, ktorí stoja na našej strane?“

„Pre všetkých, Northaus, pre všetkých!“ Stauffenberg vážne pozrel na
Northausa. „Mysleli ste si vari , že účasť v našej akcii môže
vykompenzovať predošlé zločiny!? Nie ej to fráza, keď vám vravím, že sa
postarám, aby sa armáda zbavila všetkých, čo svoje meno a povesť
Nemecka zatiahli do blata a špiny!“

Stauffenberg tu teraz stál pred Northausom, nepochybujúc o istote
nadchádzajúceho úspechu. Hoci jeho slová vyzneli pateticky, Northaus
cítil, že sú mienené smrteľne vážne.

„Teraz choďte, Northaus, a dobre sa vyspite z tohto trochu búrlivejšieho
rozhovoru. Ešte okamih!“ zadržal ho a vykrútil číslo. „Dopravná
pohotovosť? Tu Stauffenberg. Máte voľné auto? Dobre. Je tu istý
nadporučík, práve sa vrátil z dlhšej služobnej cesty. Zavezte ho do
Pankowa, presnú adresu vám povie. Ďakujem!“

Pri odchode mu podplukovník podal ruku: „Už by som s vami nechcel mať
ďalšie problémy. Nemôžem sa starať o všetko. Ak budete mať pochybnosti
alebo si nebudete vedieť dať rady, sľúbte mi, že ma vyhľadáte, kým zasa
urobíte dajakú hlúposť. Prinajhoršom by som na vás možno práve nemal
čas.“

Vo dvore už čakal šofér. Northaus nastúpil a povedal adresu.

Hlavu mal ako vygumovanú. Takto ešte Stauffenberga nezažil: vraj ľudsky
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správne, ale z vojenského hľadiska neodpustiteľnú ľahkovážnosť!

Konečne mu svitalo, že niet izolovaných vybočení z diabolského kruhu,
ktorý si žiada lojalitu; ešte vždy nosí rovnošatu tejto armády a musí ďalej
hrať úlohu, ku ktorej ho zaväzuje. Mlčky sa bude musieť prizerať, ako sa
pácha násilie a bezprávie, a pracovať pre deň, v ktorých sa všetko zmení.
Až teraz cítil, že to bude oveľa ťažšie, než napríklad na fronte prejsť na
druhú stranu; tam sú línie jasne vytýčené.

Vrhol pohľad na svetielkujúci náramkových hodiniek. Už dávno bolo po
desiatej. Uršuľa, ak je vôbec doma, určite dávno zaspala.

Keď ho šofér vyložil pred domom na Vinetovej ulici, chvíľu váhal, či má
zazvoniť. Potom sa predsa len rozhodol odomknúť si sám.

Unavene vstúpil do bytu a zažal svetlo. Kdesi sa otvorili dvere a ospalý
hlas sa spýtal:

„To si ty, otec? Myslela som…“

Northaus odložil aktovku a hlasne zvolal:

„Služobne cestujúci hlási návrat!“

Vo dverách sa zjavila v župane Uršuľa.

„Gerhard, ty?!...“

Znelo to uľahčene. Zaváhala, potom k nemu pomaly vykročila a ostala
pred ním stáť.

„Nerátala som s tvojím návratom…“

„Uvedomuješ si, že mi tykáš?“

Náhle sa odhodlal a zovrel ju do náručia. Nebránila sa, ba privinula sa
k nemu. Nežne jej prešiel prstami po vlasoch, kým k nemu nedvihla tvár.
pobozkal ju a ona opätovala jeho bozky. Potom sa jemne vyslobodila
z jeho objatia.

„Počkaj, veď nie som vôbec oblečená!“
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„Okamih,“ povedal prosebne. „Ostaň!“

Vzal jej ruky do svojich.

„Vieš si predstaviť, ako som čakal na túto chvíľu? Celú cestu som musel
myslieť na teba! A ty?“

„Ja, ja som strašne rada,“ privinula sa k nemu, „že si znovu tu, zdravý
a celý! Robila som si starosti… Áno, aj ja som stále myslela na teba. Ale
musíš byť hladný! Poď do kuchyne. Urobím tu narýchlo pár chlebíkov…“

Keď už jedol, Uršuľa znova začala hovoriť o tom, ako ju stále
prenasledovali obavy, či sa mu dačo nestalo. Toľko teraz počuť
o partizánoch.“

„Čo by sa mi malo stať?“ povedal bezstarostne a zasmial sa. Keby nebola
taká vzrušená, musela by vybadať, že jeho smiech je skôr nútený. Znovu
sa mu vynorila pred očami zosúvajúca sa postava strážneho zasiahnutého
do hlavy črepinou bomby, videl pred sebou strašidelné tváre rukojemníkov
osvetlené jeho zápalkou. Ale o tom sa jej nemohol zmieniť ani
v náznakoch. Možno raz, neskôr. Pokúšal sa zaplašiť chmúrne myšlienky.

„Čakala si otca?“ odvádzal pozornosť na inú koľaj.

„Začula som otvárať dvere. Ak otec doteraz neprišiel, už sa do zajtrajšieho
popoludnia, a možno až do večera, neukáže.“

Northaus ju pritiahol k sebe na stoličku. Jej blízkosť mu dávala zabudnúť
na všetko. Dlho takto sedeli bez slova.

„Zostaneš dnes v noci u mňa?“ osmelil sa.

Len nezostať sám po tom týždni, po udalostiach v Caen a po ostrom
výstupe so Stauffenbergom! Potreboval zabudnúť na všetko.

Uršuľa ho hladkala rukou po vlasoch. Potom sa usmiala:

„Ale musíš byť dobručký! Inak - inak ťa spakruky vykážem na ulicu!“

„Uprostred noci?“ spýtal sa kajúcne.

Mal pocit, akoby sa vznášal v beztiažovom stave. Pobozkal ju. Nebolo
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Caen, nebolo Stauffenberga….

 

4. kapitola

Neistoty

Zobudil sa na akýsi šramot. Chvíľu mu trvalo, kým si uvedomil, kde
vlastne je. Miesto vedľa neho na lôžku bolo prázdne. Pootvorenými
dverami padal do miestnosti pásik svetla.

Vstal a trochu povytiahol okenné žalúzie. Vonku bola ešte tma. Hodinky
ukazovali tri štvrte na šesť.

Celkom otvoril dvere a zostal stáť na prahu. Uršuľa čosi porábala
v kuchyni, zaváňalo odtiaľ pravou zrnkovou kávou. Zatvoril oči: Áno,
takto by to mohlo byť stále, keby bol mier…

Vyšla z kuchyne s podnosom v rukách a zarazila sa.

„Milý, vari som ťa zobudila? Vyzeráš ešte ospalo.“

Prešla popri ňom a postavila tácňu na stôl v jeho izbe. Pozoroval jej štíhly
chrbát a plecia, na ktoré jej padali rozpustené vlasy. Zaplavila ho vlna
nežnosti; vzal jej hlavu do rúk a pritisol ju k sebe. Hľadela naňho veľkými
očami, akoby chcela preniknúť do hĺbky jeho myšlienok. Potom sa
usmiala.

„Je krásne, že si tu. Povedz, že ma máš rád…“

Kým raňajkovali, jeho myšlienky blúdili vlastnými cestami.

„Čo myslíš, Uršuľa, kedy sa vráti tvoj otec? Myslím si, že by bolo správne,
keby sme mu povedali o nás dvoch.“

Náhlivo odstavila šálku kávy.

„Nie, to nie, Gerhard“ pochop ma, doteraz som sa mu o tom nezmienila.
Hoci otec je jediný človek, ktorého som doteraz mala pri sebe, je mi ľúto,
no už si akosi nerozumieme.“
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„Ale prečo, Uršuľa?“

„To sa dá ťažko vysvetliť. Prosím ťa, teraz ma toho ušetri. Inokedy, áno?“

Northaus nemal tušenie, čo j vo veci.

„Uľa, nič si nezatajujme, už od začiatku nie. prečo si myslíš, že mi to
nemôžeš povedať?“

Na tvári sa jej usadila utrápená črta. „prosím ťa, dožič mi na to čas.
Jedného dňa ti všetko vysvetlím.“

Jej správanie bolo čudné. Ale napokon, ako dlho sa vlastne poznajú?
Nedal teda najavo svoju nevôľu, iba riekol:

„Dobre, Uľa, nebudem ťa do toho nútiť.“

Aj v podzemnej dráhe znovu o jej správaní a nenachádzal nijaké
vysvetlenie. Doteraz to vyzeralo tak, že otec a dcéra si jednoducho majú
máločo povedať, pokúšal sa predstaviť si ich oboch pri zriedkavých
príležitostiach, keď boli spolu. Ale boli to len momentky, ktoré mu nič
neprezrádzali.

Bőlkow ho prijal srdečne. Northaus márne hľadal čo len štipku
rezervovanosti v jeho správaní. Uvažoval, že buď mu Stauffenberg
zamlčal udalosť v Caen, alebo sa kapitán majstrovsky vi preniesť ponad
vec.

Dal si podrobne referovať o inšpekčnej ceste vo Francúzsku. Občas ho
prerušil a spýtal sa na nejakú podrobnosť alebo vyslovil kúsavú
poznámku.

„Je to tak, ako som si myslel,“ povedal nakoniec. „Lenže ako vieme, naša
osobná mienka nezaváži. Tak si teda sadnite a v pokoji spíšte peknú
správu, bez preklepov. Povedzme, minimálne takých dvadsať
strojopisných strán, ale ak chcete, môžete sa rozpísať aj podrobnejšie.“

Northaus si dal záležať a bez prikrášľovania podrobne opísal, aké
nedostatky zistil pri inšpekčnej ceste. Tam,, kde mohol, naznačil aj možné
dôsledky.

Po odovzdaní hlásenia Bőlkowovi v nasledujúcich dňoch márne čakal na
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jeho súhlasné či odmietavé vyjadrenie. Kapitán ho poveroval inými
prácami a tváril sa, akoby Northaus nikdy nebol býval na osemdňovej
inšpekčnej ceste. A Stauffenberg sa neukázal.

Až koncom roka, na malom predvianočnom posedení v Bőlkowovej
kancelárii, kapitán zrazu len tak mimochodom utrúsil:

„Á, propos, Northaus, vašu správu z inšpekcie odobril sám generál
Olbricht. Vyjadril sa pred Stauffenbergom pochvalne. Niekedy je dobré,
keď človek napíše o čosi viac než menej…“

Nasledujúceho predpoludnia na Northausovo veľké prekvapenie dal si ho
zavolať sám Stauffenberg. Od návratu z Francúzska ho nevidel, čo ho iba
utvrdzovalo v tom, že podplukovník mu nemôže zabudnúť jeho caenskú
akciu na vlastnú päsť.

Šiel k podplukovníkovi so stiesnenými pocitmi, pripravený na to, že si
vypočuje ďalšie karhanie. Ale nič také sa nestalo. Stauffenberg hovoril bez
akéhokoľvek podtónu, ktorý by pripomínal nedávny výstup. Uvoľnený
prechádzal dlhými krokmi po miestnosti, žartoval a rozprával vtipy.

Trvalo chvíľu, kým Northaus pochopil, že toto správanie obsahuje črty
nútenej veselosti, že podplukovníkova ostentatívna bodrosť má iba
zastrieť, ako trpí neistou situáciou.

„Nuž tak, Northaus,“ prešiel konečne k veci, „na začiatku slávneho
štyridsiateho štvrtého roku stojíme asi tam, kde sme začínali. Vodca sa teší
dobrému zdraviu, naše armády na východe a na juhu sa pomaly ale isto
sťahujú k hraniciam ríše. Páni generáli, ak pre nás vôbec ešte prichádzajú
do úvahy, sú tak ako predtým nerozhodní. Doktor Goerdeter sa naďalej
živí fixnou ideou, že dokáže medzi štyrmi očami primať najvyššieho
vojvodcu k tomu, aby túto vojnu prerušil ako nerozhodnú partiu šachu…
Je to na vracanie ak dovolíte!“

„A naše hotové plány, to je nič, pán podplukovník?“

Stauffenberg, ktorý sa doteraz vytrvalo prechádzal po kancelárii, zastal
a prenikavo pozrel na Northausa.

„Ach, áno, plány!... Aj najlepší plán je nanič bez dobrých vykonávateľov.
Ale inak máte pravdu, trochu som sa opustil. Mimochodom, v novom roku
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dodržím svoj sľub.“

„Aký sľub?“

„Že vás zoberiem s sebou na posedenie k môjmu bratancovi Yorckovi.
Z času na čas,“ povedal viac akoby pre seba, „človek potrebuje kontakt
s rovnako zmýšľajúcimi ľuďmi, musí vedieť, že nie je sám.“

Toto stretnutie so Stauffenbergom bolo posledné v starom roku, Bőlkow
dal Northausovi tri dni dovolenky. Chcel ich využiť na návštevu mamy
a zájsť do malého saského okresného mestečka, z ktorého pochádzal.
Uršuľa mala cez Vianoce službu, takže nemohol byť s ňou, ani ju
predstaviť mame.

 

Hoci sa spočiatku tešil na zvítanie, musel si priznať, že teraz pociťuje skôr
netrpezlivosť a nevrlosť. Celé tri dni mal stráviť pri mame, hoci
myšlienkami ustavične odbiehal k Uršuli. Čoraz väčšmi si uvedomoval, že
návštevou mamy si skôr plní akúsi morálnu povinnosť.

Musel sa premáhať, aby znovu a znovu počúval mamine rozprávky
o príbuzných a známych, ktorí už dávno vymizli z jeho zorného poľa.
Zbystril pozornosť len vtedy, keď hovorila, koľko jeho rovesníkov sa
ocitlo na zozname padlých mestečka. Zhrozený zisťoval, že zo svojho
ročníka je v tomto mestečku už len jedným z mála žijúcich. Bola to otrasná
kronika, ktorá mu v miestnych súvislostiach pripomenula celý rozsah
utrpenia mnohomiliónového národa. Chvíľu ho trápila myšlienka, ako by
asi trpela jeho mama, keby jedného dňa dostala tú smutnú zvesť; ale
potom ju nasilu zaplašil. Nesmie sa poddávať sentimentalite.

Bol sklamaný, že sestru Gudrun nenašiel v rodičovskom dome.
Odcestovala za manželom do Porúria; nemohla tušiť, že po takom čase
Gerhard dostane dovolenku. Pripomínala mu ju iba jej malá dcérka, ktorá
sa bezstarostne hrala s plsteným medvedíkom, šťastne si neuvedomujúc
obsah ich rozhovorov.

Isté stretnutie prehĺbilo jeho pocit odcudzenosti. Na druhý deň pobytu zo
starej náklonnosti navštívil svojho bývalého učiteľa dejepisu doktora
Wielanda, ktorého si zachoval v dobrej pamäti zo školských čias. Mal veľa
láskavého pochopenia pre svojich žiakov a okrem toho sa nijako
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nezaplietol s nacistami. Ale teraz našiel Northaus celkom iného človeka.
Na jeho zhrozenie si jedovato vylieval zlosť na „ničiteľov Nemecka“,
nemyslel tým nacistov, ale „Rusov“ a „židovských Američanov“. Tento
zvrat v jeho niekdajšom zmýšľaní nevyplýval zo stareckej senility, ako si
Northaus spočiatku myslel; svoje podivné argumenty sa pokúšal logicky
zdôvodňovať. Pritom bolo priveľmi očividné, že iba reprodukuje frázy
z novín. Northaus si horko pomyslel, aká neplodná bude pre takýchto ľudí
zmena vo vedení krajiny…

Veľmi sa mu uľavilo, keď mal na tretí de§ znovu pod nohami berlínsku
pôdu. Napriek rumoviskám zdalo sa mu hlavné mesto slobodnejšie
a nenútenejšie než jeho odcudzené a úzkoprsé rodné mestečko. Na dobrej
nálade mu pridávalo vedomie, že na Nový rok má Uršuľa voľno.

 

Prvý január štyridsiateho štvrtého roku sa ohlásil treskúcim mrazom. Dlho
spali a potom sa výdatne naraňajkovali. Uršuľa navrhla, aby navštívili
Múzejný ostrov. Northaus sa najprv zdráhal, nechcelo sa mu do tuhej
zimy, ale potom sa dal prehovoriť. Jednako si neodpustil poznámku?
„Uvidíš, že je to nezmysel. V tejto oblasti mestského centra už niet jedinej
nepoškodenej budovy. Vážne si myslíš, že tam ešte nechali rozostavaný
svoj muzeálny inventár?“

Zacestovali do centra, prešli popri Francúzskom dóme, cez ktorého
vyhorené kupoly prebleskovalo sivá obloha; prebrodili sa cez hromady
tehlových a škridlových trosiek, aby sa dostali na ulicu Pod lipami. Na
priestranstve pred dómom zistili, že most vedúci k Múzejnému ostrovu je
uzavretý. Národná galéria bola obložená dreveným debnením a na streche
čupeli pooškierané pruské orly pôsobiace rovnako zúbožene ako celé
okolie. Northaus, deprimovaný týmto obrazom, nemal ktovieakú chuť
vystatovať sa správnosťou svojej predpovede; iba chytil Uršuľu za ruku
a ťahal ju ďalej od tohto bezútešného miesta.

Pred reštauráciou na Friedrichovej ulici museli dlho čakať na voľné
miesto. Konečne sa zohriali riedkou polievkou a hlavným jedlom na
prídel.

Na tento novoročný deň si uchovali zlú spomienku. Na Uršulino
naliehanie zašli do kina pri Oranienburskej bráne. Northaus sa podriadil,
lebo preňho bola dôležitá iba jej blízkosť.
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Jeho pozornosť na chvíľu odlákal zašlý svet viedenského biedermeiera,
v ktorom dominovali krinolíny a chudobní muzikanti. Ale potom
myšlienkami odbočil k úvahám, čo im asi prinesie nový rok.

Film bežal asi hodinu, keď sirény ohlásili priebežný poplach. V stisku sa
pretláčali k východu. Urobili iba niekoľko krokov k stanici metra, keď sa
sirény znovu zlovestne rozhučali.

Chodci sa rýchlo rozbehli na všetky strany. Uršuľa ukazovala na bočnú
ulicu, ktorá viedla k nemocnici Charité.

„Poď, musíme sa ponáhľať! Hneď pred Divadelným námestím je výškový
bunker. Tam budeme v bezpečí!“

Ešte neboli pri vchode do betónovej opachy, keď sa na oblohe rozprskli
prvé protilietadlové granáty. Muž pri vchode si posunul hlbšie do čela
oceľovú prilbu.

„Nože trochu hybkejšie, milá dáma!“ súril Uršuľu. Keď zbadal Northausa
v dôstojníckej uniforme, ospravedlňujúco dodal: „Mal by som vlastne už
zatvoriť vchod, ale prosím, panstvo!“

Vkĺzli dnu a ťažké masívne dvere sa za nimi hermeticky uzavreli.

Northaus ešte nikdy nebol v takejto stavbe. Aká pasca!, prebleslo mu
hlavou. S nepríjemnými pocitmi si všimol, ako nahusto je obsadené
prízemie: matky s malými deťmi apaticky sedeli vedľa svojich kufrov,
staršie manželské páry boli tesne primknuté k sebe. Keď si Northaus
s Uršuľou kliesnili cestu medzi nimi, sotva zdvihli zrak.

„Hore je ešte niekoľko voľných miest,“ prihovoril sa im mládenec
v rovnošate hitlerjugendu s páskou protileteckej obrany na rukáve.

„Poď, horšie ako tu dole to tam nemôže byť,“ povedal Northaus a tlačil
Uršuľu popri sebe.

Hore bolo skutočne viac miesta, v jednom kúte dokonca celá prázdna
lavica.

Northaus počúval zvuky doliehajúce zvonka. Brechanie flakov tu znelo
oveľa tupšie a vzdialenejšie, priam upokojujúco ďaleko. Ale videlo sa mu,
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že tempo paľby sa zvyšuje. Uršuľa sedela s hlavou schýlenou na jeho
plece.

„Najradšej by som sa vyfackala za tú hlúpu myšlienku s kinom! Mohli sme
dávno byť doma…“

„Nechaj tak, Uľa. Ktovie, čo sa robí tam u nás na severe!“

Nebolo to práve najmúdrejšie, namiesto upokojenia jej pripomenúť otca.

Zrazu sa strhli. Zvonku preniklo dovnútra akési hlasné šušťanie, po ktorom
nasledovala séria bližších detonácii. Bunker sa začal čudne knísať, svetli
blikalo. Jedno z detí sa rozplakalo a hneď sa pripojilo ďalšie. Znovu sa
ozvalo to strašidelné šuchotanie - akoby obrovská ruka sypala na strechu
tony piesku - a znovu séria detonácii, tentoraz ešte silnejších. Bunker sa
teraz kymácal, akoby sedeli v člne, ktorý sa má každým okamihom
prevrhnúť. Zhaslo svetlo. Do začínajúceho nepokoja ktosi zvolal:

„Len pokoj, súkmeňovci! Ihneď sa zapojí náhradný agregát!“

S výnimkou niekoľkých detí, ktorých plač neprestával, ostatní sa správali
pokojne. Northaus ani nevnímal, aký zlý bol vnútri vzduch. Narastal
v ňom pocit úplnej bezmocnosti. Začal v duchu preklínať túto betónovú
klietku, z ktorej nebolo úniku, v ktorej museli iba tupo čakať. Ale zdravý
rozum mu navrával, že inde by boli oveľa bezbrannejší.

Svetlo sa znovu zažalo.

„Keď odtiaľto vyviazneme so zdravou kožou,“ povedala Uršuľa, „Musím
ti čosi povedať, môj najmilší.“

„Prečo by sme sa stadeto nemali dostať?“ pohladkal ju po vlasoch, ale hlas
mu neznel ktovieako isto. „Si ty ale hlupáčik…“

Zdalo sa im, že uplynuli celé hodiny, hoci nálet trval iba dvadsať minút.
Konečne pekelný hrmot vonku ustával. Aj streľba protilietadlového
delostrelectva sa postupne strácala v diaľke. Ale prešla ešte nekonečná
polhodina, kým prví ľudia mohli opustiť bunker.

Prechod z útočiska krytu do voľného priestoru zapôsobil ako scéna
z predpeklia. Odpratávacie komando práve odstraňovalo spred bunkra
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horiace trámy a ruiny. Oproti stojace domy horeli. Plamene v strašidelných
zábleskoch ožarovali ulicu. Tu i tam sa s rachotom zosypala stena alebo
strecha. Vzduch bol riedky, bez kyslíka pohlcovaného plameňmi,
rozpálený. Ľudia vyťahovali vreckovky a tlačili si ich pod nos a pred ústa.

Na Friedrichovej ulici horela stanica, z jej strechy šľahali jasné plamene.
Na spojenie sa nedalo ani pomyslieť. Northaus a Uršuľa sa pustili kráčať
západným smerom. Prechádzali mĺkvymi a opustenými ulicami, v ktorých
smrť žala svoju úradu už pred touto nocou.

Na Alexandrovom námestí sa zdalo všetko nezmenené. Ruiny na strane
policajného prostredia, dodrúzganá súprava podzemnej dráhy.

Na severe mesta bola tma, nijaké odlesky požiarov. Krátko po polnoci sa
dostali do bytu.

Hoci boli na smrť unavení, ešte v nich doznievali vzrušenie z uplynulých
hodín. Starý Vogt sa iba krátko vynoril z izby.

„Tu ste. Chcel som iba vedieť, či ste v poriadku. Ako vidím, áno,“
zamrmlala a znovu zmizol s poznámkou, že má pred sebou namáhavý deň.

Keď Uršuľa už sedela za stolom so šálkou čaju v ruke, Northaus jej
pripomenul.

„Chcela si mi čosi povedať. Aj tak teraz nezaspím.“

„No dobre,“ odložila šálku a váhavo sa naňho pozrela. „Sľúbila som ti to.
Napriek tomu mi to nepadne ľahko. Ale možno ma potom lepšie
pochopíš… Týka sa to otca. Odvtedy, čo som ťa o to požiadala, si sa na
vec nikdy nespýtal. Ale vidím, že si ustavične lámeš hlavu nad jeho
správaním. Je faktom, že otec a ja by sme mali spolu lepšie vychádzať.
Napokon sme jediní, čo z rodiny ostali nažive. Ale každý z nás ide svojou
cestou. Musím ti prezradiť čosi, čo musíš momente zasa zabudnúť. Otec…
kedysi, ale to už je dávno, pracoval pre SPD, pre sociálnodemokratickú
stranu. Tak - a teraz to vieš…“

Northaus bol prekvapený, ale pre seba si pomyslel: Panebože, ak len to!

„Také veci, milé dieťa,“ povedal trochu predstierane naľahko, „sú dnes už
zrejme premlčané.“
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„Nuž áno, ale o to nejde. Otec mal vtedy - mama mi to raz rozprávala -
veľa priateľov. A tí naňho vždy dali, vážili si ho. To bolo ešte predtým,
ako Hitler uchvátil moc. Potom, na jar tridsiateho tretieho, otca zatkli.
Mala som vtedy štrnásť a veľmi som tomu nerozumel. Pre mamu to boli
úzkostné týždne a mesiace. Nijaké správy, iba výhovorky úradov, keď sa
na neho pýtala. A jedného dňa, v jeseni toho istého roku, sa otec zrazu
zjavil doma. Navonok nezmenený, iba chudší, ale vnútorne celkom
premenený.“

„Čo tým chceš povedať, vnútorne celkom premenený…?“

„Neviem ako ti to vysvetliť, Gert. Nikdy nám nepovedal, čo tam s ním
robili. Iba sa celkom utiahol do seba. Jeho starí priatelia sa akosi roztratili,
upadli do zabudnutia. Otec bral príležitostné práce a istý čas sa takto
pretĺkal. Jedného dňa sa mu podarilo uchytiť znovu v starom povolaní.
O tom, pre čo bol kedysi zamietnutý, už nikdy nehovoril. Ak sa ho na to
niekto čo i len náznakom spýtal, ihneď zmenil tému. Vtedy som ním
začala opovrhovať.“

„Ako to myslíš, Uľa?“

„Nie tak, ako by si sa dnes mohol nazdávať. Sociálnodemokratická strana
pre mňa nič neznamenala. Politika bola pre mňa španielskou dedinou, bola
som priveľmi mladá. Ale začala som ním opovrhovať preto, že tak
povediac z večera na ráno odvrhol svoje predošlé presvedčenie.“

„Z večera na ráno? To je trochu prisilný výraz, nemyslíš?“

„Možno by som ti čosi také vôbec nemala hovoriť. Ale dôverujem ti. Si
iný než ostatní.“

„Ty si teda myslíš, že mal pokračovať tam, kde prestal, keď ho zatkli?
Nikdy si sa nezamyslela nad tým, že vo väzení mohol zažiť veci, ktoré ho
zmenili? Čo ak tvoju matku a teba nechcel ďalej ohrozovať a radšej
skoncoval s minulosťou?“

Kým našla odpoveď, uvažoval sám pre seba. Aký paradoxný rozhovor!
Navonok sa musí tváriť, akoby odsudzoval predošlé správanie Carla
Vogta… Musí sa o veci zmieniť Bőlkowovi. Hoci istotne je iba náhoda, že
dostal ubytovanie práve tu. Napokon pred ním tam už bývali aj iní z jeho
pracoviska. Ale možno vylúčiť, že nacisti aj dnes nesledujú Carla Vogta?
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S tým by mohli súvisieť nové problém. Rozhodne o tom musí hovoriť
s kapitánom!

„Ani neviem,“ povedala nerozhodne. „Isteže, zaoberala som sa aj
podobnými myšlienkami. Ale či sa možno zmieriť s tým, že otec po
rokoch začal chváliť niektoré veci v novom systéme? To bolo pre mňa
najhroznejšie: vari človek môže chváliť čosi, proti čomu kedysi bojoval?“

„Mnohí ľudia sa v ostatných rokoch zmenili, možno aj tvoj otec. Chceš mu
to vyčítať?“

Northaus si uvedomoval, že to bola chabá odpoveď. Ale čo jej mal na to
povedať?“

„Ale práve to je to, Gerhard. Prečo sa otec tvári, akoby mu každá správa
o úspechu na frontoch pôsobila radosť? Prečo nadáva rovnako ako náš
domový člen protileteckej hliadky, keď Angličania či Američania
podniknú nový nálet na Berlín?

„Čo vlastne chceš, Uľa? Vari si želáš našu porážku? Keď ťa človek takto
počúva…“

„Neželám si ju,“ povedal trucovito, „ale ani nechcem, aby sme zvíťazili!“

„Prepánajána, aby nás tak niekto počul!... Ale povedz, prosím ťa, prečo si
to neželáš?“

„Pretože… Pretože existujú hrozné veci, ktoré volajú do neba. Veci, ktoré
sa v našom mene páchajú na nevinných…“

Napäto na ňu hľadel.

„A to má znamenať čo?!“

„V minulom roku som sa dozvedela, ako v našom meste zohnali dokopy
posledných židov. Istá kolegyňa to videla na vlastné oči. Staré ženy
a mužov, matky s malými deťmi. Ako dobytok ich v noci naložili
v Lichtenbergu do vagónov. Keď som o tom povedala otcovi, mlčal.
Chápeš? Jednoducho mlčal! Aj to sa nám raz vypomstí, že sme iba stáli
a mlčky sa prizerali!“

Pocítil radosť, že Uľa takto zmýšľa, ale navonok dôrazne vyhlásil:
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„Tak ma teda dobre počúvaj, Uľa! To so židmi aj ja pokladám za strašné.
Ale musíš stále myslieť na jedno: AK nahlas vyjadríš svoje rozhorčenie,
vôbec tým úbožiakom nepomôžeš. Povedie to iba k tomu, že jedného dňa
aj ty bez šumu a hluku zmizneš ta, kam odviedli tých židov.“

Nereagovala hneď na jeho slová. Iba vstala a pritláčala si dlane na sluchy.

„Som sklamaná. Nechápeš ma, nik ma nechápe! Ako otec! Prichádzate
s tou vašou logikou, hovoríte múdro a zdanlivo presvedčivo. Ale vraví
z vás iba chladný rozum, nie srdce! Jedného dňa pochopíte, aké to bolo
falošné. Ale to už bude neskoro!“

Chcel čosi namietať, ale Uršuľa iba hlesla „dobrú noc“ a náhlivo vyšla
z izby.

Zavolal za ňou: „Uľa, ostaň predsa! Počúvaj ma…“

Nevrátila sa. iba počul, ako zatvorila dvere a zvrtla kľúčom.

Tejto noci dlho nenachádzal spánok a zízal do povaly. Bolelo ho, že ich od
seba delí iba tenká škrupina. Stačilo by pár otvorených slov, aby jej
potvrdil, že jej pocit práva a nepráva ju neklame, že aj on zmýšľa rovnako.
Ale tie slová museli ostať nevypovedané - v záujme veci. Ani len
náznakom nesmie prezradiť svoje skutočné zmýšľanie.

Keď ráno cestoval do služby, cítil sa unavený a dobitý. Uršuľu už ráno
nevidel, našiel po nej iba lístoček: „Prepáč, bola som voči tebe
nespravodlivá. Bozkáva U.“

Medzi Alexandrovým a Postupimským námestím fungovala prestupná
doprava. Nočný nálet vyradil veľkú časť elektrickej siete a Northaus sa
dostal na Bendlerovu ulicu oneskorene. Budova heeresamtu stála
nepoškodená, iba tlak bombových explózií povybíjali mnohé okenné
tabule. Vojaci strážneho oddielu odstraňovali črepiny skla.

Bőlkow ho prijal roztržito. Telefonické spojenie s mesto bolo ešte vždy
prerušené. Kapitán netrpezlivo čakal na správu o dvoch mužov z jeho
oddelenia, ktorí bývali v centre nočného náletu. Iba jedným uchom
počúval Northausovo hlásenie. Znovu a znovu sa pokúšal cez domácu
aparát dozvedieť, či ešte nie je obnovené spojenie s vonkajškom.
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Northaus nakoniec predpisovo zahlásil, že má istú informáciu vo veci
svojho domáceho. Keď hovoril o Vogtovom bývalom členstve v SPD.
Bőlkow takmer nereagoval.

„Istotne hlúpa náhoda,“ utrúsil iba. „Nad tým zrejme už zarástla tráva.
Keďže je to tak dávno, možno len predpokladať, že chlapíka už nesledujú.
Ale v byte aj tak neprijímate nikoho, kto by mal dačo spoločné s našou
prácou.“

Napriek tomu si kapitán na kúsok papiera poznačil meno Carl Vogt
a vedľa neho namaľoval veľký otáznik. Potom ceduľku založil pod otvárač
listov. Neskôr, keď Northaus už dávno opustil jeho kanceláriu, ohlásil sa
konečne telefonicky jeden z chýbajúcich. Bőlkow obrátil lístoček
s Vogtovým menom a na druhú stranu si napísal novú adresu volajúceho.
Napoludnie adresu prepísal do svojho poznámkového zošita. Celkom
zabudnúc na Carla Vogta, lístoček roztrhal a hodil do koša. Takto
Northausova informácia upadla do zabudnutia.

 

Nasledujúce dva týždne prešli bez osobitných udalostí. Northaus a pokúšal
znovu nadviazať s Uršuľou rozhovor na tému otca, ale vždy uhýbala. Iba
dôvodila, že tej noci jej zlyhali nervy. Nemá vraj brať jej poznámky nijako
tragicky, najmä nie dať na sebe čosi znať pred otcom, pri tom aj celá vec
ostala.

Každodenné služby sa jednotvárne vliekli, ale monotónnosť teraz už
znášal lepšie ako predtým. Vedomie spolupatričnosti s Uršuľou ho
povznášalo, uľahčovalo mu znášať otupnú jednotvárnosť dní. Pôsobil
uvoľnenejšie než predtým, čo si napokon všimol sám Stauffenberg. Inak
podplukovníka bolo zriedkakedy vidieť, a ak niekedy zašiel na skok
k Bőlkowovi alebo k Northausovi, ako pokračuje ich vec, obmedzil sa iba
na stručné ironické poznámky o situácii na frontoch.

Raz sedel Stauffenberg u Northausa v kancelárii a mlčky ho pozoroval.
Napokon utrúsil:

„Ak ma zdanie neklame, už ste sa tu v dobrom i zlom celkom vžili,
Northaus. Povedal by som, že skôr v dobrom. Vyzeráte, akoby ste našli tak
povediac kontakt…“
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„Ďakujem, pán podplukovník,“ zamrmlal Northaus rozpačito, „cítim sa
skutočne lepšie než na začiatku.“

„A to pri tom istom papierovaní, ktoré vám tak nevoňalo?“ uškrnul sa
Stauffenberg potmehúdsky. „Tak sa mi vidí, že za tým bude dávne
,Cherchez la femme´. Nemusíte prichádzať do rozpakov. V každom
prípade vám želám, aby to bolo čosi trvalé!“

Mimovoľne upravil na stole do úhľadného tvaru hŕbu rozličných papierov
a dodal:

„Je tu ešte čosi. Sľúbil som vám raz zoberiem medzi mojich priateľov.
Zajtra večer buďte pripravený. Zájdeme k môjmu bratancovi Yorkovi.“

 

Podplukovníkov brat Berthold si ich vyzdvihol na Postupimskom námestí
a zamieril s mercedesom k Charlottenburgu. Northaus pociťoval istú
neistotu; okrem bratov Stauffenbergovcov nikoho nepoznal. Kto bude
prítomný okrem hostiteľa?

„Ste nervózny, Northaus?“ spýtal sa Stauffenberg, keď zbadal jeho neisté
mlčanie. „Nijaké obavy. Nájdete tam samých mužov. Na takéto posedenia
dámy nepozývame. Berthold sa už postará, aby ste tam nepostávali ako
stratená ovečka. Uvidíte, že Yorck vôbec nie je taký upätý, ako vyzerá na
prvý pohľad.

„Nevieš náhodu, či príde aj Moltke?“ spýtal sa Berthold svojho brata.

„Dúfam. Od začiatku decembra som ho nevidel, iba nedávno som s ním
krátko telefonoval. Vieš, že Poter s ním udržiava kontakt. Ale veľmi súrne
si s ním potrebujem pohovoriť medzi štyrmi očami, mám preňho čosi.“

Auto zastalo pred činžiakom. Peter Yorck von Wartenberg, útly, bledý
muž medzi tridsiatkou a štyridsiatkou, ich prijal v hale svojho bytu. Kým
si odkladali plášte, hostiteľ odtiahol Clausa Stauffenberga nabok. Northaus
začul, ako ticho vraví: „Okrem členov pracovného krúžku II je tu len
vyslanec a Poelchau. Helmuth sľúbil, že naisto príde. Ale stalo sa čosi
čudné…“ Zvyšok vety Northaus nepočul, nakoľko Berthold Stauffenberg
chytil Yorcka za lakeť a voviedol ho do jednej z izieb.
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Northaus sa rozhliadol po hale zariadenej tmavým nábytkom.
Najnápadnejšie sa v nej vynímali tri veľké olejomaľby, zrejme portréty
predkov domáceho pána. Pri nízkom okrúhlom stole sedeli traja hostia
v civile, kým dvaja ďalší stáli pri masívnej knižnici, ktorej obsah zakrývali
farbené sklá.

Berthold Stauffenberg predstavil Northausovi mužov pri stole; zbežne
vyslovoval mená, ktoré mu nič nehovorili. Potom prešli ku knižnici; aj tu
počul doteraz neznáme mená. Chvíľu váhal, či si má sám nájsť miesto,
alebo zostať predbežne stáť. Nato do miestnosti vstúpil Claus von
Stauffenberg po boku svojho brata.

„Rozumieš tomu, Berthold?“ spytoval sa podplukovník. „Len pokojne
zostaňte tu, Northaus!“ odbočil a znovu nadviazal: „Peter dnes napoludnie
dva razy zavolal Helmuthovu základňu, aby zistil, či dodrží dojednaný
termín stretnutia. Prvý raz mu povedali, že je na akejsi porade. Keď
zavolala ešte raz, chvíľu ho prepájali z jedného čísla na druhé, až napokon
akási sekretárka oznámila, že Moltke na dlhší čas odcestoval:

„Odcestoval? To je nemysliteľné! Moltke by bol Petra v každom prípade
upovedomil. Dúfajme, že to nesignalizuje nič zlé!“

„Nijakú paniku! Predbežne ani slovo ostatným! S vyslancom budem
hovoriť ja. Možno, že sa dačo dozvie.“

Claus Stauffenberg sa obrátil k obom bratom stojacim pri knižnici
a nadviazal rozhovor so starším z nich. Berthold nasmeroval Northausa
k servisnému stolíku, na ktorom stáli podnosy s koňakom a vínom.

„Nech sa páči, najprv si štrngnime. Na zdravie!“

Pomaly popíjali. Podišiel k nim Yorck, odložil dopoly vypitý pohár
a ospravedlnil sa Northausovi, že sa mu, žiaľ, momentálne nemôže
venovať. Akiste vraj vie od Stauffenbergovcov, že ešte čakajú jedného
hosťa.

Pripojil sa k nim podplukovník a tichým hlasom poznamenal, že vyslanec
Schild z telefónnej búdky vo vedľajšej ulici zavolá dôstojníkovi. Možno
bude dačo vedieť o Moltkeho náhlej ceste. Volať z bytu bolo nebezpečné.
Potom sa ospravedlnil, že ešte musí hovoriť s Haeftenom.
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„S Haeftenom?“ Northaus spýtavo pozrel na Bertholda Stauffenberga. „Pri
predstavovaní som si nestihol zapamätať všetky mená…“

„Máte pravdu,“ priznal Berthold Stauffenberg ospravedlňujúco, „je
skutočne načase stručne vás oboznámiť s jednotlivými hosťami. Začnem
teda práve spomenutým človekom. Hans-Bernd von Haeften pracuje ako
legančný radca na Ministerstva zahraničia, je teda pre nás veľmi dôležitá
osoba. Vedľa neho je jeho kolega z pracoviska Trott zu Solz. Vynikajúci
znalej zahraničnej problematiky, pred vojnou činný v Anglicku a v zámorí.
Ďalej Yorckov priateľ z pluku, ibaže mi momentálne vypadlo jeho meno.
A teraz tí dvaja, čo predtým stáli pri knižnici. Starší z nich, ktorý práve
odišiel telefonovať, je bývalý vyslanec Schild. Stará diplomatická škola,
ešte spred Ribbentropových čias, s mnohými kontaktmi na ľudí, ktorý ešte
dnes sedia na exponovaných miestach. A čo robí mladší z oboch, to by ste
akiste ťažko uhádli…“

„Vyzerá ako lekár,“ odvetil Northaus.

„Neuhádli ste. Poelchau je väzenský kňaz! V Tegeli - tam sedia politickí.
Bezpochyby znáša najťažšie bremeno z nás všetkých - sprevádza
politických odsúdencov na ich poslednej ceste, ale vo väčšine prípadov sa
o nich stará už predtým. Vykonáva pre nás cenné služby. Chápete, čo tým
myslím? Preberá určité informácie, spojenia a tak ďalej.“

„Smiem sa spýtať,“ pokračoval Northaus, „Čo vlastne robí Moltke? Od
vášho brata som niekoľko ráz počul jeho meno.“

„Moltke je dušou celého krúžku, ktorého časť tu dnes vidíte. Dušou
a hlavou súčasne. Je odborníkom, poradcom na medzinárodné právo pri
hlavnom veliteľstve brannej moci. Na tomto mieste už neraz zabránil
vysloveným zločinom, napríklad zastreleniu rukojemníkov a podobne.“

Po týchto slovách Northausovi zišiel na um Caen. Nie je to paradox?
V Paríži sedí generál, od ktorého si krúžok sprisahancov veľa sľubuje,
hoci prepožičiava svoje meno na vraždenie rukojemníkov. A tu, kdesi
v Berlíne, sedí muž v civile, ktorý rozohráva celý register svojich
skúseností, aby takýmito vraždám zabránil!... Hoci nemal nijakú konkrétnu
predstavu o tomto mužovi, javil sa mu tisícnásobne sympatickejší ako
parížsky Stülpnagel. Musel si s podplukovníkom rozhodne ešte raz
pohovoriť o parížskom generálovi!“
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„Poďte,“ vyzval ho Berthold Stauffenberg, „zúčastníme sa na besede pri
okrúhlom stole.“ Pristavili k stolu dve stoličky a sadli si.

„Všetci chcú odskočiť,“ hovoril práve Haeften. „Fíni, Rumuni, Bulhari, ba
aj Maďari. Zazlievať im to nemožno. Lenže Hitler od istého času vie
o tých zámeroch a pripravil opatrenia, aby takzvaných spojencov pridržal
na uzde.“

„Aké opatrenia konkrétne?“ spýtal sa priateľ domáceho pána.

Do debaty sa zapojil Trott zu Solz:

„Nateraz sa nám podarilo zistiť iba toľko, že pod krycím názvom
Margaréta sa skrýva plán bleskového obsadenia Maďarska wermachtom.
Bude sa hľadať zámienka, ako prinútiť k poslušnosti Horthyho, ktorý si
chce zachrániť kožu. Keby sa to nepodarilo, medzi Šípovými krížmi,
maďarskými nacistami, sa nájde dosť kolaborantov, ktorí udržia krajinu aj
naďalej v Hitlerovom područí.“

„Treba zvážiť, či by ste nemali varovať isté kruhy v Maďarsku,“ usúdil
Berthold Stauffenberg a pozrel na Haeftena.

„S Yorckom sme o tom už hovorili.“ Haeften zaklopal netrpezlivo na
dosku stola. „Bieda je v tom, že Horthyho ľudia sú pre nás priveľmi
nespoľahliví. Jednouchou nemôžeme riskovať otvorený rozhovor
s niektorým ich predstaviteľom. Musíme nájsť iných partnerov. Lenže aj tu
je problém, pretože Horthy už dávno odstrániť akúkoľvek opozíciu. Čiže
je to veľmi delikátna otázka.“

Ešte chvíľu sa striedali názory, či dačo podniknúť v prípade Maďarska
alebo nie.

Keď sa k stolu posadil podplukovník Stauffenberg, debata sa zvrtla na inú
tému. Yorck sa totiž spýtal na celkový stav pripravenosti plánu Valkýra
a znovu upozornil na jeden zo sporných bodov.

Pri tejto poznámke sa podplukovníkova tvár zmraštila a na čele sa mu
zjavila zvislá vráska. Najprv mlčal, ale potom sa ujal témy.

„Síce to protirečí mojej zásade nehovoriť o tejto veci pred viac ako
dvoma-tromi osobami, ale ak nezájdeme do priveľkých podrobností,
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nedbám, Peter…“

„Moja otázka,“ vysvetľoval Yorck, „sa týka len zásadných vecí. Pri
Valkýre vychádzate z predpokladu, že aj v tomto komplikovanom prípade
bude bezchybne fungovať osvedčený mechanizmus vydávania a prijímania
rozkazov…“

„Isteže,“ ozval sa Berthold Stauffenberg. „Čo tým chceš povedať?“

„Lenže máme pochybnosti,“ vysvetľoval Peter Yorck von Wartenber - ak
s takou istotou očakávate, že armáda, ktorá až do vyhlásenia Valkýry bez
váhania dodržiavala prísahu vernosti Hitlerovi, zrazu bude robiť pravý
opak, teda zasahovať proti nacistickým funkcionárom a proti gestapu.“

„Zabúdaš, že v tomto čase Hitler už nebude medzi živými,“ namietol
Claus Stauffenberg, ako keby to bola najprirodzenejšia vec na svete.
„Smrť Hitlera zbaví armádu povinnosti dodržať prísahu, to je predsa
jasné!“

„Ak správne chápem Yorcka,“ zapojil sa do debaty Haeften, „spochybňuje
absolútne presvedčenie, že armáda bude slepo plniť rozkazy. Prosím, aby
ste mi prepáčili termín ,slepo´ , gróf Stauffenberg. Ale aj mne sa vidí, že
plnenie rozkazov plánu Valkýra predpokladá stopercentnú istotu
o správaní vojska. Čo sa však stane, ak toto predpokladané plnenie nových
rozkazov nedosiahneme?“

„Musíte sa zbaviť tézy,“ oponoval podplukovník Stauffenberg, „že vojsko,
ktoré teraz, pripusťme, slepo plní Hitlerove rozkazy, takisto slepo bude
naďalej zachovávať vernosť už nejestvujúcemu vodcovi.“

Ostatní sa do debaty nezapojili. Iba Yorck, ktorú túto diskusiu podnietil,
ešte namietol.

„To je všetko pekné, ale mne to akosi nedá pokoj. Čo ak niektorí
dôstojníci dajú prednosť fantastickej oddanosti hoci aj mŕtvemu Hitlerovi
pred povinnosťou plniť rozkazy nových nadriadených orgánov?“

Podplukovník bol už očividne podráždený, keď znovu prehovoril:

„Čo vlastne chceš, Peter? Ak ťa správne chápem, chcel by si armádu
zasvätených, nám absolútne oddaných mužov. Lenže pri systéme totálne
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špicľovania, ktoré nás už celé roky obklopuje doslova vo dne v noci, je to
jednoducho nemožná požiadavka! To vieš aj sám veľmi dobre.“

„Musím sa prikloniť ku grófovi Stauffenbergovi,“ povedal Poelchau, ktorý
až teraz zasiahol do debaty. Dokonca aj mne ako civilistovi je jasné, že
každý pokus zasvätiť do zákulisia Valkýry čo len niektoré útvary by
znamenal nepredstaviteľné a nezodpovedné riziko.“

„Až tak ďaleko som neuvažoval,“ obrátil sa Yorck znovu na svojho
bratanca Clausa. „Ale čo chcete robiť, aby ste mali záruku, že jednotky
skutočne pôjdu s vami?“

Northaus doteraz napäto počúval. Nie je debata priakademická? Na fronte
to bolo vždy tak, že aj v najväčších zmätkoch jasný rozkaz zhora pôsobil
upokojujúco. Prečo by vojsko nemalo počúvnuť nového muža, ak Hitler
bude odstránený? A ešte k tomu v chaotického psychóze, ktorá
bezpochyby vyvolá jeho smrť?“

„Aj na to sme mysleli,“ odvetil podplukovník Stauffenberg po krátkom
váhaní. „Aby sme obmedzili na minimum možností zlyhania, ktorých sa
obávaš, plánujeme toto: najvyšší vojenský veliteľ oblasti ríšskeho zázemia
určí pre jednotlivé branné okruhy vybraných styčných dôstojníkov. Je len
samozrejmé, že títo ľudia budú vopred informovaní o tak povediac
neistých ,,zákazníkoch´. Viac by som k tomu nechcel dodávať.“

„Napriek tomu, Claus,“ oponoval Yorck vytrvalo, „škrupina, po ktorej sa
budete pohybovať, sa mi vidí pritenká! Príležitostne by sme si mali
o tomto aspekte ešte pohovoriť…“

Pri dverách ktosi zazvonil a Yorck sa zdvihol od stola.

Northaus doteraz s údivom sledoval celý spor. Netušil, aké vyhranené sú
protirečenia v náhľadoch na určité veci medzi Stauffenbergom a Yorckom.
Napriek oddanosti názorom podplukovníka a sugestívnej presvedčivosti
jeho argumentov musel si priznať, že na námietka Yorcka čosi je. Ozaj, nie
je si podplukovník predsa len priveľmi istý svojou vecou? Čo ak on,
v podstate kritická hlava, podlieha zbožnému želaniu, ktoré zamieňa za
predpokladanú istotu?

Z predsiene sa vrátil hostiteľ s vyslancom. Z ich tvári sa nedalo vyčítať, či
prinášajú dobré, alebo zlé správy. Podplukovník vstal a podišiel k nim.
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Northaus počul, ako vyslanec Schild vraví:

„Do pol hodiny tu bude môj dôverník. Inakšie to nešlo. Telefónom som
nemohol oznámiť, čo sa stalo.“

„Teda zlá správa,“ prerušil podplukovník mlčanie. „Nič sin
nenavrávajme!“

Po týchto slovách odviedol Yorcka do kúta miestnosti. Northaus nepočul,
o čom sa zhovárajú.

Až po chvíli sa York obrátil k prítomným a s nečakane vážnou tvárou
povedal:

„Je mi ľúto, ale v záujme našej bezpečnosti, vás musím požiadať, aby ste
v priebehu desiatich minút odišli. Podľa možností každý sám. Nastala
okolnosť, ktorú sme pri najlepšej vôli nemohli predvídať. Okolo deviatej
príde muž, ktorý podá informáciu vo veci nášho priateľa Moltkeho. Bude
lepšie, ak tu v tom čase už nebudeme pokope.“

Po tomto oznámení zavládlo vzrušenie; každý chcel vedieť, čo sa stalo.
Yorck vysvetľoval, že takisto nepozná podrobnosti. Ubezpečil ich, že
v priebehu ďalšieho dňa obvyklou cestou dostanú presnú informáciu.

Jeden po druhom v časových odstupoch opúšťali byt. Bratia
Stauffenbergovci a Northaus si brali plášte ako poslední. V miestnosti
zostal iba vyslanec Schild. Yorck, ktorý odprevádzal hostí k dverám, sa
vrátil a usúdil:

„Povedal by som, že Claus s Bertholdom, a prirodzene, aj vy, nadporučík
Northaus, by ste mali počkať v hosťovskej izbe. Je síce nevykúrená, ale
dôverník sa musí zjaviť každú chvíľu.“

„Vyčkáme oblečení,“ rozhodol podplukovník Stauffenberg.

Izba, do ktorej ich zaviedol Yorck, bola na konci haly. Priniesol elektrický
žiarič a zapol ho. Potom sa vzdialil, aby robil spoločnosť vyslancovi.

Berthold Stauffenberg bol očividne nepokojný. „Ak skutočne odhalili
Moltkeho, musí Yorck veľa vecí okamžite zmeniť!“

„S tým si nerob zbytočné starosti,“ namietol jeho brat. „Peter iste urobil
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opatrenia aj pre takýto prípad.“

Po týchto slovách nastalo mlčanie. Počuli, že pri domových dverách ktosi
zazvonil; nato zazneli kroky z haly. Mlčky čakali. Podplukovník
Stauffenberg vybral z regála akúsi knihu a roztržito v nej zalistoval.

Prešlo desať minút, dvadsať. Northaus cítil nepríjemný chlad. Elektrická
piecka vyhrievala iba nohy.

Konečne odvedľa zaznel hlasnejší hovor. Počuli hovoriť vyslanca, potom
neznámeho. „Ďakujem vám,“ povedal vyslanec.

Vo dverách hosťovskej izby sa zjavil Schild. Jeho tvár bola veľmi vážna.

„Nech sa páči do haly. Je to tak, ako sme sa obávali. Moltkeho dnes
predpoludním zatkli!“

Ešte vyše hodiny zostali v spoločnosti Yorcka a vyslanca. Ako si Northaus
neskôr spomínal, najchladnejšiu hlavu si zachoval podplukovník
Stauffenberg. Už len to málo, čo sa dozvedel dôverník, bolo dosť zlé.
Gestapo od istého času sledovalo Moltkeho ako príležitostného člena
spoločnosti, ktorá sa z času na čas schádzala i istej vdovy po bývalom
diplomatovi. Zvyčajne sa tam hovorievalo o politike. Gestapu sa podistým
podarilo vpašovať do spoločnosti špicľa. Tak či onak, jedného dňa
všetkých odviedli.

Yorck stále znovu zdôrazňoval, že niet dôvodu na prehnané obavy. Moltke
bol jediný z ich krúžku, ktorého poznala tá spoločnosť. Pozná ho už dlhé
roky a s istotou môže tvrdiť, že Moltke ani náznakom neprezradí ich
skupinu a jej plány.

Claus Stauffenberg pripomenul, že hostí, ktorí už odišli, navyše aj
niekoľko iných osôb treba na druhý deň bezpodmienečne upovedomiť
o tom, čo sa stalo. Vyslanec sa nazdával, že najrýchlejšie by sa to dalo
vybaviť telefonicky za používania krycích mien. Podplukovník však
rozhodne odmietol: nemožno vedieť, ktoré telefóny odpočúvajú.

„Radšej konajme zložitejšie než riskantne. Uvoľním na to dvoch ľudí.
Northaus, budete rád, keď sa na chvíľu odpútate od papierovania? Druhý
bude kapitán Bőlkow.“

143



Nasledujúceho dňa Stauffenberg priviedol Northausovi auto a šoféra. Ešte
predtým si musel zapamätať šesť adries. Potreboval vyše osem hodín, kým
zastihol všetkých adresátov. Musel zájsť do Buchiu. Siemensstadtu,
Kleinmachnowa a Käpemicku. Väčšinu išlo o ľudí, ktorých spoznal
v predošlý večer u Yorcka.

Nik zo zasvätených to síce pred ostatnými členmi skupiny nepriznával, ale
každý očakával, že zatknutie Moltkeho neostane bez následkov. Prešiel
však týždeň a nič sa nedialo. Začal sa druhý týždeň, a ešte vždy nič
nenaznačovalo, že by gestapo prišlo na dajakú stopu.

Jedného dňa koncom januára sa Yorck zjavil v budove na Bendlerovej
ulici. Northaus ho stretol celkom náhodou. Yorck bol v uniforme poručíka.
Odtiahol Northausa do kúta chodby, kde neboli nijaké dvere, a tichým
hlasom povedal:

„Ešte vždy nič nové. Najhoršie je, že vyslanec Schild, napriek všetkému
úsiliu dozvedieť sa dačo prostredníctvom istých osôb, naráža na úplné
mlčanie.“

„Vie sa vôbec, kde je Moltke väznený?“

„Ani to. Akoby Moltke nikdy nejestvoval! Ale na druhej strane to aj
potvrdzuje, že Moltke mlčí ako hrob. Dúfajme, že vydrží!“

 

Začiatkom februára anglické bombardovacie zväzy znovu zaútočili na
Berlín. Vlna náletov napokon vyvrcholila v strašidelnom, ale iba
predbežnom finále.

Jedného poludnia, keď sa obloha nad Berlínom ešte vždy nechcela
vyjasniť, pretože dym z požiarov sťa obrovský zvon zvisol nad juhom
a západom mesta, zazvonil u Northausa telefón.

„Stauffenberg,“ ozval sa známy hlas. „Čo poviete na to, ak obaja
odcestujeme? Kedy? Ešte dnes večer. Nie, časove to nešlo inakšie. Kam?
Do Berchtesgadenu, do hlavného stanu. Je nevyhnuté, aby ste šli aj vy.
Nadporučík Haeften má zasa problémy so zranením, nechcel by som ho
protežovať..“
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„Rozumiem, pán podplukovník. Kedy vyrazíme?“

„Buďte najneskôr desať minút pred dvadsiatou druhou na Anhaltskej
stanici pri kontrolnom priepuste k mníchovskému rýchliku. Miestenky do
spacieho vozňa som dal rezervovať. Predovšetkým vyhľadajte všetky
podklady o zmenách v počte mužstva u jednotiek na strednom úseku
východného frontu a vezmite so sebou aj hlásenie za posledné dva
mesiace.“

„Rozumiem. Smiem sa spýtať, kedy sa vrátime?“

„Pozajtra ráno,. Ale tu sa bude hneď pokračovať! Teda do videnia dnes
večer!“

V prvej chvíli sa Northaus spytoval sám seba, či v Berchtesgadene nebude
aj Hitler. Ale k nemu zrejme Stauffenberga neposielajú. Toho času
existovalo viacero hlavných stanov. Pravdepodobne ide o jednu z bežných
mesačných porád, ktorú povedie niektorý z generálov. Obvykle bývajú pri
takýchto poradách aj predstavitelia veliteľstva záložného vojska, teda ich
heeresamtu či populárnejšie ersatzamtu na Bendlerovej ulici.

Dlho trvalo, kým sa mu podarilo telefonicky spojiť s Uršuľou. Stručne jej
oznámil, že musí odcestovať, no ide o bežnú záležitosť. Dodal ešte, nech si
nerobí starosti a dáva na seba dobrý pozor. Napokon ju upokojilo vedomie,
že o dva dni ho znovu uvidí,

Northaus pracoval až do ôsmej. Potom sa zabalil pyžamu, ktorú mal vždy
Bőlkowovi. Kapitán mu potvrdil, že cesta do Berchtesgadenu je rutinná
záležitosť. Hitler tam určite nebude. Chvíľu sa ešte zhovárali, kým pohľad
na hodinky neupozornil Northausa, že je čas vyraziť. Rozhodol sa, že na
Anhaltskú stanicu pôjde pešo.

V hale stanice už stál pod parou rýchlik do Mníchova. Matné svetlo, ktoré
iba núdzovo osvetľovalo nástupištia, znemožňovalo presnejšie rozoznávať
jednotlivé postavy. Pomedzi masy cestujúcich pomaly kráčali dvojica
poľných žandárov, ktoré tu držali stráž.

„Dobrý večer!“ ozvalo sa za Northausom. „Je to vozeň číslo osem.
Poďme!“

Bol to Stauffenberg a pod pazuchou mal aktovku s materiálmi. Northaus

145



mu ju odobral, aby podplukovník ohol ukázať cestovné lístky. Okoloidúci
vojaci salutovali a Northaus si všimol, že Stauffenberga to skôr obťažuje,
ako teší.

„Celkom v stručnosti,“ vysvetľoval Stauffenberg pritlmeným hlasom.
„Máme oddelenie šesťdesiatštyri. V šesťdesiatpäťke cestuje môj známy,
plukovník Gessner z riadiaceho štábu wermachtu. Boli ste nedávno
v kasíne pri tom, keď som sa s ním zhováral. Cestuje takisto do
Berchtesgadenu. Pokúsim sa ho spracovať. Možno zaberie. No tak či onak,
musím jeho prípad vyriešiť pri tejto príležitosti.

Northaus si vskutku spomenul, že nedávno pri obede Stauffenberg hovoril
s jemu neznámym plukovníkom. Northaus bol najprv pri rozhovore, ale
potom ho Stauffenberg pod akousi zámienkou poslal preč. Neskôr mu
vysvetľoval, že Gessnera poznal ako srdnatého muža; okrem toho je
jedným z mála plukovníkov, ktorí majú častejšie prístup až do centra
vodcovho hlavného stanu. Stauffenberg vyjadril nádej, že Gessnera, ktorý
sa neprejavoval celkom odmietavo, napokon získa pre ich vec…

Vyhľadali svoje oddelenie a urobili si pohodlie. Čoskoro sa vlak pohol.
V kupé bolo teplo a Stauffenberg si porozpínal gombíky na uniforme.
Siahol do aktovky a vytiahol z nej dve fľaše.

„Burgundské? Počkáme, až sa vlak riadne rozbehne. Potom zájdeme
vedľa. Predpokladám, že víno urobí Gessnera prístupnejším.“

Northausa sa zmocnil nedobrý pocit. Naozaj si Stauffenberg myslí, že tým
ovplyvní plukovníka? Napokon, dve fľaše burgundského nie je na troch
chlapov veľa.

Vlak pretrkotal cez výhybky a prekríženie koľají v predpolí stanice
a zvýšil rýchlosť. Vozňom prestalo hádzať a pravidelne sa ozývalo už iba
klopkanie kolies na dilatačných medzerách. Stauffenberg vstal s fľašami
v rukách a kývol na Northausa. Northaus zatvoril dvere na ich kupé
a zaklopal na vedľajšie.

Vstúpili do Gessnerovho oddelenia. Plukovník nebol nijako prekvapený,
ba zdalo sa, že návštevu očakával. Urobil pozývacie gesto.

„Sadnite si, páni.“
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Vyzeral veľmi unavený, pod očami mal tmavé kruhy. Stauffenberg
postavil na dlážku fľaše a vedľa nich dva poháre.

„Prepáčte, pán plukovník, nemáte v rezerve ešte jeden?“

Gessner siahol do batožiny a vytiahol pohár. Northaus si všimol, že sa mu
trasie ruka.

„Nuž, na zdravie, páni!“ povedal Gessner, jediným dúškom vyprázdnil
pohár a oblizol si pery. „Nie je zlé… Hm, naozaj nie!“

Stauffenberg a Northaus odpili z pohárov a odložili ich.

„Pôjdeme rovno k veci,“ povedal Stauffenberg. „Spomínate si, pán
plukovník, ako sme nedávno v kasíne pertraktovali situáciu na frontoch?
Zhodli sme sa na tom, že takto to už ďalej nemôže ísť. Medzičasom sa
veci ešte zhoršili.

Gessner súhlasne prikývol, ale nepovedal nič.

„Nedávno prielom Rusov pri Puškine a Volchove, potom ústup našich
vojsk medzi Ilmenským jazerom a Fínskym zálivom. A teraz tak
nezmyselný pokus o prielom obkľúčenia pri Korsuň-Ševčenskovskom!
Pán Goebbels síce čosi táral o víťazstve pri Čerkassoch, ale vy, pán
plukovník, viete rovnako dobre ako my, ako málo našim sa podarilo ujsť
ruským tankom, vojensky stojíme pred katastrofou, ktorá prekoná
Stalingrad. Ak sa trhlina na južnom krídle východného frontu ešte rozšíri,
nič už protivníka nezastaví. Stred sa zatiaľ drží. Ale čo bude, ak aj tu Rusi
nasadia svoje sily do koncentrovaného úderu?“

„Viem, viem,“ odkývol Gessner rukou. Vyzeralo to, akoby chcel povedať:
Len mi zasa nezačínajte s tými vecami!“

Stauffenberg čakal, či plukovník dačo povie, ale ten ďalej mlčal.

„Nemám v úmysle robiť vám prednášku o situácii na východnom fronte,
pán plukovník. Chcel som v tej situácii iba nadhodiť základné fakty. Ak
dovoláte, pripomeniem aj katastrofálne straty na ľuďoch. Pri našom
poslednom rozhovore som ich už naznačil. Northaus, prosím, podajte mi
podklady IV/13…“

147



Northaus vybral uvedený spis z pripravených materiálov a podal ho
Stauffenbergovi. Ten v ňom zalistoval a čoskoro našiel, čo hľadal.

„Chcel by som nás ušetriť čísel,“ povedal a podal pár listov plukovníkovi,
„ale aspoň toľkoto; medzi početným stavom pozemného vojska k prvému
novembru minulého roka a k pätnástemu januáru tohto roku je veľký
rozdiel. Predovšetkým stratami na východe ubúda každým mesiacom
vojska čo len teoreticky, na papieri, schopné dať dokopy! Nehovoriac
o praxi - aj keby sme prečesali najposlednejší kút v ríši…“

Plukovník vzdychol a znovu sa napil vína. Položil papiere pred seba
a zahľadel sa na dlážku oddelenia. Stauffenberg nedal najavo, že ho zlostí
plukovníkovo ľahostajné správanie.

„Máte pravdu,“ povedal Gessner konečne. „Aj my vidíme, kam to všetko
smeruje…“

Odmlčal sa a Stauffenberg mu dolial vína.

„Už predtým sme s zhodli, pán podplukovník, že najvyššie vedenie
zlyhalo!“

Stauffenberg nepopúšťal; chcel kuť železo za horúca. Northaus však
pomaly nadobúdal dojem, že jeho argumenty narážajú na múr hluchoty.

„Zhodli sme sa nielen v tom, ale ak v konštatovaní, že kvalita ľudí na
čele,“ Stauffenberg opovržlivo zdôraznil slovo kvalita, „nedáva nijakú
záruku pre osudy ríše a nášho ľudu…“

„Isteže,“ súhlasil Gessner, „týchto ľudí vídavam často z tesnej blízkosti.
Sú to hazardéri, gangstri, priam ako z knihy…“

„Práve preto,“ rýchlo sa chytil príležitosti Stauffenberg, „to nesmie takto
ísť ďalej! Treba konať, ak sa nemá nezmyselne obetovať ešte viac životov
a hodnôt…“

V tom okamihu ktosi zaklopal na dvere. Gessner sa strhol, Stauffenberg
však ostal spokojný, priam ledabolo sa obrátil k dverám a hlasno zvolal:
„Vstúpte!“

Dvere oddelenia sa dopoly odsunuli a zjavili sa v nich rotmajster
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s plechovým štítkom poľného žandárstva na hrudi. Vrhol pohľad na
Stauffenbergove náplecníky a zmätený zahabkal:

„Zmýlil som si číslo dverí. Poslušne prosím o prepáčenie! Hľadám istého
oberstumführera Waltera z SS. V Halle má prerušiť cestu…“

„Tu nikto od SS niet,“ vysvetľoval Stauffenberg. „V poriadku, zatvorte
dvere!“

Načúvali, kým kroky rotmajstra nezanikli v drkotaní kolies.

„Preboha,“ ozval sa načisto zblednutý plukovník Gessner,“ hovorme
trochu tichšie, páni.“

„Niet dôvodu vzrušovať sa, pán plukovník!“ odvetil Stauffenberg
s náznakom opovrhnutia v pohľade. „V poslednom čase ňuchajú v každom
diaľkovom rýchliku. Teda… kde sme to ostali?“

Gessner mal ešte údy zmeravené od preľaknutia. Váhavo sa obrátil na
Northausa:

„Pán nadporučík, možno by bolo lepšie, keby ste trochu postrážili na
chodbe. Pri tom hrmote človek nevie, či dakto nepočúva za dverami…“

Northaus pozrel na podplukovníka. Ten prikývol..

„Urobte to, Northaus. Aspoň si v pokoji užijete trochu čerstvého
vzduchu.“

Chodba bola prázdna. Cestujúci v ostatných oddeleniach akiste už dávno
spali.

Northaus sa postavil k oknu a rozmýšľal. Človek ako Gessner, ktorého
bežná príhoda takto vyvedie z miery, rozhodne nie je partnerom pre
Stauffenberga. Ak by aj mohol byť na dačo vhodný, momentálne je taký
hotový, že by bolo múdrejšie nechať ho plávať…

Stiahol dopoly okno. Závan cestovného vetra ho príjemne chladil na čele
a sluchách. Podišiel k dverám oddelenia a načúval. Overil si, že rachot
vlaku prehlušuje akýkoľvek hlas.

Ani si neuvedomoval, ako dlho už čaká vonku, keď Stauffenberg konečne
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vyšiel z oddelenia. Northaus vrhol rýchly pohľad dovnútra. Gessner sedel
celý spotený na svojom lôžku a ani len nevzhliadol, keď sa dvere otvorili
a zasa zatvorili.

Keď sa vrátili do svojho oddelenia, Stauffenberg sťažka dosadol na
ležadle. Jeho tvár bola v tlmenom svetle popolavá. Stačilo sa do nej
zahľadieť, a bolo jasné, že rozhovor s plukovníkom k ničomu neviedol.

„Bol som priam posadnutý myšlienkou s Gessnerom!“ zasmial sa
beznádejne, mučenícky. „Kedysi to býval súci chlap, inak by som sa oňho
nebol celý týždne usiloval. Ale teraz som sa definitívne presvedčil, že
s jeho rozhodnosťou i rozhodovacou schopnosťou to ide dolu kopcom.
Žiaľ, nie je jediný…“

„Aké vlastne uviedol argumenty?“ bol zvedavý Northaus. „Kým som bol
vnútri, dokopy nič nepovedal.“

„Ešte raz som mu pripomenul, že je jedným z mála ľudí, čo majú prístup
k hlavnému stanu.. uznal to, ale znovu sa vykrúcal. Dokazoval som mu,
akí zločinci stoja na čele, a spytoval som sa ho, či mu jeho vlastné
svedomie dovolí nečinne sa prizerať, alebo či už nedôveruje vlastným
nervom, či sa obáva, že v rozhodujúcom okamihu zlyhá…“

„Ak dovolíte,“ využil jeho odmlku Northaus, „mám dojem, že Gessner je
hotový s nervami. To bude iste rozhodujúca príčina.“

„Aj ja som prišiel k tomuto záveru. Ale jednako mi povedal čosi, čo som
od neho nečakal. Vraj nech už akokoľvek nenávidí Hitlera, ako veriaci
evanjelik nie je schopný spoluúčinkovať v akcii alebo v nej dokonca
zohrať rozhodujúcu úlohu. Vraj by nebol schopný zaťažiť si svedomie
vraždou…“

Northaus potriasol hlavou: „Lenže, pán podplukovník, nedôvodili ste mu,
že tam hore sedia tisícnásobní vrahovia? Že takzvaná vražda, ako Gessner
nazýva atentát, je v tomto prípade morálne vysoko ospravedlniteľná?“

„Som rád, Northaus, že takto zmýšľate. Ale do istej miery musím
rešpektovať jeho stanovisko. Napokon, aj ja sám ako katolík som istý čas
zápasil s týmto problémom.“

Northaus vedel od Bőlkowa, že Stauffenberg je silne naviazaný ku
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katolíckej viere. Ale nikdy ho nepočul zhovárať sa o tom s inými.

„Čo ste mu na to odpovedali?“

„Že katolícka tradícia je pri zodpovedaní tejto otázky veľkorysejšia. Ale
takisto som mu pripomenul, že aj Luther pripúšťa použitie krajného
násilia, ak je štát v situácii, ktorá ohrozuje jeho existenciu.“

„Ani to ho nepresvedčilo?“

„Dlho mlčal. Potom povedal, že ho musím chápať. Vraj to nie je
zbabelosť, ale jednoducho vnútorne nie je schopný varovať sa s touto
myšlienkou…“

Stauffenberg si povzdychol a hodnú chvíľu mlčal.

„Vyskúšal som všetky registre, ale nič nezabralo. Gessner teda už
neprichádza do úvahy. Aj keby zajtra zmenil svoj názor a prisľúbil - už by
som na ňom nemohol stavať…“

Podplukovník si prešiel dlaňou po čele. Akoby chcel zaplašiť chmúrne
myšlienky. Potom sa vzchopil a bodro povedal:

„Pre dnešok končíme, Northaus! Obaja veľmi potrebujeme spánok…“

Zavčas rána ich už pri mníchovskej stanici čakal služobný voz. Spolu
s nimi nastúpil aj Gessner. Pôsobil stiesneno, akoby mu bol nočný
rozhovor nepríjemný, Stauffenberg ledabolo hovoril o bežných veciach.
Cesta bola klzká a viditeľnosť za mestom veľmi zlá. Len pomaly
odkrajovali kilometre. Po takmer trojhodinovej jazde dorazili do
Berchtesgadenu a čoskoro ho nechali za sebou. Slimačím tempom teraz
stúpali po serpentínovej ceste k Obersalzbergu. hmla, ktorá od rána ležala
nad krajinou, sa iba chvíľami pretrhávala a čistinkami v nej prekmitávali
snehom pokryté vrcholce Álp.

Počas poslednej hodiny jazdy Stauffenberg takmer neprehovoril.
Sústredene študoval písomné podklady a zavše si urobil akúsi poznámku.

Došli s oneskorením. Jeden z orrdonancov otvoril dvere auta a ukázal im
cestu k bunkru zabudovanému do skaly. Northaus si všimol početné stráže
SS so samopalmi a obrátil sa ku Gessnerovi.
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„Vyzerá to, akoby sa tu zišli všetci prominenti…“

„V ostatnom čase,“ odvetil plukovník. Je tu stály nával a hemženie. Bez
ohľadu na to, či tu vodca je, alebo nie je. Teda nič nezvyčajné…“

Únavná porada trvala celé hodiny. Ventilátory vháňali do miestnosti
čerstvý vzduch. Northaus mal čo robiť, aby vládal sledovať rozsiahle
referáty, ktorý načal istý generál; zoširoka sa rozhovoril o vystrojovaní
nových útvarov, o dodávkach a rozdeľovaní zbraní a materiálov.

Pri dlhých stoloch sedeli dôstojníci pozemného vojska, vedľa nich
zástupcovia luftwaffe a zbraní SS. Väčšina vyzerala unavená, tu i tam
niekto zadriemal, kým ho sused drgnutím nevrátil do prítomnosti.

Počas štyroch hodín, ktoré ubehli do poludňajšej prestávky,
Stauffenbergovi štyri razy udelili slovo. Na rozdiel od ostatných rečníkov
hovoril nápadne stručne, v priebehu niekoľkých minút vždy načrtol jasný
obraz situácie.

Northaus zažil takisto poradu prvý raz. Zarážalo ho, s akou aroganciou
zástupcovia SS, ale aj letectva nastoľovali svoje požiadavky. Vystupovali
tak, akoby v tomto zhromaždení boli vrcholmi tvorstva. Zašepkal
Stauffenbergovi svoj postreh. Cítia sa ako polobohovia, títo obľúbenci
Himmlera a Göringa. Vedia, že Hitler ich pri každej vhodnej príležitosti
využíva proti pozemnému vojsku.

O pol tretej bo obed. V porovnaní s berlínskymi pomermi bolo možné
nazvať ho priam nadmerným. Po obede nasledovala polhodinová
prestávka.

Stauffenberg ho zjedol náhlivo, ale vyčkal, kým bol hotový Northaus.

„Rozhýbeme si trochu údy,“ povedal a vstal od stola. „To najhoršie už
máme za sebou. Odhadujem, že o také dve hodiny budeme môcť vyraziť
späť do Mníchova. Poďte!“

Keď vyšli pred bunker, oslepil ich slnečný jas. Hmla sa medzičasom
rozplynula. Po akvamarínovej oblohe sa preháňali iba ojedinelé mraky.
Hoci bola citeľná zima, Northaus fascinovaný pohľadom na hory necítil
chlad.
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Stauffenberg ho zaviedol na okraj vyhliadkovej plošiny ohradenej
ostnatým drôtom. Hlboko vdýchol a rozhliadol sa dookola.

„Výhľad, ktorý som vždy miloval, keď sme s Bertholdom ešte ako chlapci
putovali za krásami vlasti.“

„Nádherné, vskutku!“ potvrdzoval Northaus. „Tu by sa dalo na chvíľu
zabudnúť na všetko, čo človeka umára.“

Stauffenberg ukázal rukou napravo k veľkej budove vzdialenej niekoľko
sto metrov. Ležala približne v rovnakej výške ako vyhliadková plošina.

„Pozrite tam, Northaus, a zaraz sa vrátite do prítomnosti. Hitlerov Berghof,
jeho horské sídlo. Pred vojnou sa v ňom často zdržiaval a prijímal hostí.
Tam sa pripravovali začiatky katastrofy, ktorá sa teraz prevaľuje
Európou.“

Berghof, ktorý Northaus doteraz poznal iba z fotografii v ilustrovaných
časopisoch, bol situovaný práve tak romanticky ako plošina, na ktorej stáli.
V pozadí sa príkro dvíhali l hlbokomodrej oblohe končiare rakúskych Álp-
ďaleko pod nimi sa rozprestieralo údolie s domcami, ktoré vyzerali ako
zápalkové škatuľky.

„Nezdá sa vám,“ povedal Northaus viac akoby sám pre seba, „že ten, kto
žije tu hore, skôr ako iní stráca kontakt so skutočnosťou? Tu hore, kde sa
svet javí taký nepatrný, ľahko v niekom skrsne myšlienka, že ho možno
celý ovládnuť…“

Stauffenberg sa naňho pozorne zahľadel.

„Máte pravdu, Northaus, ale iba čiastočne. Hitlera takéto úvahy určite
nepochytili až tu. Ak dal prednosť tomu, aby sa tu hore separoval od más,
ktorými fakticky vždy opovrhoval, bol to preňho celkom logicky krok - ak
u tohto muža možno vôbec hovoriť o logickosti. A viete vy, na akú
myšlienku ste ma práve priviedli? Spomenul som si na hrozné slová, ktoré
napísal vo svojom ,veľdiele´ Mein Kampf: ,Silnejší má ovládnuť
a nesplynúť so slabším, lebo tým by obetoval vlastnú veľkosť. Iba rodený
slaboch to môže pociťovať ako kruté.´ Takého čosi by bolo možné napísať
tu hore. Lenže tieto slová boli formulované dávno predtým, než Hitler
prvý raz prišiel na tieto miesta.“
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Northaus bol prekvapený.

„Vy ste tak podrobne čítal tú jeho zlátaninu, že z nej dokonca viete
citovať?!“

„Veru áno. Žiaľ, urobil som to prineskoro! Bolo to vlani v mníchovskom
lazarete, keď sme sa spoznali. Veľká chyba väčšiny ľudí z našich kruhov
bola, že nebrali na vedomie túto knihu a veľa iných vecí týkajúcich sa
nacizmu! Zatvárali sme oči pred tým, čo nacisti vlastne chcú, kto za nimi
stojí, čo predstavujú. Precitnutie bolo tým strašnejšie…“

Zavial chladný vietor a Northaus zasunul ruky do vrecák. Stauffenberg
chvíľu mlčal.

„Možno neviete,“ pokračoval. „že vojna s Francúzskom je v Hitlerovej
knihe predznačená práve tak ako prepadnutie Ruska. Už roku 1924 Hitler
hovoril o tom, že porážkou Francúzska musí v Nemecku vytvoriť
predpoklady, aby napokon svojmu ľudu utvoril expanzný priestor inde,
totiž na východe. ,Zastavíme odveký germánsky ťah na juh a západ
Európy a obrátime pohľad k priestorom na východe,´ to boli jeho slová.
A aby nevznikli pochybnosti, čo tým myslí, výslovne uviedol Rusko. To
bola jeho veľkoprogramová línia… Ale už musíme nazad!“

Cestou k bunkru Stauffenberg ešte dodal:

„Verte mi, Northaus, jedno je pre mňa isté. Hitler sa nikdy nerozlúči
s plánmi na dobytie sveta. Myšlienka, že by sa uspokojil s Nemecko z roku
1933, alebo dokonca z roku 1914, je nezmyselná. Ale po tom, čo sa stalo,
nijaký štát neuzavrie s hitlerovským Nemeckom mier. Duch, ktorý je
vlastný nacizmu, budú ostatné národy pociťovať ako hrozbu dovtedy, kým
bude jestvovať nacizmus…“

 

Už sa začalo stmievať, keď sa vracali do Mníchova. Plukovník Gessner
tentoraz použil iný voz, takže boli so šoférom sami. Pred odchodom mal
Stauffenberg súrny telefonický rozhovor s Berlínom, ale o jeho obsahu
nepovedal nič. Vo voze chvíľu spal a Northausa pochytili bolesti hlavy. Až
pred mníchovskou stanicou sa podplukovník vrátil k telefonátu.

„Telefonoval som s bratom. Má pre mňa od Goerdelera akúsi správu.

154



Zrejme ďalšie ťažkosti. Berthold nás bude čakať zajtra ráno na Anhaltskej
stanici.“

Hoci Stauffenberg pred ním iba raz spomenul svoj vzťah k bývalému
hlavnému mešťanostovi Lipska, Northaus vedel, že medzi nimi jestvuje
napätie. Raz sa na to spýtal Haeftena, Stauffenbergovho pobočníka.
Dozvedel sa, že Goerdeler si vraj veľmi váži podplukovníka, ale zazlieval
mu, že ako vojak sa neobmedzuje iba na príslušné úlohy, ale intenzívne sa
zaoberá politickými otázkami.

Skutočná príčina rozporov bola zrejme celkom iná. To málo, čo Northaus
vedel o Goerdelerovi, dávalo tušiť, že predstavy oboch mužov o budúcej
ceste Nemecka sú priveľmi rozdielne, než aby mohli nájsť spoločného
nepriateľa. Keby bol Stauffenberg prívržencom mešťanostových názorov,
bezpochyby by mu Goerdeler nezazlieval ani jeho politickú činnosť.

V Mníchove opäť nastúpili do diaľkového rýchlika so spacími vozňami.
Čoskoro po odchode vlaku z mníchovskej stanice sa uložili. Northaus však
nemohol zaspať. Napokon vstal, aby si doniesol vodu na zapitie pilulky
proti bolestiam hlavy. Keď sa vrátil do oddelenia, Stauffenberg už bdel.

„Prepáčte, zrejme som vás zobudil.“

„Nič to, už som zasa svieži. Všeličo mi prechádza hlavou.“

„Porada?“

„Tá najmenej! Lámem si hlavu nad tým, čo zasa má Goerdeler. Už by nás
mal konečne ušetriť tých svojich večných pletiek. A okrem toho je
neopatrný. Len nedávno, keď sa stalo to s Moltkem, som mu tlmočil
informáciu, ktorú mi prezradil z abwehru. Najvyššie miesta SS si začali
všímať jeho a Popitza. Ale neverím, že by sa ohlasoval kvôli tomu. Musí
to byť čosi iné.“

Stauffenberg sa na lôžku vzpriamil, odhodil nabok prikrývku a obliekol si
sako uniformy.

„Viete, Northaus, hlúpe na tom je, že Goerdeler sa aktivizoval už v čase,
keď sa veci ešte vyvíjali pre Hitlera dobre. Už vtedy generál Olbricht
a plukovník Tresckow mali isté predstavy o budúcom prevrate. Goerdeler
z toho odvodzuje svoje právo hovoriť do všetkého. Minulej jesene, keď
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som za zahĺbil do plánu Valkýra, objavil som proklamácie určené
rozhlasu. Goerdeler a niekoľko jeho najbližší spolupracovníci ich
pripravili pre prípad vydareného atentátu. Bol som zhrozený, Northaus,
doslova zhrozený nad duchom, ktorý sa z nich ozýva!“

„V čom je príčina, že proklamácie sa natoľko odlišujú od vašich názorov?“
spýtal sa Northaus.

„Tieto proklamácie zodpovedajú názorom, ktorými sa Goerdeler od
štyridsiateho prvého pokúša získať na svoju stranu opozičných generálov.
Aj keď ich medzičasom do istej miery pozmenil, ešte vždy nijako
nezodpovedajú realite. S niekoľkými nepriateľmi som ich prepracoval do
nových verzii. Goerdeler sa o tom akiste dozvedel.“

„Čo vlastne chce tento Goerdeler?“ vyzvedal Northaus ďalej. „Prečo sú tu
nezrovnalosti? Veď my aj on chceme to isté: odstrániť Hitlera…“

„To je tak. Goerdeler chce Nemecko bez Hitlera, ale v hraniciach z roku
1914. lenže to je už dávno utópia. Chce, aby Nemecku zostali územia,
ktoré sa Československu odobrali mníchovským diktátom, takisto Rakúsko
má zostať súčasťou ríše. Ba čo viac, robí si nároky aj na južné Tirolsko,
ktorého sa dokonca nedotkol ani sám Hitler! Okrem toho poškuľuje po
Alsasku-Lotrinsku, ktorý je dávnym kameňom úrazu medzi Francúzskom
a nami. A napokon, čuduj sa svete, celkom vážne požaduje, aby wermacht
zabezpečil hranice Poľska proti Sovietskemu zväzu - ide mu o tie hranice,
ktoré si roku 1920 uzurpovalo panské Poľsko!“

„Ale veď top sú číre ilúzie, najmä po všetkom, čo sa medzitým stalo!“

„Aj ja som si to spočiatku myslel,“ povedal Stauffenberg zamyslene. „Ale
dnes verím, že kruhy stojace za Goerdelerom chcú urobiť z ríše val proti
Východu.“

„Čože?“ čudoval sa Northaus úprimne. „Za Goerdelerom stoja isté kruhy?
Vari nemecké dejiny budú tvoriť stále len tie zlopovestné ,isté kruhy´…?“

Stauffenberg chvíľu váhal, akoby hľadal vhodnú odpoveď.

„Také jednoduché to nie je, isteže. Goerdeler nemá rád nacistov, má s nimi
zrejme aj osobné účty. Ale uvážte, že nik z nás nie je mimo pôsobenia
vplyvov, tradícii, časových zmien. Pokiaľ som informovaný, Goerdeler,
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keď stratil v Lipsku svoj úrad, nadviazal znovu staré spojenia
s predstaviteľmi priemyslu. Chcel by zrejme dosiahnuť separátnu dohodu
s Anglickom a USA.“

„Lenže vy ste nedávno spomínali, že po atentáte mienime zastaviť vojnu
na všetkých frontoch?“

Stauffenberg vysvetľoval, že Goerdeler by chcel čo najdlhšie držať front
na východe. Prímerie so Sovietmi by mal v zálohe len vtedy, keby západné
mocnosti neprejavovali ochotu dohodnúť sa.“

„Ako zmýšľate o týchto otázkach vy, pán podplukovník?“ nástojil
Northaus, ktorých sa nikdy predtým nezaoberal otázkami na takejto
úrovni.

Stauffenberg si zapálil cigaru a vyústil hustý chuchvalec dymu.

„Musím priznať, že som spočiatku prijímal Goerdelerovu koncepciu mieru
na západe. Možno vás to prekvapí. Vychádzal som z toho, že pokým
Spojenci nevytvoria druhý front v západnej Európy, budú akiste
povoľnejší. Napokon Goerdelerova koncepcia stavia na tom, že je možné
rozštiepiť spojenectvo Angličanov a Američanov s Rusmi. Po teheránskej
konferencii z decembra minulého roku pokladám túto možnosť za
utopickú!“

Northaus bol zvedavý, ako hodnotia túto situáciu ľudia okolo Yorcka.
Dozvedel sa, že napríklad Trott sa prihovára za prímerie na všetkých
frontoch, najmä potom, čo Sovietskom zväze začal pôsobiť výbor
Slobodné Nemecko. Niekoľkí socialisti z krúžku okolo Yorcka žiadajú to
isté.

„V súčasnosti zháňam podklady o tomto výbore,“ vysvetľoval
Stauffenberg. „Zdá sa mi, že v Rusko vzniklo čosi, s čím musíme rátať.
Napokon vo výbore sa už zaangažovalo niekoľko vynikajúcich
dôstojníkov. Nemožno ich jednoducho diskvalifikovať ako nástroje
Rusov.“

Chvíľu mlčali. Potom sa Northaus spýtal, ako si vlastne Goerdeler
predstavuje veci vnútropoliticky.

„To nie je zlá otázka, Northaus,“ uznanlivo konštatoval Stauffenberg.
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„Predstavte si, že Goerdeler celkom seriózne uvažuje o monarchii! S istou
podobou parlamentu. Najradšej by mal čosi ako stavovský štát! aktívne
volebné právo by malo byť až od dvadsiatich štyroch rokov veku.
V snemovniach by mali mať hlavné slovo hospodárske zoskupenia,
záujmové zväzy. Väčšina ľudu by mala zasa prijímať hotové riešenia.“

„Ale to je predsa v súčasnosti už absurdné!“ rozhorčoval sa Northaus. „A
nie je možné načisto sa rozlúčiť od Goerdelera a ľudí okolo neho?“

„Northaus, teória a prax sú dve veci! Ako som už spomínal, rozhlasové
proklamácie som prepracoval v aktuálnejšom duchu. Ale to je len začiatok.
Práve sa chystám nanovo premyslieť isté veci spolu s predstaviteľmi
robotníkov a bývalých odborov. A to veru nie je nijaká zábavka na
skrátenie dlhej chvíle.“

„Chápem,“ povedal Northaus. „Ale ešte ste mi nedopovedali na otázku, či
nemožno Goerdelera vynechať z hry.“

„To je vylúčené. Jednak, ako som vám už vysvetľoval, má isté právo
pokladať sa za človeka, čo prvý prišiel s myšlienkou na prevrat, a okrem
toho, vraj môžeme ísť rozkúskovaní na názorové skupiny proti
sfanatizovanej a otupenej presile, ktorú máme proti sebe? Nie, Northaus,
to si vyhoďte z hlavy!“

Northaus namietol, že ak sa celá vec podarí, skôr či neskôr sa musia
prejaviť názorové rozdiely v novom vedení.

„Teraz je najprvoradejším cieľom vyradiť Hitlera a celú nacistickú
mašinériu! A Goerdeler? To môže byť hoci aj prechodné riešenie. Po ňom
prídu iní a lepší.“

Northausa odpoveď síce celkom neuspokojila, ale ďalej už v tomto smere
nenástojil. Znovu mi zišla na um tá vec so Stülpnagelom v Paríži. Napriek
prísnemu pokarhaniu zo strany Stauffenberga za svojvoľnú akciu v Caen
zážitok s generálom mu nedával pokoja. Mal dojem, že teraz by bola
vhodná príležitosť nastoliť vec znovu.

„Rád by som sa vrátil k tej záležitosti v Paríži,“ povedal váhavo. „myslím
na fakt, že generál Stülpnagel prepožičiava svoje meno na vraždenie
rukojemníkov. Až dovtedy som vždy jasne rozlišoval medzi príslušníkmi
wermachtu a SS…“
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Stauffenberg sa zachmúril, akoby sa k tejto téme nerád vracal. Ale
napokon odpovedal.

„Pozrite, Northaus… Robiť deliaci čiaru medzi dobrým a zlým, medzi
wermachtom a SS, je, žiaľ, nereálne. Uvediem vám príklad, ktorý
dokazuje, že prinajmenšom vedúce kádre wermachtu vedia, čo sa robí, a že
sú spoluvinníkmi.“

Stauffenberg uviedol rozkaz poľného maršala von Rundstedta z jesene
štyridsiateho prvého roku, teda z prvých mesiacov po prepadnutí
Sovietskeho zväzu. Poľný maršal v rozkaze výslovne uviedol, že boj proti
komunistom a židom je vecou bezpečnostnej polície schupo
a sicherhetsdienstu, čiže bezpečnostnej „služby“. Z toho by mohlo
vyplývať, že pán poľný maršal sa dištancoval od zločincov. Horkýže!
Ibaže sa sám nechcel zašpiniť ruky. V rozkaze uviedol, že príslušníkom
wermachtu sa zakazuje účasť na „výstrelkoch“ proti židom na Ukrajine
a takisto prizerania sa alebo fotografovanie takýchto udalostí.

„Čo poviete teraz?“ zakončil Stauffenberg a čakal na Northausovu reakciu.

„Ale to je predsa strašné! Poľný maršal vedel o zločinoch, čo sa tam
páchali, a neohradil sa proti nim?“

„Už v Mníchove som vám hovoril o tom, čo si myslím o väčšine
najvyšších dôstojníkov: sú to vodcovi prikyvovali! Práve preto musia
čestná vojaci urobiť všetko, aby nadišiel deň, keď armáda vyvrhne zo
svojich radov takéto kreatúry!“

 

Neskoro v noci Northaus konečne upadol do hlbokého spánku.
Stauffenberg ho zobudil vo chvíli, keď sa v diaľke už črtali kontúry
Berlína.

Ráno bolo jasné a uzimené. Northaus sa osviežil v malo umývadle
a obliekol sa.

Vlak prechádzal popri vypálených predmestských domoch a vilkách. Na
špinavosivých poliach trčali k oblohe hlavne ťažkého protilietadlového
delostrelectva. Uzimení vojaci postávali pri krytoch a potľapkávali sa do
dlaní, aby sa trochu zohriali. Hoci nálety už citeľne postihli hlavné mesto,

159



tu na južných okrajoch to nevyzeralo tak zle ako v centre, kde bombové
„koberce“ zrovnali zo zemou celé obytné a obchodné štvrte.

Na Anhaltskej stanici sa nechali unášať masou cestujúcich k východu. Na
priestranstve pred stanicou ich čakal Berthold Stauffenberg; v civile
vyzeral mladší ako v uniforme. Vyšiel im pár krokov v ústrety a potriasol
bratovi ruku. S Northausom sa priateľsky pozdravil.

Keď si Berthold sadol za volant, jeho brat povedal:

„Okolo pol deviatej musíme byť s Northausom na Bendlerovej ulici.
Najlepšie bude, ak nás vyložíš niekde tu v okolí. Vari k ulici Pod lipami
a potom cez Tiergarten nazad k Bendlerovej. Súhlas?“

Berthold viedol voz iba núdzovo odpratanými ulicami, lemovanými po
oboch stranách rumoviskami.

„Do telefónu som nemohol viac povedať,“ vysvetľoval bratovi. „Goerdeler
sa neohlásil u mňa. Ako zvyčajne sa ponosoval u Becka.“

„Ty si hovoril s generálplukovníkom? Ako sa mu vodí, čo robí?“

„S Beckom je to zlé. Od syna profesora Sauerbrucha som sa dozvedel, že
má ísť nazad na kliniku. Včera som ho navštívil a bol som zhrozený, ako
vyzerá. Prirodzene, profesor mu nič nepovedal, iba spomenul staré
problémy so žalúdkom. Ja sa však obávam, že je to rakovina…“

Claus Stauffenberg zboku pozrel na svojho brata.

„V tom prípade môžeme len dúfať, že operácia pomôže. Beck sa ešte musí
postaviť na nohy! Už minule ma znepokojovala myšlienka, že by mohol
chýbať, keď sa to začne. Jednoducho po potrebujeme - pre jeho autoritu
a morálnu nedotknuteľnosť. Napokon je jedným z mála najpoprednejších
generálov, ktorí sa Hitlerovi nedali skorumpovať. Ale povedz, čo bolo
s Goerdelerom?

„Zrejme naisto rátal s tým, že tá vec s predvádzaním nových uniforiem
vyjde. Keď sa dozvedel o negatívnom výsledku, napísal Beckovi nie práve
najpriateľskejší list.“

„Povedal si list?“ Claus Stauffenberg neveriacky pozrel na brata. „Som od
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Goerdelera zvyknutý na všeličo, ale list?“

„Áno, dobre si počul! Nezveril ho našťastie pošte, ale dal ho doručiť
Beckovi prostredníctvom svojej spojky kapitána Kaisera.“

Podplukovníka musel pochytiť zlosť, lebo niekoľko sekúnd celkom
zarazený mlčal. Až potom ostro zareagoval:

„Niekedy naozaj pochybujem, či si Goerdeler vôbec ešte uvedomuje, kde
vlastne žijeme! Nielenže je zhovorčivý pred osobami, ktoré si nezaslúžia
našu dôveru, ale navyše sa pohybuje tak ľahkomyseľne, že by si to
zaslúžilo trest. Žiaľ, nie je to jediný prípad. Len nedávno som sa dozvedel,
ako neopatrne postupuje, keď vyjednáva s ľuďmi, ktorí sú zatiaľ
vyhliadnutí ako budúci politickí splnomocnenci. A teraz vyšle Kaisera
z Lipska s nebezpečným listom do Berlína, priam do jamy levovej!
Stačilo, aby kapitána postihol dajaký nálet, zranenie, alebo prísnejšia
razia… A gestapo by si mohlo doslova mädliť ruky!“

Z podplukovníka neohovoril strach, iba rastúci nepokoj. Osobne bol na
míle vzdialený akejkoľvek nerozvážnosti, či ľahkomyseľnosti a to isté
očakával aj od ostatných. Northaus už mal príležitosť presvedčiť sa o tom.
Dnes už si uvedomoval, že aj zdanlivá maličkosť môže všetko zvrátiť…

Voz išiel po ulici Pod lipami smerom k Brandenburskej bráne. Nálety
medzičasom poriadne doráňali túto kedysi výstavnú triedu. Maskovacie
siete, ktoré sa tu hojne rozprestierali, boli už dávno zbytočné.

„Beck ešte za Kaiserovej prítomnosti list zničil,“ pokračoval Berthold
v informácii. „Generálplukovník mi rozprával, že Goerdeler sa rázne
ponosoval na ďalšie preťahovanie záležitostí. Pritom osobitne narážal na
nebezpečenstvo blížiaceho sa Červenej armády. Vraj v liste doslova
napísal, že vojaci radi všeličo nasľubujú, ale na rozdiel od dôstojníkov
starej cisárskej armády ich sľuby nemajú veľkú váhu…“

Berthold ešte dodal, že Beck sa síce vždy usiluje uhládzať rozpory okolo
Goerdelera, ale tentoraz iba ťažko skrýval svoje rozhorčenie. Veď práve
on lepšie než Goerdeler pozná nesmierne ťažkosti, s ktorými je spätá ich
práca medzi dôstojníckym zborom. Okrem toho si vraj Kaiser neodpustil
pár jedovatých poznámok o nich dvoch, osobitne o Clausovi.

„Kaiser je iba hlasnou trúbou svojho pána,“ usúdil Claus Stauffenberg, „a
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ja mu to nezazlievam. Ale Goerdeler by mal byť tolerantnejší. Napokon
iba minulý mesiac som mu dal slovo, že sa dačo podnikne. To by mu malo
stačiť,“ rozčúlene si prešiel rukou po vlasoch.“ Northaus ti môže
porozprávať, ako sme cestou do Obersalzbergu obetovali pekných pár
hodín spánku. Nevynecháme najmenšiu príležitosť, aby sme našli dajakú
možnosť!“

„Plukovník Gessner?“ zareagoval Berthold. „Zrejme ste sa pokúšali
márne?“

„Žiaľ, hlavný štábny sudca…“ potvrdil Northaus a objasnil podrobnosti
nočného rozhovoru v spacom vozni.

„Stačí, Northaus!“ riekol Berthold.. „Ušetrite si zvyšok. Viem si to
predstaviť…“

Potom sa obrátil k svojmu bratovi Clausovi:

„Veľká škoda, že aspoň raz nemôžeme Goerdelerovi naliať čistého vína.
Keby tušil, akú aktivitu vyvíjaš, mal by o tebe iste lepšie mienku.“

„Tomu neverím,“ zasmial sa Claus. „Asi by som bol preňho ešte
najpríjemnejší…“

Prešli okolo stĺpu Víťazstva v Tiergartene. Mnohé stromy otŕčali v oblohe
zúbožené kýpte bez korún a konárov; tlak explózii leteckých bômb
spôsobil, že mnohé časti parku vyzerali ako zvyšky pravekého pralesa.

Claus Stauffenberg pozrel na hodiny.

„Zaves nás priamo na Bendlerovu ulicu, Berthold!“

Voz zastal niekoľko sto metrov od hlavného vchodu. Podali si
s Bertholdom krátko ruky a bratia sa dohodli na večernom stretnutí. Dvere
mercedesa pribuchli a voz sa rýchlo vzďaľoval.

Stauffenberg s Northausom došli peši ku vchodu budovy, kde im stráž
vzdala poctu.

Koľko ráz asi prejdeme touto bránou, kým sa to stane?, pomyslel si
Northaus. Lenže kto by na to mohol dať odpoveď? Dokonca ani energický
muž vedľa neho, ktorý sa vypol do vojenského držania, keď zbadal, že im
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v ústrety kráča jeden z generálov. Ruky vyleteli k okrajom čapíc, generál
s úsmevom zaďakoval. Hra na skrývačku pokračovala.

 

5. kapitola

Kontakty

V to marcové popoludnie štyridsiateho štvrtého roku, keď Northaus na
stanici podzemnej dráhy Postupimské námestie roztvoril noviny, razom si
spomenul na niekdajší večer u Yorcka. „Naše oddiely náhle obsadili
Maďarsko“ hlásal červeno podčiarknutý hlavný titulok. V správe sa
víťazoslávne oznamovalo, že „vďačné obyvateľstvo“ nadšene privítalo
prichádzajúce nemecké vojská. Trott mal teda pravdu - uskutočnila sa
operácia Margaréta. Northaus zložil noviny. Hlavou mu vírili myšlienky.

Už vedeli, kto udalo Moltkeho. Istý lekár, navrátilec zo Švajčiarska, sa
dostal do okruhu Moltkeho známych a stal sa svedkom niekoľkých
politicky chúlostivých rozhovorov, o ktorých upovedomil gestapo. Moltke,
ktorý sa predtým dozvedel, že jednému z členov skupiny hrozí zatknutie,
ho varoval. Toto varovanie a Moltkeho občasná prítomnosť v kruhu
podozrievaných stačili na jeho zatknutie. Pokiaľ išlo o kreisauerský krúžok
okolo Yorcka, gestapo ešte vždy tápalo v tme; Moltkeho zrejme nedávali
do súvislosti s krúžkom, pretože ani jednému jeho členovi sa doteraz nič
nestalo. Po týždňoch obozretného vyčkávania Yorck zorganizoval nové
stretnutie na iných miestach Berlína. Opatrne pozbieral do svojich rúk
nitky, ktoré predtým viedli cez Moltkeho.

Stauffenberg bol v ostatnom čase podráždený. Osobitne ho musela
znepokojovať myšlienka, že v danom okamihu sa nedalo nič podniknúť. A
Bőlkow zamestnával Northausa prácami, na ktoré by bol stačil aj radový
poddôstojník. Northaus mal dojem, že tak kapitána, ako aj iných
účastníkov akcie postupne ochromuje nečinnosť.

Súprava metra zastala na stanici pri Vinetovej ulici. Pomaly kráčal hore
schodmi. Vonku ho ovial vlažný predjarný vzduch. Tu v Pankowe
ovzdušie ešte nebolo presýtené zápachom požiarov a zvíreného
murivového prachu, ktorý po ťažkých náletoch neraz celé dni zapĺňal
vnútorné mesto a prenikal až pod odev.
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Po večeri si chcel vziať dajakú knihu a zavčasu si ľahnúť. Uršuľa mala
nočnú službu. Ak v noci nebude nálet, mohol by ju ráno ešte vidieť.

Zrazu si uvedomil, že už niekoľko dní nemali ťažké nálety. Zdalo sa to
čudné. Nocami síce bývali letecké poplachy, ale na mesto zväčša dopadlo
iba pár bômb z osamelých lietadiel.

Ešte pohrúžený do úvah odomkol dvere bytu. Otvorili sa po prvom
pootočení kľúča, teda Vogt bol doma. Odložil si v izbe aktovku, plášť
a čapicu dal do skrine. Na stole ležal lístok od Uršule: „V kuchyni máš čaj.
Do videnia ráno! Bozkáva Uľa.“

Istý zvuk ho prinútil, aby zastal. Počul dobre? Z obývačky sa zreteľne
ozývali údery na bubon - tri krátke, jeden dlhý. To je predsa prestávková
zvučka londýnskeho rozhlasu! Alebo sa prepočul? Nie, nemohol to byť
klam. Dobre poznal tie zvuky; kapitán Bőlkow zavše po večeroch, keď
ostatní odišli, počúval vo svojej kancelárie relácie britskej rozhlasovej
spoločnosti BBC. Teraz bolo zreteľne počuť hlas: „Tu Londýn.
Prinášame…“ Northaus sa pohol a pod nohami zvržďala parketa. Zvuky
v obývačke ihneď stíchli. Northaus sa rýchlo prešuchol do kuchyne a dal
sa manipulovať okolo chladničky.

V predsieni vrzli dvere. Pomaly sa obzrel. Vo dverách kuchyne stál Carl
Vogt. Na jeho tvári sa neprejavovalo nijaké vzrušenie.

„Čože dnes tak skoro, pán nadporučík?“ spýtal sa a až potom pozdravil.

Carl Vogt sa voči Northausovi ešte vždy správal rovnako rezervovane ako
na začiatku. Zdalo sa, akoby nebral na vedomie zmenu vzťahu medzi
nadporučíkom a Uršuľou; ani slovkom nedal najavo, či s ním súhlasí,
alebo ho odmieta. Buď ho tento vzťah naozaj vôbec nezaujímal, alebo sa
zamestnával inými vecami natoľko, že osobné veci staval celkom do
úzadia.

„Dobrý večer, pán Vogt! Áno, dnes sme končili včaššie,“ odpovedal
Northaus a rýchlo uvažoval, či má prezradiť, že vie o počúvaní Londýna.

„Krátim si čas a pokúšam sa naladiť dačo súce v rádiu,“ vysvetľoval Vogt
zdanlivo ľahostajne. „O päť minút vysiela Deutschlandsender koncert na
želanie. Ale to vás akiste nezaujíma…“
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„Koncerty na želanie už nie som schopný počúvať. Na fronte, keď bol
pokoj, nás tým doslova umárali. O lazaretoch ani nehovorím…“

Northaus vskutku nemal chuť na dajakého Hansa Albersa, Ilse Wernerovú
či Lale Andersenovú s jej sentimentálnym dojáčikom „Lili Marleen“. Kam
len vkročil, všade z rádia kvílilo o vojakovi a dievčine, čo bude stáť
neďaleko kasárne pri pouličnej lampe… Dokonca aj na Bendlerovej ulici,
len čo človek vkročil do niektorej pisárne.

„Nebudem vás ďalej rušiť. Dobrú noc!“ povedal Vogt a odišiel do svojej
izby.

Northaus za ním zamyslene hľadel. Spomenul si na rozhovor s Uršuľou
o jej otcovi. Vari Vogt tajne počúval aj druhú stranu preto, že mal zlé
svedomie? Podľa Uršuliných slov by to bolo možné. Jednako mal dať
najavo aspoň náznak prekvapenia alebo preľaknutia. Za počúvanie
nepriateľských vysielačov bol trest smrti. Plagátové stĺpy a tabule boli
neraz polepené červenými prelepkami, ktoré oznamovali, že zasa popravili
toho a toho „rozhlasového zločinca“. Ale čo, ak je všetko inakšie?
Northausovi zišla na um Uršulina poznámka o politickej činnosti jej otca
pred rokom 1933. Môže sa človek natoľko pretvarovať, aby všetci boli
presvedčení, že navždy skoncoval so svojou minulosťou? Čo ak Vogt
ilegálne pokračuje v starej činnosti? Tohto večera sa Northaus ešte dlho
zamýšľal nad čudným správaním Carla Vogta a možnými súvislosťami.

Nebolo to pre Northausa jediná rozporná udalosť, ktorú zažil. V marci
štyridsiateho štvrtého roku. Nikomu o veci nehovoril a takmer na ňu
zabudol. Ale keď o osem dní neskôr prišiel večer domov a vkročil do
predizby, všimol si na vešiaku cudzí plášť. Doteraz ani raz nezažil
u Vogtovcov návštevu. Žeby si Carl Vogt priviedol so sebou niektorého
kolegu z práce?

Zastal a načúval. Napodiv všade vládlo úplné ticho. Odišiel do svojej izby,
aby si zapálil cigaretu; preobracal vrecká, ale jediné, čo našiel, bola
prázdna škatuľka. Na prídelovej karte mal niekoľko platných ústrižkov.
Pohľadom na hodinky zistil, že trafika na rohu ulice musí byť ešte
otvorená. Keď prechádzal predizbou, všimol si, že plášť zmizol z vešiaka.
Čudné - nikoho nepočul odchádzať.

Vonku prevládal silný súmrak a tváre chodcov nebolo možné rozoznať.
V trafike, ktorej majiteľka už zratúvala prídelové útržky, sa zdržal len
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krátko. Vzal si dve škatuľky značky Sondermischung, zaplatil a vyšiel. Pri
vchode do domovej brány stlačil gombík automatu schodiskového
osvetlenia, ale svetlo sa nezažalo. Vari medzičasom vypli prúd?

Hore sa ozvalo pribuchnutie dverí a ktosi schádzal po schodoch. Northaus
zažal zápalku, aby utrafil na prvý stupienok. Plamienok zhasil vo chvíli,
keď kroky zhora boli už blízko. Vytiahol novú zápalku, ale tá vzbĺkla iba
krátko. Kým zažal tretiu, neznáma osoba popri ňom prešla. Iba zozadu
zbadal nejasné obrysy postavy. Nevedel povedať, čo dotyčný mal na sebe
plášť, ktorý predtým visel v predizbe u Vogtovcov.

V slabo svetle zápalky si všimol, že kryt poistkovej skrinky je
poodchýlený. Potme nahmatával hlavice poistiek a zistil, že jedna je
nedosiahnutá. Keď ju poriadne zaskrutkoval, chodby zalialo slabé
modrasté svetlo.

Táto príhoda mu znovu pripomenula zážitok spred ôsmich dní, keď zistil,
že Vogt počúva Londýn. Nemal nijaký dôkaz, že neznámy - alebo to bola
neznáma? - skutočne vyšiel z Vigtovho bytu; podľa času, ktorý potreboval
na zídenie po schodoch, to však vyzeralo tak. Prečo, dočerta, Vogt robí
také tajnosti, že posiela návštevníka preč práve v čase, keď on je mimo
bytu?

Uršuli spočiatku nepovedal nič. Iba raz sa jej akoby mimochodom spýtal,
prečo k nim vlastne nechodia nijakí známi. Bez váhania odvetila, že od
smrti jej mamy sa prerušilo aj tých niekoľko málo kontaktov, čo ešte mali.
A jej otec vraj aj tak už dávno nedúži po návštevníkoch, po ľuďoch vôbec.

„Čudné,“ povedal Northaus. „Nedávno som mal dojem, že u tvojho otca
bol na návšteve ktosi, kto nechcel, aby ho videli…“

Uršuľa bola navidomoči celkom prekvapená a chvíľu sa nezmohla na
odpoveď.

„Myslím, Gert, že si prepracovaný,“ odvetila napokon. „Otec je síce
čudák, ale také čosi si už neviem predstaviť!“

 

V najbližších dňoch rozhovor so Stauffenberg odviedol Northausove
myšlienky iným smerom. Podplukovník mu dal prečítať prísne dôverné
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hlásenie istého dôstojníka abwehru.

„Jeden z Goerdelerovho okruhu,“ vysvetľoval Stauffenberg. „Nechce
prerušiť styky s našou skupinou. Ako informátor je pre nás veľmi cenný.“

Northaus najprv správu iba zbežne preletel, ale potom sa začítal
pozornejšie. Obsah bol preňho mimoriadne zaujímavý. Hovorilo sa tu
o ilegálnej činnosti na území ríšskeho hlavného mesta vo februári. Správa
vola veľmi otvorená, pretože bola určená pre malý okruh vybraných osôb.

„Pod dojmom ťažkých porážok,“ čítal Northaus, „ktoré toho času
postihujú naše vojská na východnom fronte, možno pozorovať prudký
vzostup komunistickej rozkladnej činnosti a sabotážnych akcii v celom
rade berlínskych zbrojných podnikov.“ Táto veta bola podčiarknutá.
Uvádzali sa mená a čísla, medzi nimi také veľkopodniky, ako Siemens-
Schucken, Siemens-Halske, AEG, Bergmann-Borsing. „Hrozivý je aj
rozsah spomaľovania práce, ktoré sa šíri medzi cudzími robotníkmi -
fremdarbeitermi v berlínskych podnikoch, nenastupovania na smeru
a akcii podobných štrajku. Napriek 1423 zadržaným vo februári nebadať
nijaký citeľný ústup takýchto javov.“

Northaus pozrel na Stauffenberga.

„Ukázal som vám to,“ vysvetľoval podplukovník, „lebo to potvrdzuje, že
aj mimo nášho krúžku sa veci dostali do pohybu. Človek, ktorý nám dal
správu k dispozícii, chce na nás zrejme vyvíjať nátlak. Nazdávam sa, že asi
v tomto smere: Ak budete naďalej váhať, komunisti, z týždňa na týždeň
silnejší, jedného dňa sami dajú signál na povstanie!“

„A nie je to naozaj tak?“ ozval sa Northaus váhavo. „Ak správa
nezveličuje, môže to pre nás byť nakoniec veľmi nepríjemné.“

Stauffenberg sa priam zúfalým pohybom chytil za hlavu a kŕčovito sa
zasmial. „Vidíte, Northaus, reagujete presne tak, ako som si myslel! Takto
zareagoval aj Bőlkow. Možno pred takým pol rokom by aj moja reakcia
bola podobná. Lenže, Northaus, nesmieme sa dať zahnať do úzkych týmto
komunistickým strašiakom, ktorý nám podstrkávajú pod nos! Tým tretím,
ktorý sa smeje nakoniec, by boli práve ľudia predvčerajška. Vtedy im
neprekážalo, keď nacisti robili pohon na komunistov a socialistov, keď ich
ubíjali a zatvárali do koncentrákov! A teraz sa zrazu strachujú o svoje
majetky!“
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„Lenže… Nechápem vás, pán podplukovník. Vari do toho ideme spoločne
s komunistami?“

„Northaus, len si tu správu prečítajte naozaj pozorne! Zdravý ľudský
rozum nám predsa hovorí, že socialisti a komunisti v podzemí sú sila,
ktorú nijako nemôžeme prehliadať. Napokon boli jediní, čo od samého
začiatku dôsledne vystupovali proti nacistom. Isteže, ich ciele sú odlišné
od našich, ale to nevylučuje, aby sme v týchto osudných chvíľach neprešli
kus cesty s nimi spoločne. Dokonca musíme, lebo inakšie budeme
prešľapovať na mieste.“

„Prečo mi to vravíte práve teraz, pán podplukovník?“

„Aby ste jedného dňa, ak to bude nevyhnutné, iba bezradne nestáli, keď
vám dám napríklad rozkaz zájsť za ľuďmi, ktorí idú na vec z iných
názorových pozícii. S čímsi sa vám zverím: už dlhší čas nadväzujem
kontakty so zástupcami sociálnej demokracie, aby som s nimi
prediskutoval niektoré základné otázky. Cez týchto ľudí sa pokúsim
nadviazať styk aj s predstaviteľmi komunistov. Musíme vedieť, čo si
myslia, čo plánujú, či nás prípadne budú podporovať.“

„Lenže nebude to nereálne?“ spýtal sa Northaus. „Myslím pri všetkom, čo
nás rozdeľuje?“ Nevedel si predstaviť, ako to chce Stauffenberg
zaranžovať.“

„To závisí od toho, ako sa na rozhovory pripravíme a ako budeme
vystupovať. Dôveru môžeme vyvolať iba tým, že aj my im budeme
dôverovať.“

 

Od tohto rozhovoru neuplynuli ani dva dni, keď Northaus zažil iný, ešte
prekvapujúcejší. Pokúšal sa vysondovať u Bőlkowa, čo si myslí
o podplukovníkových názoroch, ktoré boli celkom nekonvenčné
a očividne miatli najbližší okruh spolupracovníkov. Žeby uňho dochádzalo
k zmene nazerania, celej koncepcie?

„To je trochu priodvážne, čo sa tu šéfovi marí!“ povedal Bőlkow bez
obalu. „Spojenectvo s komunistami? To tu môžeme v budúcnosti rovno
mávať červenými zástavami Moskvy. To teda nie, môj milý! Tak či onak,
ešte vždy sa cítim byť Nemcom. Na prisluhovača cudzej mocnosti sa
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degradovať nenechám!“

Northaus, málo zbehlý v politických otázkach a diskusiách, namietal, že
o také čosi Stauffenbergovi určite nejde, že Bőlkow dáva jeho úvahám iný
zmysel. Kapitán však ostáva neoblomný a zúfalý. Vraj mu môže byť
ukradnutí všetci socialisti, tak národní, ako obyčajní, o komunistoch ani
nehovoriac.

Northaus si spomenul na tento nepovzbudivý rozhovor s Bőlkowom, keď
s istým desiatnikom ako vodičom zašiel do Postupimu po akési písomné
podklady pre heersamt. Hoci toho predpoludnia sirény neočakávane
zahúkali predpoplach, ktorý zakrátko prešiel do plného poplachu. Northaus
nástojil, aby pokračovali v ceste. Ulice pred nimi sa vyprázdňovali
a čoskoro boli jediným vozidlom, ktoré uháňalo po výpadovke. Northaus
súril vodiča, za nimi, kde ležal Berlín, ešte nepravidelnými dávkami
strieľalo protilietadlové delostrelectvo. Mal nedobrý pocit. Ak sa dačo
stane, jednoznačne porušil rozkaz, že pri náletoch treba ihneď prerušiť
cestu a vyhľadať najbližší kryt.

„Ajhľa, ešte jeden, čo ho omrzel život ako nás!“ poznamenal desiatnik
lakonicky, keď ich predbiehal čierny mercedes. Northaus mal dojem, že v
ňom sedí ktosi v uniforme.

Voz pred nimi sa ustavične zmenšoval, až napokon zmizol za zákrutou.
Z diaľky k nim doľahlo dunenie motorov bombardovacieho zväzku.
Vysoko na oblohe ako nepatrné bodky prebleskovali v slnečnom ožiarení
trupy amerických liberátorov; za nimi sa tiahli v súbežných líniách biele
kondenzačné pásy. Je to vlastne fantastický pohľad, pomyslel si Northaus,
keby človek nevedel, aká skaza sa za tým skrýva…

V tom istom okamihu šofér skríkol: „Hĺbkový letec! Von z voza, pán
nadporučík!“ Prudko stúpil na brzdu a Northaus sa len-len stihol zaprieť
o operadlo. Voz zakvílil a pár metrov ešte podbehol. Obaja vyskočili
a hodili sa rovno na zem. Niekoľko sto metrov pred nimi zavýjajúc naberal
nad lesom výšku stíhací bombardér s bielymi hviezdami amerického
letectva. Na pravom okraji vozovky boli topole.

„Pán nadporučík,“ povedal desiatnik zadychčane, „ak auto potisneme,
možno nás tamten vpredu nezbadá…“

Northaus vyskočil a dal sa odzadu tlačiť, kým šofér bleskovo odbrzdil
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a zaprel sa do voza zboka. Načisto spotení dotlačili auto až na okraj cesty
pod ochranný krov stromov a hneď znovu zaľahli. Stíhací bombardér sa
dunivo približoval a preburácal ponad nimi presne v smere vozovky.
S hlavami v tráve čakali, čo sa bude diať. Ďalej vpredu sa ozvalo rytmické
báchanie palubných rýchlopalných diel stíhacieho bombardéra. Potom
nastalo ticho.

Chvíľu ešte ostali ležať v úkryte, ale lietadlo sa už nevracalo.

„Tak sa mi vidí, pán nadporučík, že ten vôbec nešiel po nás!“ povedal
šofér očividne uľahčene berlínskym dialektom.

„Kiežby vás pánbožko vyslyšal! Poďte!“ odvetil Northaus. „Ale pomaly!“

Northaus vystrčil hlavu z bočného okienka, pozorne sledoval oblohu
a zachytával zvuky.

Ledva zabočili do zákruty, desiatnik zvolal: „Panenkomárija, ten to ale
dostal!“ a znížil rýchlosť na minimum.

Mercedes, ktorý ich predtým predbehol, stál polovyvrátený a dokmásaný
pri míľniku. Dvere bolo otvorené a na vozovke nehybne ležala postava.
Auto napodiv nehorelo.

Zastali niekoľko metrov od dejiska a obaja sa rozbehli k vozu. Čelné sklo
bolo roztrieštené a vodič v civilných šatách ležal nevládne ovalený na
volant. Desiatnik ho odtisol a vecne konštatoval. „Tu už nepomôže ani
svätená voda!“ Vodič mercedesa mal prestrelené hrdlo. Ako bábka, ktorá
stratila oporu, pomaly sa sklátil a vypadol na cestu. Northaus kľačal pri
druhej postave, ktorá ležala tvárou dolu; obrátil ju naznak. Muž mal na
sebe čiernu uniformu SS. Navonok nebolo vidieť nijaké zranenie.

„Aha ho, kamarátko od SS!“ povedal desiatnik, ktorý podišiel
k Northausovi. „Na né! Dokonca od RSHA!“

Northaus pozrel na nárukavníky neznámeho. Naozaj: RSHA, čo bola
skratka reichssicherhetshauptamtu, hlavného úradu ríšskej bezpečnosti.

„Netrápte, radšej pomôžte!“ vyzval Northaus šoféra. Nehybného muža
s náplecníkmi majora odvliekli k ich autu a s námahou ho uložili na zadné
sedadlo.
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„Šliapnite trochu na plyn, možno sa s ním ešte dá niečo robiť,“ prikázal
Northaus, muž v bezvedomí sa však natoľko kymácal, že Northaus dal
znovu zastaviť. Ak má otras mozgu, bude lepšie, ak bude ležať.“

Northaus mal rozporné pocity. V prvom okamihu chcel iba pomôcť. Ale
teraz, keď vedel, že má vzadu vo voze sturmbannführera SS, dokonca
z hlavného úradu ríšskej bezpečnosti, preklínal túto náhodu. Ale mal ho
jednoducho nechať ležať na ceste?

Pozoroval tvár neznámeho. Muž vyzeral na tridsaťpäť rokov, na pohľad
vôbec nie nesympatický. Tvár so zatvorenými očami neprezrádzalo nič -
ani ľudskosť, ani neľudskosť; nebol v nej dokonca ani náznak bolesti. Ale
čo už asi videli tie oči a počuli tie uši, aké príkazy asi vydali ústa? Mal
som ho predsa len nechať ležať, pomyslel si Northaus zlostne, ale hneď
vedel, že by to nedokázal. Napokon, bol tu aj desiatnik ako svedok.

Bezvedomého prevzali v lazarete v blízkosti stanice Wildpark
v Postupime. Northaus musel podpísať protokol o okolnostiach,.
Netrpezlivo čakal, kým budú vybavené všetky formality.

„Môžem konečne pokračovať v ceste? Stratil som už priveľa času!“ súril
štábneho lekára.. bol presvedčený, že sa už nikdy nevrátil k tejto príhode.

„Tak už padajte!“ povedal štábny lekár najedovano. „Ja za to nemôžem.
Keby boli ešte dajaké otázky zo služobne tohto sturmbannführera
Höllreithera, aspoň vieme, na koho máme pánov odkázať.“

Len to nie!, pomyslel si Northaus. Netušil, že tento deň bol iba začiatkom
jeho zoznámenia s Höllreitherom.

 

Po návrate z Postupimu zahlásil prípad Bőlkowovi. Kapitán iba pokrčil
plecia a zdržal sa akéhokoľvek komentára. Za to však Northausovi ostro
vyčítal, že pokračoval v ceste počas náletu, čím ohrozoval svoj aj šoférov
život.

Večer toho istého dňa Northaus prišiel na čosi, čo ho znovu prinútilo
zamyslieť sa nad starým Vogtom. Uršuľa vyzeral zle, bolela ju hlava
a chcela si zavčasu ľahnúť. Northaus bol však čulý, udalosti toho dňa ho
vzrušili, nebol by schopný tak skoro zaspať. Poprosil o dajakú knihu. Dlho
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sa prehrabovala vo svojej príručnej knižočke, ale nenachádzala nič, čo by
mu vyhovovalo. Preto navrhla, aby si dačo vyhľadal v otcovej knižnici.
„Len ťa prosím, všetko daj zasa na pôvodné miesto. Otec je čudák, zlostí
sa, ak mu niekto naruší jeho poriadok.“

Northaus jej zaželal dobrú noc a odišiel do Vogtovej izby. S istou dávkou
zvedavosti otvoril stredne veľkú skriňu. Za sklami sa vŕšili knihy uložené
v dvoch radoch za sebou. Z horného radu vybral niekoľko zväzkov; bol
medzi nimi aj Ernst Wiechert, aj Knut Hamsun, ale na tých nemal
momentálne chuť. Prehrabával sa ďalej, až naďabil na štyri zväzky
Travena ešte z čias weimarskej republiky. Zaujatý v nich listoval a práve
sa chystal odložiť nabok Loď mŕtvych, keď z jednej z medzier zbadal
nenápadnú knižočku; zaujala ho už len tým, že obálka bola chránená
tenkým baliacim papierom. Vytiahol ju, otvoril na titulnej strane a zarazil
sa, keď prečítal názov a meno autora. Richard Scheringer, Listy
nadporučíkovi S, vydal Malik-Verlag roku 1931.

Scheringer? Nebol to ten mladý dôstojník reichswehru, ríšskej domobrany
po prvej svetovej vojne, ktorého dávnejšie pre nacistickú propagandu
prepustili z armády, a navyše odsúdili do väzenia? Northausovi sa však
marilo, že s týmto Scheringerom ešte čosi bolo.

Zalistoval v knihe, začítal sa; prevrátil pár strán a znovu sa začítal.
Prirodzene! Áno, tak to bolo! Scheringer sa vo väzení odvrátil od nacistov
a verejne sa prihlásil ku komunizmu!

Northausovi bolo jasné, že túto knihu si musí v pokoji prečítať od začiatku
až do konca. Zapamätal si miesto, kde bola predtým zaradená, a založil
späť všetky vybrané zväzky.

V izbe čítal hlboko do noci a vyfajčil veľa cigariet. Podchvíľou vstal
v zrušene chodil po miestnosti; kniha ho nesmierne zaujala. Bol to príbeh
mladého človeka z buržoázneho prostredia, konkrétne z dôstojníckej
rodiny, ktorý sa primladý dostal do chaosu povojnových čias, až ho
napokon s mnohými rovesníkmi opantali veľkolepo znejúce heslá
národných socialistov. Uveril frázam o národnom a sociálnom oslobodení,
počas procesu sa ešte hlásil k nacistom, ale vo väzení sa ho zmocnili
pochybnosti.

Northaus čítal, čo Scheringer napísal o rozhovore s Goebbelsom. Čierne na
bielom tu stálo, ako hlavný propagandista nacistov, krivý chlapík so
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znetvorenou nohou, preťahoval mladému poručíkovi medové motúziky
popod nos, dával mu vyhliadky na skvelú kariéru, ale aj cynicky odhaľoval
skutočné ciele nacistickej strany.

Vo väzenskej pevnosti Gollnow to Scheringer nemal ľahké, keď sa
v dišputách so zatvorenými komunistami a sociálnymi demokratmi
pokúšal obhajovať nacizmus. Ale práve týmto bývalým dôstojníkom
vďačil za to, že v Gollnowe prežil svoje názorové Waterloo a že sa
prihlásil k inej viere.

Unavený, s páliacimi očami Northaus neskoro v noci odložil knihu.
Scheringer, človek z takzvanej dobrej spoločnosti, bol jedným z tých, čo
už roky pred Hitlerovým nástupom k moci povedali pravdu o „vodcovi“,
o jeho zabíjačských kompánoch. Stretnutie s uvedomelými robotníkmi mu
dodalo argumenty i silu, aby skoncoval s nacistickými názormi. Napokon
našiel podporu iba u komunistov - či to nebolo príznačné? Túto knižku by
si mal prečítať Bőlkow s jeho predsudkami, ale aj mnohí iní, pomyslel si
Northaus.

Konečne ho premohol spánok. Ale nočná lampa na jeho stolíku svietila
ďalej.

 

Keď ráno dával knihu späť do skrinky, pokúšalo ho zistiť, či v nej Carl
Vogt nemá aj iné knihy tohto druhu. Ale potom od myšlienky opustil. Za
Uršulinej neprítomnosti mu pripadalo nečestné sliediť po byte.

Cestou k stanici metra mu zišlo na um, že Vogt zrejme knihu už dávno
odložil a možno na ňu aj zabudol. Ktovie, ako dlho už nesiahol medzi
knihy. Či už knihu zabudol, alebo ju tam dal úmyselne, faktom zostávalo,
že skrinka nebola práve najvhodnejším úkrytom pre knihu takej politickej
výbušnosti. Pri domovej prehliadke by mu mohol byť už aj tento útly
zväzoček osudný. Požiada Uršuľu, aby otca nahovorila, nech knihu
odstráni, môže sa tváriť tak, akoby ju sama náhodne objavila.

V priebehu týždňa znovu a znovu musel myslieť na Scheringerovu knihu.
Pokúšal sa vybaviť si v pamäti pasáže, ktoré naňho zapôsobili. Najviac ho
fascinovala úcta, s akou Scheringer písal o spoluväzňoch, o jasnozrivosti
a precíznosti ich myslenia, hoci nemali možnosť nadobudnúť také
vzdelanie ako on, bývalý dôstojník, fascinovalo ho aj to, ako vytrvalo
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o Scheringera zápasili. Ak sa chce Stauffenberg zblížiť so socialistickými
a komunistickými skupinami, pomyslel si, nerobí nič iné než svojho času
Scheringer. Kráčať s nimi istý kus cesty spolu, ako sa vyjadril, neznamená
prehrať aj ich názory. Ale nezapôsobí už len takýto pokús na ľudí okolo
Goerdelera ako červená plachta?

Jedného popoludnia sa rozhodol, že si musí pohovoriť so Stauffenbergom.
Scheringer mu nevychádzal z hlavy. Zavolali podplukovníkovi domácim
telefónom ospravedlnil sa, že vyrušuje.

„Mali by Stauffenberg pre mňa polhodinku času? Mám čosi na srdci a nie
som schopný sa s tým sám vyporiadať.“

„Príďte ku mne okolo šiestej,“ ozvalo sa na druhom konci. „Sekretárka už
bude preč.“

Northaus potom rozprával Stauffenbergovi o dojme, ktorý naňho urobila
Sheringerova knižná výpoveď.

„Spomínam si na prípad Sheringer,“ povedal Stauffenberg. „Veľa sme sa
ním vtedy v reischewehri zaoberali. Mnohí ľudia boli toho názoru, že
Sheringerovo obrátenie bolo pre komunistov priam darom z čistého neba;
priveľmi si to vtedy zjednodušovali. Mimochodom, aj ja som k nim
patril…“

Stauffenberg sa zaklonil a hľadel na stôl. Potom pokračoval:

„V ostatnom čase mi všeličo prešlo hlavou. Napríklad to, prečo vlastne
v našich kruhoch pokladáme za samozrejmé tolerovať ľudí, ktorí volajú po
obnovení dávno zabudnutej monarchie, ale prestrašene sa pätíme, ak si
máme sadnúť za jeden stôl s ľuďmi, ktorí sa od mladosti upísali
socialistickým ideám. Mám dojem, že staré strašenie sociálnymi
demokratmi, ani nehovoriac o komunistoch, ktoré pochodí ešte z čias
cisárstva, naďalej nachádza v hlavách väčšiny živnú pôdu.“

Vstal a prešiel sa okolo stola, akoby sa chcel fyzicky trochu uvoľniť od
duševného napätia.

„Je to absurdné, a možno aj základná chyba Nemcov, že sme vždy hľadeli
nahor, nie nadol. Lenže nové zriedkakedy prišlo zhora, zvyčajne
pochádzalo z ľudu…“
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„To mi vravíte vy, pán podplukovník,“ namietol Northaus. „hoci sám
patríte k tým ,hore´?“

„Už v Mníchove som vám povedal, že osobne si na tom len málo
zakladám. Toto výnimočné postavenie ,hore´ som vždy chápal skôr ako
záväzok. Ako to múdro povedal starý Theodor Fontane? ,Máme milovať
všetko staré, ak si to zaslúži, ale žiť mámme pre to nové´…“

 

Asi týždeň po ceste do Postupimu uprostred práce zavolali Northausa do
Bőlkowej kancelárie. Kapitán ostal sedieť za stolom a roztržito sa
prehraboval v spisoch. Potom sa konečne spýtal:

„Povedzte, Northaus, najnovšie pestujete súkromné styky s hlavným
úradom ríšskej bezpečnosti?“

Bőlkowov uštipačný hlas vohnal Northausovi krv do tváre. Len s námahou
sa ovládol.

„Nechápem, čo máte na mysli, pán kapitán. Prosil by som vás
o objasnenie…“

„Objasňovať by ste mali vy, nadporučík Northaus!“ odsekol Bőlkow ostro.
„Práve mi volali zo Schmargendorfu, že o pol hodiny bude nadporučíka
Northausa pri našom východe čakať akýsi haupststurmführer Kiesing…“

„Ach, teda o to ide!“ uľahčene si vydýchol Northaus. „Ak volajú zo
Schmargendorfu, môžu ísť iba o tú vec so sturmbannführerom. Nedávno
som vám o tom podal hlásenie.“

„So sturmbannführerom? Ach, tak, ten chlapík, čo ste ho našli v Postupime
a súcitne vzali do auta,“ uľavilo sa Bőlkowovi, ktorý doteraz nervózne
bubnoval prstami po stole. „Musíte mi prepáčiť môj ostrý tón. Vždy keď
počujem o tých čiernych, mám všelijaké pocity. Nuž ak je tak… Možno
chlap naposledy vydýchol a chcú sa vás ešte na dačo povypytovať. Teda
v mene božom choďte! Ale hovorte podľa možnosti čo najmenej hľaďte,
aby ste dotiaľ čím skôr vypadli. Poinformujem o veci Stauffenberga.“

Northaus odišiel so stiesneným pocitom k východu z budovy. Po krátkom
čakaní pred ním zastal Opel Kapitän, z ktorého vystúpil haupsturrmeführer
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SS a kráčal k Northausovi.

„Som rád, že vás poznávam, pán nadporučík. Prepáčte, že som vás tak
spakruky prepadol. Ale ako viete,“ zasmial sa, „u nás nie je zvykom dlho
okolkovať. Môj šéf by vás chcel vidieť. Chce sa vám poďakovať.
Preukázali ste nám skutočne veľkú službu, keď ste kamaráta Höllreithera
tak rýchlo zaviezli do najbližšieho lazaretu. Jeho stav sa už zlepšuje.“

Do čoho som sa to zaplietol?. Pomyslel si Northaus. Nedajúc najavo
rozpornosť svojich pocitov povedal:

„To bolo predsa samozrejmé, haupsturrmeführer. Vari by som mohol
nechať ležať sturmbannführera, v takom stave? To predsa nie.“

Haupsturrmeführer mimovoľne pozrel na vodiča, ktorý ľahostajne viedol
voz štvrťou Charlottenburg. Potom Northausovi ticho povedal:

„Vaše zmýšľanie vás ctí, pán nadporučík. Žiaľ, vo wermachte sú aj
elementy, ktoré by sa z vysoká vykašľali na raneného kamaráta z našich
radov.“

Pravdu povediac, mal som tak postupovať aj ja, pomyslel si Northaus. Bol
som somár! Napokon aj ja patrím k tým „elementom“, ktorým je mŕtvy
sturmbannführer, ešte k tomu z RSHA, desaťnásobne milší než živý…
Súčasne si však uvedomoval, že musí pokračovať v hre na skrývačku,
musí myslieť na to, aké následky by mohla mať jediné nevhodné
prerieknutie alebo málo uvážený výrok.

Neskôr si na toto popoludnie v Schmargendorfe spomínal ako na zlý sen.
Krátko postáli pred budovou reichssicherheitshauptamtu, kým k nim
nepristúpil podsaditý dôstojník SS. „Obersturmbannführer Köhler,“
predstavil ho doterajší Northausova sprievodca. Menovaný podal
Northausovi mäkkú ruku s mľandravým stiskom. „Heil Hitler!“ pozdravil.
„Vy ste teda ten, čo zachránil nášho milého kamaráta Höllreithera! Všetka
česť!“

Tento Höllreither musí mať pre nich veľkú cenu, pomyslel si Northaus,
kým zhľadával vhodnú odpoveď, ale napokon sa nemusel namáhať,
pretože Köhler rečnil ďalej. Vychvaľoval Northausov čistý vzťah
k národnosocialistickému štátu, hovoril o vernosti a vďake, o príkladnom
správaní a duchaprítomnosti a ďalšie podobné frázy. Northaus mal čas
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dôkladnejšie pozorovať Köhlera. Lebka pod čiapkou so smrtihlavom bola
zrejme celkom holá. Malé oči sa takmer strácali za tukovými vankúšikmi,
zátylok pôsobil hubovito. S tým všetkým čudne kontrastovali okuliare
s tenkou obrubou. Northaus si spočiatku nevedel spomenúť, koho mu tie
okuliare pripomínajú, ale zrazu mu svitlo: áno, podobné nosí Himmler!

Northausa sa zmocnila nekonečná túžba, aby už mal túto cestu za sebou.
Príležitostne jednoslabične reagoval na Köhlerovo rečnenie. Keby Köhler
nemal hodnosť obersturmbannführera, človek by ho pokojne mohol
pokladať za malého kramára.

Konečne sa pred nimi vynoril park za ozdobnými železnými mrežami,
očividne dobre pestovaný, ale v tomto ročnom období ešte holý a pustý.
V ich zornom poli sa zjavila priestranná vila; na šikmej streche v bielom
poli žiaril veľký červený kríž. Pred schodmi do budovy i vnútri stáli stráže.
Chodby boli presiaknuté karbolovým zápachom. Northaus si nevdojak
spomenul na mníchovskú nemocnicu. Všade sa mihali biele plášte lekárov
a sestier, ozýval sa buchot dverí, kdesi bolo počuť šepkanie; klopkanie ich
čižiem na vykachličkovaných chodbách znelo v tomto sterilnom prostredí
neprirodzene hlasno.

Hauptsturnführer konečne zastal opri jedných dverách, otvoril ich a dal
prednosť Köhlerovi a Northausovi. Vstúpili do samostatnej jednolôžkovej
izby pôsobiaceho veľmi príjemne a moderne, jej vybavenie sa vôbec
nedalo porovnávať so strohým vybavením izby, ktorú v mníchovskej
nemocnici obýval Stauffenberg. Vnútri bolo pološero. Jedna zo
zdravotných sestier sa motala okolo závesov na oknách, ale Kiesing jej
pohybom ruky naznačil, aby odišla. Höllreither s hlavou omotanou
hrubým obväzom sa pokúšal vzpriamiť na lôžku. Pod obväzom jeho tvár
vyzerala užšie, než ju mal Northaus v pamäti. Keby nebolo neprirodzene
úzkych pier, nebola by táto tvár ničím nápadná.

„Tu vám vediem vášho záchrancu, milý Höllreither, chceli ste ho
spoznať….“ V Köhlerovom hlase zaznela skutočná účasť. Oslovený
vystrel k Northausovi ľavú ruku a zamrmlal: „Teší ma, nadporučík…
Srdečná vďaka!“ Potom znovu klesol na posteľ.

„Najneskôr do troch týždňov bude znovu na nohách,“ zašepkal Köhler
Northausovi; potom hlasno oslovil Höllreithera: „Len si dajte na čas, môj
milý! O týždeň skôr, alebo neskôr - na tom nezáleží.“
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Kým sa okolo lôžka a Köhler ticho, ale dôrazne čosi hovoril
Höllreitherovi, Northausov pohľad padol na fotografiu opretú o vázu na
nočnom stolíku. Tú hlavu razom spoznal. Áno, bola to podlhovastá lebka
Reinharda Heydricha; prižmúrené oči, ohnutý nos, zovreté pery. Pod
fotografiou bolo napísané: „Môjmu milému Höllreitherovi - našou cťou je
vernosť! Leto 1941, Berlín.“ A pod tým podpis niekdajšieho Himmlerovho
rivala.

Köhler zbadal Northausov pohľad a vysvetľoval: „Kamaráta Höllreithera
si náš nezabudnuteľný obergruppenführer veľmi vážil. Žiaľ, predčasne nás
opustil…“

Opustil, to je dobré, pomyslel si Northaus. Neopustil, ale šiel do pekla
sotva pred dvoma rokmi v Prahe! Lenže ako draho museli vtedy Česi
zaplatiť za atentát!

Pri spiatočnej ceste - zaviezli ho až k úradu na Bendlerovej ulici - sa
Northaus len tak mimochodom spýtal, čo Höllreither robí. Köhler sa začal
smiať, až sa mu tučné telo natriasalo, a obrátil sa k hauptsturmführerovi
Kiesengovi: „Nie je zlatý, náš milý priateľ z wermachtu?“ Keď sa dosmial,
povedal už vážnejšie: „Viete, pán nadporučík, náplň Höllreitherovej práce
je u nás známa maximálne štyrom-piatim osobám. Čo ako by som chcel,
nesmiem vám to povedať.“ Chvíľu mlčal a potom dodal: „Môžem vám
však prezradiť, čo robil náš dobrý Höllreither v čase, keď
obergruppenführer Heydrich ešte úradoval v ríšskom hlavnom meste.“

„Ak by ste boli ochotný obersturmbannführer…“

Köhlerova tvár ostala bez zmeny, keď pokojne vysvetľoval: „Pátral po
učeníkoch Moskvy, po komunistoch, ktorým ani pár rokov ochrannej
väzby nestačilo, aby znovu prehodnotili svoj vzťah k tretej ríši
a k vodcovi. Teda vyhľadával tých názorových bračekov, čo dnes vetria
ranný vzduch, pretože naše vojská na východe dočasne vyprázdnili
územia, ktoré boľševikom aj tak už nebudú na nič…“

 

Ešte toho istého večera Northaus podal Stauffenbergovi správu o svojej
ceste na kliniku.

„Bőlkow ma už o veci informoval,“ povedal podplukovník a nepokojne
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prechádzal po kancelárii. „Teda fakticky bežná návšteva v nemocnici.
Alebo ste mali aj iný dojem?“

Northaus váhal. „Nie som si celkom istý. Isteže, boli priateľská, chvíľami
až priveľmi. Povedal by som, že to bola číra sentimentalita. Ten
Höllreither zrejme skutočne trval na tom, že ma chce spoznať.“

„Tí, a sentimentálni!“ Stauffenberg zastal v chôdzi. „Skôr ríšsky maršal
Göring prestane používať morfium, než aby ti boli schopní sentimentality!
Nie veru, Northaus, takmer sa obávam, že tento prípad ešte nie je uzavretý.
Majte sa na pozore! Keby sa v tomto smere prihodilo dačo nové, zahlásite
to ihneď mne alebo Bőlkowovi!“

„Možno ma ten Höllreither,“ uvažoval nahlas Northaus, „bude chcieť
jedného dňa znovu vidieť? Köhler spomínal, že o pár týždňov bude opäť
na nohách.“

Stauffenberg sa zamyslel a potom rezolútne vyhlásil: „V takom prípade
pozvanie prijmite a dobre počúvajte, čo od vás bude chcieť. Ale majte na
pamäti, že pri najmenšom náznaku rizika vás musím od všetkého
odstaviť.“

„Riziko? Z mojej strany sa niky ničoho nemusíte obávať, pán
podplukovník!“

„Len priveľa nesľubujte! Major Klotsche sa jediný raz nepatrne vyjadril
pred ľuďmi stojacimi mimo akcie. To stačilo! Nezabúdajte, že podľa
tradičných nenemeckých predstav zaoberáme sa velezradou! Nikdy na to
nezabúdajte!“

Northaus vedel o prípade Klotsche. Svojho času Stauffenberg vyzval
všetkých zasvätených, aby prerušili akýkoľvek kontakt s Klotschem. Istý
spriatelený dôstojník abwehru upovedomil podplukovníka o priveľmi
otvorenom telefonáte majora Klotscheho, ktorý pracoval v jednom
z oddelení heeresamtu; abwehr rozhovoru odpočúval.

Večer v byte na Vinetovej ulici si Northaus položil otázku, či tu mohol byť
mimoriadne opatrný. Ale vedel si len ťažko predstaviť, že by hlavný úrad
ríšskej bezpečnosti zachytil dajakú stopu vedúcu na Bendlerovu ulicu.
Napokon jeho známosť s Höllreitherom bola dielom čírej náhody.
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V nasledujúcich dňoch už o Köhlerovi ani o pacientovi nič nepočul. Bil
úprimne rád a uľavilo sa mu. Možno videl priveľmi čierno.

Nástojčivo ho zamestnával iný problém. Tak ako na jeseň minulého roku
Stauffenberg ho požiadal, aby mu zavše večer robil šoféra. Časy jázd sa
zvyčajne pohybovali medzi pol ôsmou a jedenástou hodinou. Cieľom bola
osamelá ulica vzdialená asi na päť minút jazdy od stanice rýchlodráhy
Schöneberg.

Pri prvých dvoch jazdách sa nedozvedel, čo Stauffenberg v tejto oblasti
podniká a koho vlastne vyhľadáva. Nechal ho zaparkovať pri vjazde na
ulicu, ktorá sa zdala nezastavená, a dôrazne mu kládol na srdce, aby
vyčkal desať minút a len potom si robil, čo chce. „Môže sa stať, že sa
náhle vrátim,“ vysvetľoval, „a okamžite odídeme. A keby sa náhodou
zjavila hliadka a kontrolovala vás, povedzte, že hľadáte Hohlbaumovu
ulicu a chcete k rodine Ackerovej na čísle 24. Dobre si to zapamätajte, toto
alibi je pravé. Ale to iba pre všetky prípady.“

Po desiatich minútach čakania Northaus odštartoval na jazdu po centre
mesta a pred tri štvrte na jedenásť bol opäť na východiskovom mieste - pri
začiatku ulice.

Pri tretej jazde bol Stauffenberg zhovorčivejší. Ospravedlnil sa za predošlé
mlčanie a vysvetľoval:

„Ide o vec, ktorú som vám nedávno už naznačil. Pred časom sa mi
podarilo nadviazať styk s mužom, ktorý je pre nás veľmi cenný. Teraz
pokračujeme v rozhovoroch v jeho byte. Tohto muža mi odporučil Yorck,
aj Trott ho dobre pozná. Nazvime ho X. Nacisti si ho podali už
v tridsiatom treťom. Najprv oh strčili do väzenia a potom do
koncentračného tábora. Dva roky pre vypuknutím vojny ho prepustili.
Najsamprv tak povediac zmizol v dave, čušal v úzadí. Potom sa stal
spoluúčastníkom v bezúhonnom obchodnom podniku. Navonok je dnes
bodrým obchodníkom, ktorému leží na srdci iba predaj uhlia a nič iné.
Lenže od istého času sa znovu aktivizoval. Obnovuje staré styky a hľadá
nové, pracuje teoreticky - kedysi pôsobil niekoľko rokov v tlači - aj
prakticky.“

„Teda preto tá opatrnosť! Vari ste mi nedôverovali?“

„Nezmysel, Northaus,“ povedal Stauffenberg. „Ale povážte, že gestapo
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určite vie, kde náš X býva. S tým musím, keď ho večer navštevujem,
v každom prípade rátať. Napokon, jedného dňa by mohlo pár tých
banditov sedieť uňho a pekne-rúče mi položiť otázku. Čo ma ta privádza
v tejto večernej hodine… Poviem vám pár podrobností, aby ste vedeli,
o čo ide.“

„Prepáčte, pán podplukovník, s tou nedôverou som to až tak nemyslel…“

„Northaus, ani netušíte, čo všetko nás čaká! Nemám na mysli ani tak
Valkýru, hoci mi stále spôsobuje najväčšie starosti. Valkýry je tak
povediac iba základná podmienka, aby sa vec vôbec dostala do pohybu.
V rozhovoroch s X mi až teraz skutočne začína svitať, aké problémy nás
čakajú, ak naša vec má mať isté trvanie! Ak Valkýra vyjde, až potom sa
začne riadny zápas o to, aby sme vniesli jasno do hláv ľudí. Po toľkých
rokoch nacistického jedu a dezorientácie!“

„Tento X, ako ho nazývate, bol v koncentráku. Je vari socialista?“

„Áno, je. Je to jeden z ,mnohých sociálnych demokratov, čo sa poučili zo
starých chýb a vedia, že ak sa má stvoriť čosi nové, musí to mať dlhšiu
trvácnosť než weimarské republika po prvej svetovej vojne. V každom
prípade je to aj môj názor… Ale už sme na mieste. Teda ako zvyčajne,
najneskoršie o dvadsiatej tretej hodine nech ste zasa tu. Do videnia!“

Na spiatočnej ceste práve prechádzali popri radnici v Schönebergu, keď
Stauffenberg prerušil mlčanie.

„Čo súdite o tomto? Náš človek ma dnes prekvapil poznámkou, že jeho
skupina v poslednom štvrťroku začala budovať sieť dôverníkov nielen
v priestore Berlína, ale aj v Brandebursku a Mecklenbursku - až po
pobrežie…“

„Nie je to nebezpečné? Vidí sa mi, že čím viac ľudí sa zasvätí do veci, tým
väčšie bude nebezpečenstvo náhodného odhalenia.“

„To tu nemá prvoradý význam. Samá myšlienka nie je zlá. Títo dôverníci
budú informovaní iba o tom, že v dohľadnom čase možno čakať štátny
prevrat a že majú byť pripravení. Myslím však na iné: náš X a jeho
súputníci nám tým zrejme dávajú na vedomie, že prevzatie moci nechcú
prenechať iba nám vojakom.“
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„Teda nedôvera k armáde?“

„Áno i nie. všetko závisí od stanoviska. Isteže, Goerdeler a jeho ľudia, keď
sa o tom dozvedela, spustia veľký krik. Ale myslím si, že pre nás tá vec
môže byť výhodná. Napokon my všetci, mňa nevynímajúc, sme úplní
zelenáči v otázkach štátu a verejnej správy. O praktickej politike nemá
nikto z nás konkrétnejšiu predstavu.“

Asi o týždeň po tomto rozhovore za vlažného jarného večera so
zatiahnutou oblohou Northaus znovu viezol Stauffenberga do Schönbergu.
Stauffenberg sa ako vždy okolo pol ôsmej rozlúčil a zmizol v tme.
Northaus ostal sedieť za volantom a chvíľu zízal do temravy. Vo voze bolo
neznesiteľné teplo, preto stiahol jedno z okien. Zvonka zavial lákavý,
korenistý pach borovíc. Cesta, na začiatku ktorej stál, bola ako vždy
ľudoprázdna. Zatiaľ iba raz na nej stretli iné vozidlo.

Dohovorených desať minút prešlo. Keby hol Stauffenberg zbadal dačo
podozrivé, u dávno by sa bol vrátil. Northaus cítil, ako mu začínajú
meravieť nohy. Pochytili ho aj bolesti hlavy. Vyzliekol si plášť a položil
ho na zadné sedadlo. Potom vystúpil z auta. Chcel si aspoň raz pozrieť
dom, do ktorého chodil Stauffenberg. Lákalo ho ostať raz na vzduchu
a trochu sa poprechádzať ulicou. Nepočul nijaké zvuky, iba v diaľke
rachotil po moste vlak rýchlodráhy.

Zatvoril dvere auta a šiel smerom, ktorým chodieval Stauffenberg. Kráčal
opatrne, pretože tam bola čierna ako smola A človek rozoznal veci, až keď
sa ocitol tesne pred nimi. Zhruba každých päť metrov sa pred ním vynoril
strom. Naľavo sa tiahol plot. Šiel už asi štyri minúty, keď sa na ľavej
strane zjavil obrys budovy. Jej priečelie bolo celkom tmavé. Až pri
pozornejšom hľadaní Northaus zbadal nepatrnú štrbinku svetla na prvom
poschodí. Sem mohol vojsť Stauffenberg, pomyslel si. Nahmatal dvierka
v plote a poslepiačky našiel aj menovky. Chvíľu napäto počúval, ale nič sa
nehýbalo. Zažal zápalku a na okamih ju podržal pred menovkami. Na
jednej bolo vygravírované meno Harking, na druhej Dr. Leber. Ani jedno
z mien mu nič nehovorilo.

Kráčal ďalej. Čo ak sú tu aj iné domy? Narážal však iba na mreže a zvyšky
plotov. Priestor tu bol zrejme len riedko zastavaný. Pomaly sa zvrtol na
spiatočnú cestu.

Znovu sa blížil k domu, pri ktorom predtým stál. V tej chvíli začul kroky.
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Napäto zastal, ale zasa nepočul nič. Možno sa mu to len marilo. Začalo
byť chladno. Mal si predsa len vziať plášť. Urobil niekoľko krokov, bol
opäť pri mrežiach pred domom, keď znovu začul akýsi zvuk. Teraz už
nemohol zastať, ak nechcel byť nápadný. Z temnoty pred ním sa vynorila
postava. Na okamih ho oslepilo svetlo baterky.

„Prepáčte!“ ozval sa mužský hlas.

Ten hlas!, blyslo Northausovi hlavou a vzápätí: Áno, to bol hlas Carla
Vogta!

Lenže čo priviedlo Vogta práve do týchto opustených končín? Vari za ním
šiel dajakým vozom? Nie, túto možnosť vylučoval; vozidlo idúce za nimi
by bol musel zbadať.

Vo svetle baterky ho Vogt určite spoznal! Nemalo teda zmysel hrať sa
ďalej na skrývačku. Musí Vogta predísť, nasilu sa tváriť ľahostajne, čosi
mu navravieť.

„Ale nie, pán Vogt?! To je teda prekvapenie?! Vy v tomto zapadnutom
kúte?“

„To vari nie je možné; pán nadporučík!“ povedal Vogt tónom, akoby až
teraz spoznal Northausa. A rýchlo dodal: „Už dobrú štvrťhodinu tu
blúdim. Je to komické, ale ani starý Berlínčan dakedy nie je schopný
privyknúť si na to prekliate zatemnenie! Nečudo, že človek zablúdi.“

Štvrťhodina? Vylúčené, pomyslel si Northaus. A aká náhoda, že sa
stretávajú práve pri tomto dome.

„Naozaj, aká náhoda!“ odvetil Northaus. „No, pokiaľ ide o cestu, môžem
vám pomôcť. Poďte, stačí päť minút chôdze, a budeme v teréne, kde sa už
iste vyznáte.“

„To je od vás milé, pán nadporučík,,,“ zahabkal Vogt.

Northaus uvažoval, že dajako musí vysvetliť svoj pobyt v týchto
končinách. Možno Vogt videl ich auto, ba aj číslo. Keďže útok býva
najlepšia obrana, povedal rovno:

„Tam vpredu stojí môj voz. Cesta sa mi videla priveľmi nezjazdná, takže
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som neriskoval ísť ďalej. Navštívil som istého kamaráta, býva na
Hohlbaumovej ulici.“

„Nevedel som, že máte auto,“ povedal Vogt prekvapene a z hlasu mu
zaznela nedôvera i výzva. Možno je to s ním teraz rovnako ako so mnou,
pomyslel si Northaus, jeden podozrievame druhého.

„Nie je to moje auto. Na Bendlerovej ulici máme dosť vozidiel na
služobné cesty.“

„Á, chápem…“ povedal Vogt, ale bolo vidieť, že vôbec nie je presvedčený
o pravdivosti Northausových slov.

Northaus horúčkovito rozmýšľal. Musí na starého Vogta zbaviť čo
najskôr! Najlepšie bude, ak ho kúsok odvezie autom a vysadí pri niektorej
stanici rýchlodráhy alebo metra. Podľa možnosti čo najďalej odtiaľ, aby
mu dnes večer nebodaj ešte raz neprekrížil cestu. Všetko ostatné si musí
objasniť až neskôr so Stauffenbergom

„Viete čo?“ povedal Northaus, keď došli k autu, a s predstieranou
ľahkosťou položil ruku na Vogtovo plece. „Aj tak musím voz znovu
odstaviť na Bendlerovej ulici, berie sa to dosť prísne. Takže vás zveziem
povedzme až k Anhaltskej stanici.“

Nečakajúc na odpoveď, posadil sa za volant a otvoril dvere na druhej
strane.

„Milé od vás…“ povedal Vogt a nastúpil, ale na Northausa nepozrel.
V najbližších minútach rozhovor zaviazol. Northaus sa sústreďoval na
cestu a Vogt hľadel meravo pred seba.

Potom s však nadporučík rozhodol, že preruší mlčanie. Nebude predsa
čušať ako dajaký školáčik pristihnutý pri čine.

„Za tejto tmy by sa človek nemal dávať na vybavovanie vecí…“
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„Máte pravdu,“ odvetil Vogt pomaly. „Lenže kedy inokedy ostáva človeku
na to čas? Pri predĺženom čase to ináč nejde. Ibaže by človek obetoval
jediný voľný deň nedeľu.!

Vogtovo objasnenie znelo logicky. Northaus však cítil, že muža, čo teraz
sedel vedľa neho, sotva dokáže nakriatnuť, aby poodhalil rúško tajomstva,
ktoré skrýva. Doteraz vždy, keď sa pokúšal dať Vogta do súvislosti
s istými predpokladmi, mu akosi poľahky uhol nabok.

Ešte čosi bolo Northausovi nápadné. Okolnosť, že Vogt mlčal, a dokonca
sa ani v najmenšom nepokúsil dačo vyzvedieť, Northausa znepokojovala.
Vyplývalo to vari z pocitu prevahy? Zdalo sa mu, že znovu vidí strašidlá.
Veď táto zdržanlivosť nemusela vôbec nič znamenať. Alebo predsa? Žeby
Vogt dačo tušil, alebo dokonca vie viac, než by si myslel? Možno preto sa
hrá na suveréna?

Trochu kŕčovito uvažoval, čo spraví, ak si jeho pasažier zmyslí, že vôbec
nechce vystupovať na Anhaltskej stanici? Čo urobím, ak navrhne spoločnú
cestu na Bendlerovu ulicu? Problém sa však neočakávane vyriešil sám.
Mohli byť ešte takých päť minút jazdy od Anhaltskej stanice, keď zahučali
sirény.

„Ešte to stihneme ku stanici,“ povedal Northaus. „Tam je väčší
protiletecký kryt…“

„A vy? Vari chcete pokračovať v ceste?“ spýtal sa Vogt a jeho hlas prvý
raz v ten večer nebol zdôraznene ľahiostjaný.

„O mňa sa nestarajte! Okrem toho to už nemám ďaleko.“ Northausov hlas
vyznel akosi príkro. Zmierlivejšie dodal: „Veď ja už nájdem cestu…“

Vogt naňho pozrel. „Viete, že sa dopúšťate trestného činu, keď ako
dôstojník počas leteckého poplachu pokračujete v ceste?“

Northaus bol prekvapený, ba pochytil ho aj istý jed. odkiaľ má Vogt túto
múdrosť? A čo ten poúčavý tón, náhodné stretnutie v Schönebergu? Zlostil
sa aj sám na seba. Iba však prehltol slinu a neodpovedal.

Oblohu začali križovať žiarivé chápadlá protilietadlových svetlometov.
Inak bolo ticho. Napravo od nich v tme narastali obrysy Anhaltskej
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stanice.

„Tu zastavím. Pobehnite, prosím, tých pár metrov a vyhľadajte úkryt.
Dobrú noc, pán Vogt!“

„Buďte opatrný, pán nadporučík. A ešte raz vďaka!“

Northaus chvíľu hľadel za Uršuliným otcom, ako nenáhlivo, s rukami vo
vreckách kabáta mizne v smere staničnej budovy. Potom obrátil auto
a pristúpil plyn. Hneď nazad k Schönebergu. Čakať na dohovorenom
mieste videlo sa mu oveľa istejšie, než ostať trčať v centre. Bez problémov
sa znovu dostal na dohovorené miesto. Protilietadlové delostrelectvo
mlčalo, iba tu i tam na obzore krátko vzbĺklo ohnisko svetlometu.

Presne v dohovorenom čase sa zjavil Stauffenberg. Northaus mu otvoril
dvere, ale nemal sa k odchodu. Váhal.

„Musím vám zahlásiť istú mimoriadnu udalosť, pán podplukovník,“
vytisol zo seba konečne.

Keď Stauffenberg nereagoval, začal rozprávať o stretnutí s Vogtom,
opakoval jeho slová. Keď skončil, bol presvedčený, že sa naňho znesie
hotový uragán Stauffenbergovho hnevu. Načo som len ja idiot opúšťal
voz!, hrešil sa v duchu.

Lenže podplukovník zareagoval celkom inak. „Vy ste teda smoliar!“

„Nemal som opúšťať voz…“

„Nezakázal som vám výslovne opúšťať voz. Ale to nám teraz už
nepomôže. Aký máte inak dojem z toho Vogta? Pokúste sa spomenúť si
hoci aj na maličkosti.“

„Veď práve to, čo o ňom viem, sú v podstate iba maličkosti.“

Northaus začal rozprávať, čo vedel o Vogtovi. Až teraz pri súvislejšom
hlásení si uvedomil, že fakty sú veľmi rozporné.

Stauffenberg mlčky počúval. Mlčal aj vtedy, keď Northaus už skončil. Až
potom zhrnul.

„Teda predtým SPD, potom zatknutie, teraz nepostrádateľný v priemysle.
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To znie podozrivo. Ale súčasne počúva Londýn a mal akúsi návštevu?
Keby bol špiceľ, akosi by do toho nezapadalo, že prijíma svojich
chlebodarcov doma, zvyčajne sa to robí naopak, gestapo si takýchto ľudí
pozýva k sebe. Ale nepasuje mi tu čosi iné: vravíte, že sa nikdy nepokúsil
o zblíženie, že nevyzvedá?“

„Nikdy. Práve to je pozoruhodné, pán podplukovník! Stále sa uzatvára do
seba, izoluje sa. Akoby mal radosť, že ho nechávam na pokoji. Dokonca
a i jeho vlastná dcéra sa v ňom nevyzná…“ Northaus si zrazu pomyslel, že
by i veľmi neželal, aby Stauffenberg prešiel na Uršuľu. O nej by nerád
hovoril. „Aj dnes večer pri tom náhodnom stretnutí zväčša celkom mlčal.“

„Dnes večer mohol byť vyľakaný práve tak ako vy,“ usúdil Stauffenberg.
„Vyzerá to, že išlo o celkom nepredvídané stretnutie. Vravíte, že ste
v blízkosti nezbadali iné vozidlo? Tak teda,“ Stauffenberg prudko vyfúkol
dym z cigarety, „potrápme si trochu hlavu, prečo sa práve váš domáci
zrazu vynoril v tomto kúte Schöneburgu, a práve v týchto miesta, kde býva
náš človek… Ale teraz už poďme!“

Počas jazdy Stauffenberg znovu zhrnul udalosti večera. Potom usúdil:

„Všetky náznaky a kombinácie nám momentálne nepomôžu. Aby sme sa
však vyhli akémukoľvek riziku, vy, Northaus, na čas ostanete v pozadí,
čože s týmito jazdami je predbežne koniec. Pozajtra sa vráti môj vodič
z južného Nemecka, takže použijem zasa jeho. A pre istotu ani nepoužijem
na jazdy do Schöneburgu toto auto, pretože Vogt už pozná číslo. Okrem
toho si budem musieť nájsť iné miesto na parkovanie.“

Northaus bol deprimovaný. Teda dopustil sa chyby, keď vyliezol z voza.
Dočerta!

„Na ako dlho ma chcete odstaviť, pán podplukovník?“ spýtal sa
skormúteno.

„Na tak dlho, kým si nepohovorím s naším človekom v Schöneburgu.
Práve mi čosi zišlo na um. Možno je to jalové, ale ktovie, či nakoniec
nepozná tohto Vogta. Potom by sa všetko javilo v inom svetle. Predsa
vôbec nemusí byť vylúčené, že aj Vogt chcel ísť k nášmu človeku!“

Northausovi opäť svitla nádej. Vari to nie je síce odvážne, ale napokon
celkom pravdepodobné objasnenie? Ak by to tak nebolo, možno vzniknú
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problémy s jeho pobytom na Vinetovej ulici. Ešte nikdy sa pred
Stauffenbergom nezmienil o svojom vzťahu k Uršuli.

 

Od prekvapujúceho stretnutia s Uršuliným otcom v Schöneburgu prešlo
niekoľko dní. Na Stauffenbergov príkaz sa Northaus teraz každý večer
vracal do Pankowa načas. Raz sa v byte krátko stretol aj s Vogtom. Ten sa
ešte raz poďakoval za nedávnu láskavosť. Ale nepovedal ani slovo navyše.
Northaus ešte Uršuli o veci nehovoril. A ďalší rozhovor so
Stauffenbergom ešte väčšmi skomplikoval situáciu.

Jedného rána podplukovník nečakane zavolal Northausa k sebe do
kancelárie.

„Sadnite si,“ povedal Stauffenberg a sám vo veľkých kruhoch obchádzal
okolo stola. „Je to na zošalenie! Včera som hovoril s naším X o Vogtovi.
Dôkladne si pospomínal na všetkých známych, ktorí by prichádzali do
úvahy. Ale osobu tohto mena nepozná. V ten večer náš muž mal
dohovorené stretnutie iba so mnou.“

Obaja mlčali. Potom sa ozval Northaus.

„Vidím možné dôsledky pre mňa. Ale či všetko napriek tomu nevylučuje
možnosť, že Vogt nie je špiceľ? Možno skutočne chcel kontaktovať nášho
človeka s poctivým úmyslom bez toho, že by tne o tom vedel…“

Stauffenberg prikývol hlavou. „Nuž áno, Northaus, možné je všeličo. Ale
prečo si potom X nijako nemôže naňho spomenúť?“ Na chvíľu sa zamyslel
a pokračoval: „Možné je aj to, že Vogt chcel skutočne za naším človekom,
ale vyrušili ste to pri tom. Ak je to tak, možno sa o to pokúsi znovu,
v každom prípade mi dajte presný opis tohto Vogta; odovzdám ho nášmu
človeku v Schöneburgu. O vás, Northaus, neskôr. Inak, správajte sa voči
Vogtovi ako doteraz; ani slovo navyše, nijaké ďalšie pokusy
o objasňovanie.“

 

6. kapitola

Rozpory
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Zhromaždili sa v Bőlkowovej kancelárii: Stauffenberg, Bőlkow,
nadporučík von Haeften a Northaus.. podplukovník, ako vždy najradšej, aj
tentoraz si sadol na kraj stola. Oznámil, že týždeň nebude v Berlíne,
a takmer ospravedlňujúco dodal:

„Profesor Sauerbruch ma dostal tak ďaleko, že som sa podrobil
vyšetrovaniu. Ale nijaké obavy, páni! Na operačný stôl ma pán tajný radca
predbežne nedostane! Možno neskôr, až budeme mať všetko šťastne za
sebou. Rozhodne mi však radil pár dní dovolenky. Starí priatelia
v Mecklenbursku už dávnejšie na mňa naliehajú, aby som ich navštívil.
Teda týždeň budem dýchať vidiecky zvuk.“

Nepokojne sa zahniezdil. Vyzeral unavený.

„Lenže, aby tu takisto nezavládla dovolenková nálada, nechám vám okrem
zvyčajného papierovania navyše niekoľko zaujímavých materiálov.
Nedávno mi ich zveril priateľ z istej inštitúcie. Týkajú sa činnosti
národného výboru Slobodné Nemecko, ktorý, ako viete, pôsobí
v Sovietskom zväze… Moment, kapitán Bőlkow, poznám vaše námietky!
Práve preto aj vám kladiem na srdce, aby ste si ich pozorne preštudovali.
Urobí to každý z vás. Závery pochopiteľne nie písomne! Po mojom
návrate zvážime pre i proti. Bőlkow každý večer poklady spoľahlivo
uzamkne na obvyklom mieste. Odchádzam zajtra ráno. Bol by som nerád,
keby sa po návrate niekto z váz vyhováral, že nemal čas na preštudovanie
podkladov.“

Po skončení krátkej porady Northaus požiadal Stauffenberga o rozhovor
medzi štyrmi očami. Podplukovník s ním vyšiel na chodbu.

„Veľa som uvažoval, pán podplukovník, a chcel by som sa vás opýtať, či
by som sa sám nemal pokúsiť o objasnenie prípadu Vogt.“

„Ako si to predstavujete konkrétne?“

„Mohol by som ho napríklad sledovať už pri odchode z bytu. Možno by sa
dačo zistilo…“

„Človeče, Northaus,“ Stauffenberg urobil odmietavý pohyb, „nečítate vy
priveľa detektívok? Dajte ruky preč od tej veci! Vogt je buď naivnejší, než
si myslíme, alebo je pre nás naozaj nebezpečný. Každé konanie na vlastnú
päsť by nás mohlo vystaviť nebezpečenstvu. Spomeňte si na svoju akciu

189



vo Francúzsku! Máme iné úlohy než hrať sa na detektívov. Náš človek
v Schönenburgu má vás Vogtov opis. Prenechajme teda vec času.“

O dva dni Northaus netrpezlivo čakal na podklady, ktoré mal dostať od
Bőlkowa. Z poslednej porady uňho bol sklamaný. Po dlhých týždňoch
mlčania konečne čakal dačo konkrétne k plánu Valkýra. Ale iba sa
dozvedel, že kým sa akcia rozbehne, všeličo ešte treba urobiť.

Keď mu Bőlkow odovzdával podklady, Northaus si neodpustil poznámku:

„Ak sa smiem spýtať, utvrdilo sa vo vás presvedčenie, že tu ide o ,mávanie
červenými zástavami Moskvy´, pán kapitán?“

Bőlkow naňho úkosom zazrel. Najprv sa zdalo, že vybuchne, ale predsa
len sa ovládol.

„Môj názor sa dozviete, až sa vráti Stauffenberg. Okrem toho nedávna
poznámka, na ktorú narážate, sa týkalo komunistov, nie výboru.“

Pozrimeže, pomyslel si Northaus, to už znie umiernenejšie.

Už pri prvom prebehnutí podkladmi Northaus narazil na niekoľko mien
známych dôstojníkov. Čo ak aj Bőlkow objavil vo výbore známe mená
a hlbšie sa zamyslel?

Prvý dokument - osobitné číslo Oznamov pre dôstojnícky zbor, ktoré
vydalo OKW, hlavné veliteľstvo brannej moci - by mal vlastne poznať;
vyšlo na jeseň v štyridsiatom treťom a nedostalo sa mu do rúk. Neznámy
autor si dal námahu, aby dokázal, že dôstojníci Seydlitz, von Daniels,
Lattmann, Korfes a Steidle, ktorých mená boli pod výzvami moskovského
výboru Slobodné Nemecko, už nežijú. Ale ak by vraj predsa len boli
nažive, možno si ich podpisy vysvetliť tým, že boľševici na ich vyvíjali
nepredstaviteľný nátlak; vraj sa vie, ako na to Sovieti idú… Takéto
kľukaté vývody, pomyslel si Northaus, sa mohli zrodiť iba v hlave jedného
z nacistického propagandistov, ktorí denne robia z čierneho biele
a naopak!

Steidle?, lámal si hlavu. To meno už kdesi počul… Nebolo to na jeseň
štyridsiateho druhého v Stalingrade? Jasné! Zrazu si spomenul na
stretnutie so skupinou bavorských spolubojovníkov krátko pred
obkľúčením. Ich veliteľom bol práve plukovník Steidle. Jeho ľudia o ňom
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hovorili s úctou ako o dôstojníkovi, ktorý stopercentne stojí za svojim
vojakmi a ide príkladom aj v najprednejších líniách.

Northaus sa prepracúval hŕbou novín a letákov; teraz sa sústredil na
úvodníky a komentáre k situácii. Pozorne prečítaval posledné strany novín
vydávaných výborom. Vojaci, ktorí sa dostali do zajatia, dávali o sebe
vedieť po dlhých mesiacoch mlčania príbuzným doma. Northaus znovu
a znovu zisťoval, že tón ich príspevkov je vecný a triezvy. Apelovali
predovšetkým na zdravý rozum a zväčša sa vyhýbali emóciám. Refrén
všetkých výziev a rozhovorov bol jednoduchý a presvedčivý: Poučte sa
z chýb minulosti, vynaložte spoločne všetky sily, aby sa skoncovalo
s Hitlerom a jeho zločineckým režimom!

A vari ich skupina tu chce dačo iné?

Northaus narazil na protokoly divíznych štábov na východnom fronte.
Množili sa v nich ponosy, že nepriateľská propaganda sa v rastúcej miere
opiera o spoluprácu príslušníkov takzvaného národného výboru, čo veľmi
sťažuje zodpovedajúcu antipropagandu. Výbor sa vraj nezastavil ani pred
tým uverejňovať a zhadzovať do našich línii zoznamy nemeckých
zajatcov…

Stará goebbelsovská propaganda, že Rusi neberú nijakých zajatcov, teda
už nenachádzajú čujné uši, pomyslel si Northaus. On osobne tomu aj tak
nikdy neveril. Ale mnohí si v Stalingrade sami vzali život, pretože sa báli
zajatia viac než smrti.

Mimoriadne ho zaujal odpis hlásenia istého dôstojníka s osobitným
poverením z jednej divízie na strednom úseku frontu. Zastrelili tam dvoch
príslušníkov výboru Slobodné Nemecko, ktorí sa pokúsili reproduktormi
prehovoriť k nemeckým vojakom. Vyšetrovaním sa vraj zistilo, že obaja
mŕtvi boli skutočne príslušníci wermachtu - jeden poddôstojník, druhý
slobodník. Rusi teda museli veľmi dôverovať týmto ľuďom, pomyslel si
Northaus. Obaja mohli využiť príležitosť a prebehnúť naspäť k svojim.

Večer, keď Northaus vrátil podklady, kapitán Bőlkow sa vyhol rozhovoru.

Northaus sa vracal do Pankowa s hlavou plnou myšlienok. Najviac naňho
zapôsobili mená bývalých kamarátov, o ktorých sa až takto dozvedel, že sa
dostali do zajatia. Ako ich poznal, vylučovalo akékoľvek podozrenie, že
by konali pre osobné výhody. Museli mať morálne dôvody, poznanie
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omylov.

 

V byte čakala Uršuľa. S vlasmi poviazanými šatkou čosi porábala
v kuchyni.

„Zaraz som hotová,“ vítala ho. „Mal si problémy v robote?“

„Ani nie. Ibaže to papierovanie dakedy už ide človeku von krkom…“

Jeho častá neprítomnosť po večeroch, keď vozil Stauffenberga do
Schönebergu, nenachádzala u nej veľké pochopenie; prvý raz počas ich
známostí sa naňho trochu zlostila. Napokon, pomyslel si, v Berlíne sa
poneviera veľa dôstojníkov na dovolenke, ktorí by boli viac než nadšení,
keby mohli pozvať na posedenie milé dievča.

Z tejto stránky ju Northaus vlastne ešte nepoznal. Naozaj sa naňho
hnevala? Urobil to najmúdrejšie, čo možno v takýchto situáciách urobiť:
privinul ju k sebe, hladkal a bozkával. Odovzdala sa jeho nežnostiam a iba
vzdychla.

„Je mi ľúto, Ulinka. Ale niekedy musia byť tieto večerné služby.
Nemôžem ti to síce stopercentne sľúbiť, ale v budúcnosti sa pokúsim
urobiť si pre teba viac času. Spokojná?“

„Všetko bude zase dobre,“ zavesila sa mu okolo šije.

Doteraz sa jej ani slovkom nezmienil o prekvapujúcom stretnutí
o prekvapujúcom stretnutí s jej otcom. Teraz mal pocit, že by jej to ďalej
nemal zatajovať.

„Uľka,“ začal váhavo, „musím ti niečo povedať. Vieš, koho som nedávno
stretol?“

Usmiala sa. „Môžem hádať? V Charlottenburgu? Nie - v Schöneburgu?...“

„Odkiaľ to vieš?!“ vyhŕkol prekvapený.

„Od otca. Celkom proti svojim zvyklostiam mi o tom povedal.
Mimochodom, chválil ťa. Vraj bolo od teba milé, že si ho kúsok zviezol.“
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Takto teda! Carl Vogt mu zasa raz vzal vietor z plachiet!“

„Áno?“ vyjachtal. „Povedal ešte niečo?“

Uršuľa naňho pozrela, odsunula tanier a zrazu ho pobozkala na čelo. „A
vieš ty, čo si otec spočiatku myslel, keď ťa stretol v tých končinách?“
zasmiala sa. „Nie? Myslel si, že tam máš dajakú priateľku. Vraj si sa tak
čudne správal…“

„No dovoľ!“ durdil sa, ale súčasne sa mu uľavilo. Taká myšlienka by mu
nikdy nenapadla. - Casanova teda naozaj nie som. A čomu vďačím za to,
že moja povesť bola napokon zachránená?“

„V prvej chvíli som ostala ako obarená. Povedala som mu, aby si

nevymýšľal také nezmysly. Vraj to tak nemyslel. A okrem toho, povedal,
vraj by si v takom prípade určite nepoužil služobné vozidlo.“

Teda predsa! Vogt si toho večera vskutku bližšie pozrel ich vozidlo.

„Lenže poznám dôstojníkov, ktorí to s vozidlami tak prísne neberú,“
namietal naoko. „Po skončení služby sa pokojne rozvážajú v armádnych
vozidlách.“

Trochu zaváhala. „To áno, ale otec usúdil, že ty na také veci nie si, myslím
s tým vozom. A okrem toho povedal, že u vás na Bendlerovej ulici to
beriete prísne.“

Northausa sa zmocnil čudný pocit. Odkiaľ ma Vogt také vedomosti
o veliteľstve záložného vojska? Zdanlivo ľahostajne však prehodil:

„Pozrimeže, odkiaľ to tvoj otec vie?“

„Ach, Gert, nechaj tak! Všetko je zasa v poriadku. A okrem toho je mi to
ľahostajné - hlavná vec, že si zasa raz tu!“

Jej ženská logika bola podmaňujúca. O jej otcovi však nevedel viac, než na
začiatku rozhovoru. Hovorili potom už len o bežných veciach, ale
Northaus musel znovu a znovu myslieť na Vogtovo čudné správanie.

Pôvodne sa chcel Uršule tentoraz povypytovať, čo sa na jej pracovisku
hovorí o Rusku. Tá vec s výborom Slobodné Nemecko ho stále intenzívne
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zamestnávala. Ale p rozhovore o stretnutí v Schönebergu od toho upustil.
Netušil že téma východného frontu príde na pretras v inej súvislosti.

 

Popoludní nasledujúceho dňa zazvonil v jeho kancelárii telefón.
Mechanicky zdvihol slúchadlo. „Prosím?“ Nepovedal meno, lebo
predpokladal, že ide o domáci rozhovor.

Cudzí hlas vyzvedal: „Hovorím s nadporučíkom Northausom?“

„Áno. Kto ej tam?“

Hlas na druhom konci bol teraz o poznanie priateľskejší: „Tu je
sturmbannführer Höllreither. Som veľmi rád, že vás zastihujem osobne.“

Trvalo niekoľko sekúnd, kým sa zmohol na odpoveď: „To je ale
prekvapenie! Vy, sturmbannführer? Už ste v poriadku?“

„V úplnom. Volal som už včera, ale povedali mi, že ste na akejsi porade.
Budem stručný. Veľmi by ma potešilo, keby sme sa dnes alebo zajtra po
službe mohli stretnúť. Napokon, som vaším dlžníkom!“

To je hlúpe, že Stauffenberg sa vráti až o pár dní!, prebleslo mu hlavou
ako prvé. Ale napokon o takejto možnosti už hovorili. Odmietnuť sa nedá,
nenašiel by pádny dôvod. No v každom prípade to musí odsunúť na zajtra,
aby mohol vopred hovoriť s Bőlkowom.

„Dnes mi to nevychádza, sturmbannführer, pri najlepšej vôli. Mám už
dohovorený program.“

„Teda zajtra! Dohodnuté! Myslím si, že najlepšie by bolo, keby ste ma
navštívili doma. V tých pár podnikoch, čo ešte stoja, sa aj tak veľa nedeje.
Súhlasíte? Poznamenajte si adresu: Veronikasteig 24. Je to Zehlendorf-
West. Mohol by som po vás poslať voz.“

„Ďakujem, sturmbannführer, netreba. Pôjdem rýchlodráhou.“

„Dobre. Teda zajtra, povedzme, o siedmej večer. Heil Hitler!“

Bőlkow Northausovi poradil, aby za každých okolností šiel do
Zehlendorfu. „Zdá sa, že tento Höllreither vás pojal do svojho srdca…
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Odmietnuť sa nedá, títo bratkovia sú jedovití. Len sa usilujte čo najskôr sa
ho zasa zbaviť.“

„Keby to záviselo odo mňa…“ povedal Northaus podráždene. Bőlkowov
tón ho vždy znovu provokoval. „Mohli by ste mi, pán kapitán, dať tip, ako
to zariadiť?“

„S takýmito vecami sa nežartuje!“ poúča ho Bőlkow vážne a chvíľu
uvažoval. „Najlepšie bude, ak sa predtým v kasíne poriadne najete. Pre
prípad, že by u sturmbannführera šampanské tieklo prúdom. Ani na
okamih nesmiete zabúdať, s kým hovoríte!“

Na druhý deň o tri štvrte na sedme bol Northaus v Zehlendorfe.
Náhodného chodca sa spýtal na Veronikasteig. O chvíľu stál pred
záhradným plotom, za ktorým sa vypínali k oblohe koruny borovíc.
Ideálne miesto na bývanie, pomyslel si.

Keď pri bráne zazvonil, nad vchodom do domu zasvietila modravá
žiarovka, ktorá matne, ale dostačujúco osvetlila chodník vedúci cez prednú
záhradu. Súčasne pri bráne zašumel reproduktor, z ktorého sa ozval:
„Potlačte dvierka!“

Höllreither už stál pri domových dverách. Northaus bol prekvapený;
očakával, že sturmbannführer bude v uniformne, ale namiesto toho stál pre
ním muž v sivých nohaviciach a jemnom modrom saku so starostlivo
zvolenou viazankou.

Höllreither ho srdečne chytil za ruku a chvíľu ju podržal.

„To je od vás pekné, milý Northaus. A ešte k tomu ste presný! Veru, ako
vravieval neborák Wilhelm druhý blahej pamäti. V tomto nás nik
neprekoná! Hoci tým sotva myslel prostú dochvíľnosť…“ zasmial sa. „Ale
prosím, odložte si!“

Kým si Northaus vyzliekal plášť, Höllreither vysvetľoval:

„Musíte sa uspokojiť s takmer osirelým domom. Pani domu chýba. Od
minulej jesene som slamený vdovec. Tie večné nálety už išli mojej milej
ženy na nervy. A tak sa pobalila a presťahovala sa s oboma deťmi
k Salzburgu.“
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Miestnosť, do ktorej vošli, zrejme príležitostne slúžievala ako pracovňa.
Dlhý knižný regál zaberal takmer jednu celú stenu. Okolo fajčiarskeho
stolíka boli rozostavané štyri kožou potiahnuté stoličky a pohovka. Pri
okne stál masívny písací stôl, vedľa neho kameninové nádoby s izbovými
rastlinami. Na stene oproti knižnici visela veľká olejomaľba s pozláteným
rámom: dva orly krúžiace nad rozbúreným morom, z ktorého vyčnievala
holá skala červenkastej farby. Príšerný gýč, pomyslel si Northaus,
obsahom i technikou vyhotovenia.

Höllreither vysledoval jeho pohľad a samoľúbo konštatoval:

„Originál! Pred dvoma rokmi bol ešte vystavený v Dome nemeckého
umenia v Mníchove. Kolosálne, však?“

„Také čosi som ešte nevidel!“ povedal Northaus dvojzmyselne.

V priebehu večera takmer oľutoval, že sa na Bőlkowu radu v kasíne tak
napchal bežným jedlom. Höllreither sa totiž prejavil ako pozorný hostiteľ.

Northaus predpokladal, že sú v dome sami. Preto bol prekvapený, keď
sturmbannführer po aperitíve vyšiel do predizby a hlasno zavolal akési
meno. Northaus využil okamih, a zvážil taktiku pre tento večer. Nesmie
dať Höllreitherovi príležitosť, aby zoširoka vyzvedal. Najlepšie bude
sústrediť sa na zážitky z frontu; u týchto pohlavároch SS by to malo
padnúť na úradnú pôdu.

Trocha sa strhol, keď Höllreither druhý raz zavolal:

„Gerda, kde väzíš? Dočerta, vari v ostatnom čase zle počuješ?“

Vrátil sa do izby, na tvári opäť úsmev pozorného hostiteľa.

„Prepáčte, nadporučík, ak som bol trochu hlučný. Ale pri týchto slúžkach
človek musí zavše zvýšiť hlas…“

Podišiel k stolíku a všimol si, že Northaus veľa nepije.

„Vari vám nechutí? Mal som to v pivnici z čias, keď sa náš taliansky
spojenec ešte držal pri spoločnej štangli, pardon, pri osi…“ Hlasno
a samoľúbo sa zasmial nad formulkou, ktorou narážal na pomyslenú os
Berlín - Rím - Tokio. Potom sa znovu zlostne zahľadel k dverám. „Zdá sa,
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že tá hlupaňa má skutočne naondiate v ušiach!“

Znovu vyšiel z miestnosti. Northaus počul, ako hromží v predizbe. Do
toho sa konečne ozval vysoký hlas akéhosi dievčaťa,

Höllreither sa vrátil a s trochu teatrálne ustarosteným povzdychom si
znova sadol. Dvere nechal otvorené.

Konečne vstúpila s podnosom v rukách volaná Gerda, pomerne vysoká,
plnoštíhla, s výrazným poprsím a pekne modelovanými bokmi. Svetlé
vlasy mala zapletené do vrkoča. Tvár by bolo možné označiť ako
otvorenú, sympatickú, keby sa v jej kútikoch úst neusadili vrásky akejsi
otrávenosti, znudenosti, či nebodaj vyžitosti.

„Dobrý večer!“ pozdravila tichým hlasom. Höllreither nereagoval,
Northaus odzdravil. Sturmbaunnführer hľadel na dievča zboku so
zmrašteným čelom, akoby bol podchvíľou pripravený vynadať jej za
dajaké opomenutie. Nevšímajúc si Höllreithera, položila tácňu na
servírovací stolík a zručne rozkladala taniere a príbor.

Northaus pozoroval sturmbaunnführera. Čelo sa mu znovu vyhladilo a so
záľubou sledoval pohyby dievčaťa; pomerne krátka sukňa odhaľovala
pekne formované nohy.

Určite dohodnutá komédia, pomyslel si Northaus. Spáva s ňou, kým
manželka sa mu stará o deti kdesi pri Salzburgu. Možno dievča situáciu
využíva na isté výhody, nie prinápadne, ak je len trochu múdra.

Pri jedle Northaus vyslovil napriek pôvodnému úmyslu pár komplikácii.
To, čo dal Höllreither naservírovať, mu hmlisto pripomenulo predvojnové
časy, a aj to nie hocijaké! Na stole sa skvela husacia paštéta s hľuzovkami,
vedľa nej vynikajúce studené nakrájané plátky rozbifu, priam malebne
pripravený homár v majonéze a španielske sardinky; nechýbali ani olivy
a artičoky.

„Mal som nedávni príležitosť,“ vysvetlil sturmbaunnführer rovnako
samoľúbo, ako predtým pri olejomaľbe, „navštívil Milan a Paríž. Inak,
pravdaže, sa teraz u nás jedáva skromnejšie…“

Höllreither jedol bez osobitného výberu a hojne. Northaus s rozvahou,
striedmejšie, očividne vychutnával preňho vzácne jedlá. Počas jedenia sa
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pokúšal študovať tvár hostiteľa. Znovu sa mi potvrdil prvý dojem
z kliniky; v porovnaní s Köhlerom táto tvár nebola nesympatická.

Höllreither sa zrazu udrel do čela. „Som ja ale hlupák! Ládujem tu do seba
jedlo a celkom som zabudol na nápoje. Gerda!“

Zjavila sa blondína. „Odprac, potrebujeme miesto!“ Bez slova sa dala
odnášať taniere a príbory. Sturmbaunnführer vstal, podišiel ku knižnici
a otvoril jednu z priečok. „A teraz zlatý klinec programu!!“ povedal
slávnostne a priam s pietou pozdvihol fľašu koňaku zaplnenú ešte do troch
štvrtín. Pristavil čaše a nalial.

„Pamiatka na Marseille. Pri tej si, ak dostanem občas neprekonateľnú
chuť, sám musím rozkazovať, aby som sa jej nedotýkal. Ale dnes je to čosi
iné.“ Obradne vzal do rúk čašu. „Na môjho záchrancu! Na jeho blaho!“

Northaus iba povedal: „Na zdravie!“

„Nuž, milý priateľ, urobme si pohodlie. Doteraz sme nemali príležitosť
pohovoriť si. Porozprávajte mi dačo o sebe, nadporučík. Čo ste robili pred
vojnou, ako sa vám darilo neskôr. Rád počúvam našich vojakov. Mne,
žiaľ, nebolo doteraz súdené osvedčiť sa na fronte.“

Isteže, keď si sa o to vopred postaral!, pomyslel si Northaus. Je oveľa
menej nebezpečné poľovať v zázemí na inak zmýšľajúcich, než na fronte
nastavovať hlavu…

Zvalil sa na operadlo a dal sa rozprávať. Bežné dojmy a zážitky z ťaženia
vo Francúzsku, zážitky od Stalingradu. Pridal všeobecnosti
z predvojnových rokov. Rozprávanie chvíľkami okorenil frontovými
vtipmi.

Keď spomínal Stalingrad, Höllreither zbystril pozornosť. „Bola to tragédia
pre šiestu armádu! A jednako: súčasne aj fanál, ktorý vztýčili naši vojaci.
Ešte po sto rokoch ľudia budú s úctou hovoriť o tom hrdinskom boji!“

Odporné!, pomyslel si Northaus. Vari naozaj verí tomu, čo vraví? Podobné
patetické slová použil svojho času aj Göring, keď oficiálne pochovávali
dávno obetovanú šiestu armádu. Ale či sa možno čudovať tomuto
pokrytectvu pri remesle, ktorým sa Höllreither v zázemí zaoberá, pri
mentalite vlastnej jeho smrtihlavskému rodu?
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Northaus usúdil, že by bolo na mieste skončiť rozprávanie. Ani slovo
o Bendlerovej ulici, ak sa Höllreither sám na ňu neopýta. A pochopiteľne,
ani slovo o spolupracovníkoch, nič o súčasnej pracovnej rutine.

Sturmbaunnführer znovu nalial. „Zaujímavé, nadporučík. A teraz je z vás
kancelársky človek. Nuž čo, ja som ním už od tridsiateho ôsmeho. Často
závidím kamarátom, ktorí zamenili atramentové škrabadlo za ozajstnú
zbraň. No utešuje ma vedomie, že aj moju prácu musí niekto robiť.“

„Pôsobili ste stále v Berlíne?“

„Prepáčte, ešte som vám fakticky nerozprával o sebe,“ ospravedlňoval sa
Höllreither a dožičil si hlboký dúšok. „V ríšskom hlavnom meste som iba
od tridsiateho ôsmeho. Predtým som si vyslúžil ostrohy v Ostmarke, ako
sme správne začali nazývať staré mľandravé Rakúsko. Začalo sa to ešte za
života neboráka Dellfussa. Vtedy som sa pridal k hnutiu. Čo vám mám
hovoriť, boli to čertovsky tvrdé časy! Jedinými svetlými bodmi boli pre
mňa občasné pobyty v ríši. Napokon, nie som rodený Rakúšan. Po anšluse
sa mi podarilo vyriešiť niektoré - nazvime to problémy - vo Viedni. Nuž,
všimli si ma na vyšších miestach a nakoniec ma preložili sem, na hlavný
úrad ríšskej bezpečnosti, náš RSHA.“

Náhle prerušil svoj výklad a spýtal sa. „Čo by ste povedali na fľašu vína?
Vybral som z pivnice čosi vynikajúce. Súhlasíte? Dobre. Ospravedlňte ma
na okamih…“ Northaus vstal a podišiel ku knižnici. Román sa románe,
takmer výlučne priemerní autori - Bluck, Dwinger, Zöberlein. A celý
priečinok fotografických zväzkov: Stranícky zjazd viery, Stranícky zjazd
cti, Vodca vo Viedni, Vodca v Poľsku, Vodca vo Francúzsku… Northaus
sa vzdal ďalšieho čítania názvov.

Höllreither sa vrátil s dvoma fľašami vína.

„Veľa čítate, sturmbannführer?“

„Kdeže, milý priateľ. To moja pani bola zvyknutá zabíjať voľný čas
čítaním. Myslím, že všetko, čo tu vidíte, prečítala dva razy, možno tri razy.
Ja na knihy nemám čas. Musím sa zaoberať inými písomnosťami,
mimochodom neraz vrcholne zaujímavými…“

Nalial do pohárov víno.
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„Nuž, na zdravie! Aby sme sa, ak sa naskytne príležitosť, častejšie takto
príjemne pozhovárali!“

Popíjali. Höllreither náhlivo, Northaus opatrnejšie. Hojné jedivo spôsobilo,
že vypitý alkohol ostával bez následkov.

„Zaoberáte sa nepriateľskou propagandou, sturmbannführer?“ spýtal sa
Northaus a pomyslel si, že touto cestou azda zistí o Höllreitherovi viac.
To, čo o sebe povedal doteraz, by mohol porozprávať hocikomu.

„Ste zvedavý, nadporučík?“ zasmial sa Höllreither. „Viem vás pochopiť.
Aj ja som taký od prírody. Nuž, približne ste utrafili. Lenže - medzi nami -
zaoberám sa propagandou vnútorného nepriateľa. Čo proti nám varia
v Londýne či v Moskve, tým sa zaoberajú iní.“

„Nazdával som sa, že tento problém je u nás už dávno vyriešený…“
Northaus si dal záležať, aby jeho poznámka vyznela ledabolo, bez
osobitného záujmu.

Höllreither podržal v ruke pohár a uprel na Northausa suverénny pohľad.
Áno, ešte tak v štyridsiatom, v štyridsiatom prvom. Ale dnes? Nezmeniť
názor v tejto veci by mohlo znamenať,“ cynicky sa usmial, „že by som
dnes trčal kdesi na kryme v kotli a písal testament…“

Chvíľu sa odmlčal, vstal a vyprázdnil pohár.

„Možno sa robíte naivnejší, než ste, nadporučík. Ale vaša otázka môže
prameniť aj z toho, že páni z wermachtu zvyčajne posudzujú veci
bezstarostnejšie než my, čosi vám prezradím, ale nechajte si to pre seba.
V prvých štyroch mesiacov tohto roku mali sme do činenia s väčším
množstvom písomných produkcii ilegálnych organizácii než za celý
minulý rok! S komunistickými, ak to chcete vedieť presnejšie.“

Znovu si sadol a prudko postavil pohár na stôl.

„Ale hovoríme o iných veciach, nechajme službu službou!“

„Súhlasím,“ povedal Northaus. Bol vlastne rád, že Höllreither odvracia
pozornosť na iné. To, čo jeho hostiteľ naznačil, boli iba malé kamienky
z mozaiky, ktorej väčšia časť ostávala zahalená. Vedel si však predstaviť,
aká rýchla musela byť kariéra tohto človeka. Nechcelo sa mu veriť, že by
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sa zaoberal iba sledovaním komunistických letákov. Znovu mu zišiel na
um Heydrichov portrét na nočnom stolíku v nemocnici.. obludy
obergruppenführerovho formátu nerozdávali takéto pocty hocikomu.

Dostal nápad. „Nemáte fotografiu rodinky?“

Zdalo sa, že trafil do čierneho. Sturmbannführer sa v okamihu zdvihol,
zašiel k písaciemu stolu a vytiahol, dva hrubú fotoalbumy. Takmer celú
hodinu - Northaus sa potom aj preklínal za svoj nápad - Höllreither
vysvetľoval, kto je kto a čo je čo. Stále znovu mu komentoval zábery so
ženou, brunetou chladného pohľadu a drsnej krásy, i fotografie detí, ktoré
mohli byť vzorovým modelom pre učebnicu rasovej čistoty. No a napokon
tam bol sám Höllreither - v horách, pri lyžovačke, na chate, pri
prechádzkach, zväčša bez uniformy.

„Toto bolo pri Füssene v tridsiatom deviatom, tu som zasa v Innsbrucku
o rok neskôr,“ vysvetľoval Höllreither zo zaujatím. „Aha, a tuto
Sonthofene, vidíte muža naľavo odo mňa? To je môj milý kamarát Wolff,
dnes veľké zviera v SS. Velí jeden divízii v Taliansku…“

Tak to išlo bez prestávky ďalej, iba občas Höllreither dolial jednému či
druhému vína. Už dávno odzátkoval druhú fľašu.

Northaus iba s námahou potláčal zívanie.

Konečne mal aj sturmbannführer dosť fotografickej exkurzie do minulosti.
Odložil albumy a priniesol novú fľašu koňaku.

„Na víno si veľmi nepotrpím. A čo si dáte vy, nadporučík?“

„Ak smiem prosiť, ostal by som pri víne. Lenže,“ Northaus pozrel na
hodinky, „už je po desiatej. Pri mojej dlhej ceste nazad by už vari aj bolo
načase, aby som sa pobral…“

„Hlúposť. Takú hodinku ešte môžete pokojne posedieť. Posledné spoje
fungujú až do pol jednej. Alebo zavolám voz?“

„Nie, to v nijakom prípade. Nebudem zbytočne spotrebovať váš
drahocenný benzín.“

„Fantastické stanovisko, môj najmilší. Všetka česť“ keby viacerí zmýšľali
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takto!“ Höllreither, očividne uveličený, si riadne uhol z koňaku. „Ale
jednu mokku si ešte dáme, čo poviete? Trochu nás osvieži.“

Zavolal na dievča. Blondína sa zjavila na dverách s akýmsi ilustrovaným
časopisom v rukách.

„Uvar nám silnú kávu, ale tempo!“

„Ako si pán sturmbannführer želá,“ povedala a pohľad jej s trochou
pohŕdania skĺzol cez Höllreithera na Northausa - akoby ho v tento večer
vôbec prvý raz zaregistrovala. Potom za sebou zavrela dvere.

„A propos, benzín,“ zahniezdil sa Höllreither, „pred chvíľou ste spomínali
nedostatok pohonných látok… Ale vy sám vôbec nepijete! Smiem?“ nalial
Northausovi a pripálil si cigaretu. „Viete, čo mi robí starosti? Možno sa
budete smiať: nedostatok pohonných látok, predovšetkým to, čo z toho
teraz mnohí robia.“

„Ako tomu mám rozumieť, sturmbannführer?“

„Nuž, pozrite, vám nemusím objasňovať situáciu na fronte. Boľševici nám
vzali Ukrajinu. Pri Tarnopole –Podoľsku sú obkolesené naše väčšie
skupiny. Sovieti už stoja na hraniciach generálneho gubernátu. Ľvov, teda
haličská nafta, a takisto rumunské pramene sú už priamo ohrozené.“

„Áno, to je známe,“ odvetil Northaus bez vzrušenia. „Lenže naše vedenie
už zvládlo aj horšie situácie.“

„Ako vravíte, správne. Ale povedzte to tým panikárom u nás doma.
Najnovšie sa množia hlasy, že strata haličskej a rumunskej nafty nám
môže zasadiť smrtiaci úder.“

Northaus usilovne uvažoval. Má sturmbannführer naozaj takéto
pochybnosti, alebo iba nasadol kurz na hlbšie vyzvedanie? Bol by
nesmierne rád podkúril pod kotlom jeho obáv, ale to by mohlo vyznieť
porazenecky i hlúpo súčasne. Bude teda lepšie zatrúbiť víťazné fanfáry
a trochu „zdvihnúť náladu“.

„Ľudia pozerajú všeličo, sturmbannführer. Ale netreba na to veľmi
hľadieť.“

202



„Isteže nie. Mňa zaujíma skôr to, ako sa zmenil nástupný priestor týchto
chýrov. Časť celkom vážne vyjadruje obavy, že náš boj sa skončí zle. Toto
stanovisko sa dokonca vyjadruje viac-menej otvorene. Ďalšia časť
a kŕčovito drží nádeje, že veci sa takpovediac z večera na ráno zmenia na
lepšie.“

„Ako to mám chápať, sturmbannführer? Vari sa nenápadne zamiešate
medzi ľudí?“

„Celkom jednoducho. Týždenne dostávame hlásenie o nálade
obyvateľstva. Starosti mi robí práve tá druhá skupina, títo nepolepšiteľní
optimisti.“

„Ako to? Títo ľudia by predsa mohli byť menším zlom, či nie?“

„Zle ma chápete, nadporučík. Ľudia, čo tárajú o tom, že veci sa razom
zmenia na lepšie, sú ťažšie zvládnuteľní ako pesimisti. Pýtam sa vás: Už sa
zjavila naša odvetná zbraň? Nie! Už sa rozglejilo neprirodzené
spojenectvom medzi boľševickým Ruskom na jednej strane
a plutokratickým Anglickom a Spojenými štátmi na strane druhej? Vôbec
nie! Vari sa naši strategický priestor v ostatných dvoch rokoch z mesiaca
na mesiac čoraz väčšmi nezmenšuje?“

Prerušil svoj rečnícky príval, pretože do miestnosti vstúpilo dievča
s kávou.

„Postav kávu na servírovací stolík, Gerda, počkaj, moment! Ona vám
potvrdí, čo sa povráva medzi ľuďmi, nadporučík. Nože poď bližšie!“

Blondína pomaly podišla k stolu, počastovala Northausa pohŕdavým
pohľadom a znudene pozrela na Höllreithera. Váhala.

„…Ľudia šomrú, podaktorí aj celkom otvorene nadávajú…“

„No ale prečo?“ súril ju Höllreither netrpezlivo.

Chvíľu uvažovala. „Zlostia sa na predĺžený pracovný čas. Aj na malé
osobitné prídely a na nálety.“

„Hlúposti! To som nechcel počuť. Nedávno si mi hovorila čosi iné.
Spomeň si, čo hovorili u pekára o Maďarsku a Rumunsko…“
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„Ach, tak,“ zašomrala neochotne; v hlase jej zaznieval školácky vzdor.
„Jedni vraveli, že ústup tamdolu je úmyselný. Vraj vodca chce Maďarov
a Rumunov prinútiť, aby sa viac zapojili do vojny…“ zháčila sa. „A ďalej,
poďme!“ súril ju Höllreither. Zrejme hľadala vhodný výraz. „Vravia, že
vodca im nechá stúpať vodu až po krk, aby potom udrel…“

„No dobre, stačí! Môžeš ísť.“

Höllreither vyčkal, kým dievča odíde.

„Vidíte, to je presne to, čo som mal na mysli. Títo ľudia vkladajú takú
dôveru do vodcu, že je to jednoducho absurdné…“ siahol za pohárom a na
dúšok ho vyprázdnil. „Ale čo sa stane, ak títo ľudia nebudú mať pravdu?“
Dôrazne pozrel na Northausa.

„Mám to chápať tak, že vy sám nemáte k vodcovi dôveru?“ Aj keď
Höllreither svoju poznámku nemyslel provokatívne, musel reagovať takto.

Sturmbannführer urobil odmietavé gesto. Tvárou sa mu mihol potuteľný
úsmešok. „Prosím vás, ešte čo! Také čosi by mi ani vo sne nenapadlo.
Lenže vždy musíme myslieť na to, že aj vodca je len človek. To
nevylučuje,“ vstala začal sa nepokojne prechádzať, „príležitostné chyby.
Ale nechajme to. Chcel som vám iba ukázať, prečo pokladám optimistov
medzi šíriteľmi nálad za tú nebezpečnejšiu časť. Napokon táto okolnosť
ide aj na konto nášho milého veľkopropagandistu doktora Goebbelsa
s jeho ľahkovážnymi sľubmi. No dobre. Zabudnite, čo som povedal
o vodcovi.“

Höllreitherove výlevy Northausa zmiatli. Sturmbannführer sa vlastne ani
nepokúšal vyzvedať, naopak, hovoril takmer otvorene; jeho poznámka
o Hitlerovi hraničila s kacírstvom. Žeby nakoniec v hlavnom úrade ríšskej
bezpečnosti existovala opozícia proti vodcovi? Už sama takáto myšlienka
bola absurdná. Lenže Himmler v posledných rokoch sústredil vo svojich
rukách priveľkú moc. Vari tak existuje klika, ktorá si sľubuje ešte väčšiu
moc, keby sa raz Himmler dostal na miesto Hitlera?

Höllreither chcel určite iba bľufovať, oponoval sám sebe Northaus. Nie, je
absolútne nemysliteľné, aby ľudia jeho druhu stáli v opozícii voči
Hitlerovi! Napokon jemu vďačia za všetko, skrze neho sa stali pánmi nad
životom a smrťou… Takže teraz už iba preč odtiaľ, preč z tohto ovzdušia,
kde sa lovec lebiek pokúša na pár hodín zabudnúť na svoje krvavé
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remeslo!

Höllreither zašiel ku gramofónu. Tlmene zazrela predohra k Wagnerovým
Majstrom spevákom norimberským. Northaus pozrel na hodinky. „Ale
teraz už skutočne musím ísť, sturmbannführer. Bol to príjemný večer.
„Vstal a vystrel sa. od dlhého sedenia mu stŕpli nohy.

„Desať minúť pred jedenástou, veru tak. Ale počkajte ešte okamih, bude to
trvať iba pár sekúnd!“

Podišiel k písaciemu stolu, otvoril zásuvku a prehraboval sa v nej, až
našiel, čo hľadal.

„Predtým sme si popozerali hŕbu fotografii. A tak mi teraz čosi napadlo.
Nepoznáte náhodou týchto pánov? Pozrite…“

Podal Northausovi tri fotografické zväčšeniny. Na dvoch z nich bola
skupina vyšších dôstojníkov wermachtu, na tretej traja civilisti na
schodoch. Northaus mal čo robiť, aby sa ovládol. Na dvoch fotografiách
bez námahy identifikoval muža, s ktorým síce osobne nikdy neprišiel do
styku, ale Stauffenberg o ňom hovoril vždy iba najhrejivejším tónom.
Pochybnosť bola vylúčená. Na fotografiách bol bývalý generálplukovník
Ludwig Beck - raz v uniforme, druhý raz v čiernom civilnom obleku.

Northaus sa tváril ľahostajne, hoci mu pot cícerkom stekal po chrbte.
„Ľutujem sturmbannführer. Týchto ľudí nepoznám, nikdy som ich nevidel.

Höllreither bol sklamaný. „Škoda. Myslel som, že ste azda jedného, alebo
aj viacerých dakedy stretli na Bendlerovej ulici. Teda zabudnite na to!“
Vzal od Northausa fotografie. „Nič v zlom, nadporučík. Iba mi tak zrazu
zišlo na um.“

Höllreither trval na tom, že Northausa odprevadí až k stanici rýchlodráhy.
Kým kráčali vedľa seba, sturmbannführer rozprával o bežných veciach, ani
slovkom sa už nezmienil o háklivých minútach v závere Northausovej
návštevy. Vyčkal, kým sa škrípavo dorútila súprava S-Bahnu, potom
zdvihol ruku na hitlerovský pozdrav: „Dakedy vás zasa zavolám. Tešilo
ma, že som mohol byť vaším hostiteľom!“

Za jazdy Northaus intenzívne uvažoval o Höllreitherovom správaní. Ako
sa dostal k Beckovej fotografii? Bol to z jeho strany iba lacný chyták,
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alebo ho tým chcel prekvapiť a psychologicky šokovať, aby si overil jeho
reakciu? Höllreithera určite zaujímal iba Beck; ostatní na snímke boli iba
hodnostne nižší dôstojníci. Čím dlhšie uvažoval, tým menej veril, že
sturmbannführerova otázka bola náhodná.

Pokiaľ sa pamätal, Hitler poslal Becka začiatkom tridsiateho ôsmeho do
výslužby. V tom čase s ním nijako nemohol prísť do styku. A neskôr? To
už Beck žil v ústraní a navonok viedol málo nápadný život
penzionovaného dôstojníka.. sturmbannführer teda vychádzal
z predpokladu, že Beck ešte udržiava styky s heeresamtom na Bendlerovej
ulici a že Northaus ho mohol pri dajakej príležitosti vidieť. Ale varu by sa
Beck takto kompromitoval? Northaus vedel od Stauffenberga, že Beck
opovrhuje niekdajšími spolupracovníkmi z heeresamtu, ktorí sa pridali
k Hitlerovi. A okrem toho na rozdiel od Goerdelera Beck úzkostlivo dbal,
aby utajil svoje styky s opozíciou.

Alebo žeby - alebo bolo azda u človeka, ktorého si cenil sám Heydrich,
nemysliteľné - žeby ho chcel sturmbannführer varovať? Nie, uvažoval
Northaus, tuším som veľa vypil. Takéto záchvaty poctivosti, či ako to
nazvať, u sturmbannführera SS nemožno predpokladať! Okrem toho by to
muselo znamenať, že Höllreither má dajaké tušenie alebo dokonca
informácie o spojení Stauffenbergovej skupiny s bývalým
generálplukovníkom.

Tejto noci ho čakal ešte jeden mimoriadny zážitok. Hlavu mal ťažkú od
rozhovoru, napätia a vína, nuž nečudo, že zadriemal. Strhol sa, keď ho
ktosi chytil za plece. Chvíľu zízal do tváre neznámeho.

„Je to možné?“ pán nadporučík?“

Až teraz sa Northaus prebral z rozospatosti a spoznal toho druhého: „Vy,
Schröder?! Ako ste sa dostali z Mníchova do našich končín? Kde vlastne
ste teraz?“

Jeho bývalý ošetrovateľ z mníchovskej nemocnice si prisadol k nemu
a očividne naradostený neočakávaným stretnutím vysvetľoval:

„Pristúpil som na stanici pri Friedrichovej ulici. Ako sa tak rozhliadam,
zrazu som vás spoznal. Mám doviezť profesorovi dáke inštrumenty. Ale
ako sa darí vám?“
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„Nuž, nedopadol som zle. Pracujem na veliteľstve záložného vojska.“
Northaus cítil, že je veľmi unavený, ale zo starej známosti sa ešte prinútil
na otázku: „A ako je tam u vás?“

Schröder si vzdychol. „Už vlani to bolo zlé. Ale teraz to je hotová
haravara. Každý týždeň, len čo sa uvoľní pár lôžok, noví pacienti. Aj
s lekármi je to čoraz horšie. Pred dvoma týždňami šéf musel uvoľniť
dvoch štábnych lekárov na front. A niet nijakej nádeje na náhradu.

Ošetrovateľ z Mníchova toho mal ešte veľa na srdci, bol očividne rád, že
sa môže vyhovoriť. Kým sa na stanici Schönhauser Alee rozlúčil,
Northaus sa ešte spýtal: „Počuli ste potom ešte dačo o starom
Waiblingerovi?“

„O záhradníkovi? Veru nie, ani slovko, pán nadporučík…“

Keď znovu ostal sám, spomenul si znova na Becka. Obracal vec zo
všetkých strán.

Nasledujúceho rána sa hlásil u Bőlkowa. Navonok pokojný kapitán mlčky
počúval jeho hlásenie o večere u Höllreithera. No vo chvíli, keď padla
zmienka o fotografiách a o Beckovi, sa jeho pokoj stratil. Nervózne
predkladal papiere pred sebou z miesta na miesto, ale ešte vždy nič
nepovedal. Konečne prerušil mlčanie:

„Tak sa mi vidí, že vás musím požiadať o prepáčenie! Včera som sa trochu
hneval, že máte navštíviť toho chlapa. Ale teraz som viac než rád, že ste
tam boli a mali oči otvorené. To, čo ste mi oznámili, je mimoriadne
dôležité! Dokonca uvažujem, či by som ihneď nemal zavolať
podplukovníkovi von Stauffenbergovi a požiadať ho, aby si skrátil
dovolenku!“

Northaus sa čudoval. Nebola Bőlkowova reakcia prehnaná?

„Vidíte dajaké nebezpečenstvo, ktoré by mohlo hroziť
generálplukovníkovi Beckovi?“ spýtal sa.

„Vaše oznámenie je dôležité! Nemohli ste vedieť, čo Stauffenberg,“
opravil sa, „čo podplukovník Stauffenberg naznačil pred odchodom na
dovolenku, že totiž okrem Goerdelera sledujú aj Becka. Isteže, robí sa to
pod patronátom gestapa či RSHA. Vaša správa vlastne potvrdila, že
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podplukovníkova informácia, ktorú sme si nemohli overiť, je správna.
Osobne si myslím, že tí dvaja nie sú na čiernej listine od včerajška.“

„Rozumiem, pán kapitán. Ale čo môžeme vo veci podniknúť?“

„To sa ešte ukáže. V každom prípade sa musí podplukovník urýchlene
vrátiť do Berlína! Sám by som nechcel nič podnikať. Ako ho poznám,
určite ho to už aj ťahá nazad. Teda to risknem a zavolám ho!“

Podplukovník Stauffenberg sa naskutku zjavil v Berlíne dva dni pred
pôvodným termínom návratu. Očividne sa trochu zotavil. Northaus ho
najprv videl iba letmo, ale k večeru ho podplukovník zavolal a vyhlásil, že
by sa mu chcel poďakovať za obozretnosť, pri vhodnej príležitosti sa
k tomu vráti.

Asi desať dní po tom, ako im Stauffenberg rozdal podkladové materiály
o výbore Slobodné Nemecko, pozval do svojej kancelárie Bőlkowa, von
Haeftena a jeho. Haeften doniesol z kasína obložené chlebíky a pivo. Keď
si urobili pohodlie, Stauffenberg sa ujal slova. Pripomenul, že chce počuť
skutočne otvorené a úprimné názory na vec. Najprv principiálne, a potom
si o tom podiskutujú.

Bőlkow mal slovo ako prvý; vraj, ako sa o ňom vie, je zásadne proti
akémukoľvek spojenectvu s komunistami, ale v tomto prípade je to iná
otázka. Vraj zistil, že podľa všetkého vo výbore pôsobia aj veľmi statoční
a čestní muži. Tvrdenie nacistov, že Rusi týchto ľudí vydierali, je
vyslovený nezmysel. Jednako sa však treba spýtať, či to, na čo sa
v sovietskom Rusku dali títo bývalí frontoví vojaci, nie je to nebezpečná
hra. Napokon výber nepozostáva iba z nich, z vojakov. Treba vyčkať, či sa
nakoniec zo zajatcov predsa len nevykľujú nástroje v rukách Rusov.

Podobne usudzoval aj nadporučík von Haeften. Iba dodal, že závisí aj od
zajatcov samých, akú aktivitu budú vo výbore vyvíjať.

Po ňom sa Stauffenberg obrátil na Northausa.

„Súhlasím s kapitánom Bőlkowom v dvoch bodoch, že totiž po prvé, vo
výbore fungujú skutočne významné a uznávané mená, a po druhé, že téza
o ruskom vydieraní je absurdná. Jednako neskrývam, že celková nedôvera
kapitána Bőlkowa ma prekvapuje. Chcel by som upozorniť na správu
dôstojníka s osobitným poslaním istej divízie na strednom úseku frontu,
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ktorá je v podkladoch. Prípad dvoch zastrelených vojakov, ktorí sa
priblížili až k našim predným líniám, svedčí o pozoruhodnej dôvere
z ruskej strany. Nie som jasnovidec a nepoznám celkové ciele Sovietov,
ale som toho názoru, že by sme mali seriózne zvážiť, či nie je možné
nadviazať kontakt s výborom Slobodné Nemecko.“

Chcel ísť až tak ďaleko? Pôvodne ani nie, ale Bőlkowova záverečná
poznámka ho k tomu vyprovokovala.

„Dobre, ďakujem vám,“ povedal Stauffenberg. „Nadviažem priamo na
posledný vyslovený názor. V zásade nie som proti tomu, aby sme hľadali
kontakt. Prečo sa na mňa tak začudovane dívate, Bőlkow? Pripúšťam, že
vždy som nebol tohto názoru. Keď sa k nám dostali prvé správy o činnosti
výboru, povedal som čosi iné: že nemám vysokú mienku o proklamáciách
spoza ostatného drôtu. Tak či onak, dávam na uváženie, že ešte pred
nadviazaním kontaktov by sme sa mali pokúsiť získať ďalšie podrobnosti.
Mám na mysli okrem iného napríklad aj sondovanie na uváženie, že ešte
pred nadviazaním kontaktov by sme sa mali pokúsiť získať ďalšie
podrobnosti. Mám na mysli okrem iného napríklad aj sondovanie
u rodinných príslušníkov tých zajatcov, u ktorých môžeme predpokladať
odmietavý vzťah k nacistickému režimu.“

Urobil prestávku vo výklade, zaklonil sa na stoličke a pokračoval:

„Musíme si uvedomiť, že vývoj sa uberá rýchlejšie, než sme
predpokladali. Medzičasom aj sám Goerdeler začína prejavovať nápadný
záujem o činnosť výboru. Veru tak, Bőlkow, o tom ešte neviete. Poľný
maršal von Witzbelen sa správa podobne, už aj vzhľadom na svoje
niekdajšie dobrá vzťahy ku generálovi Seydlitzovi. Ale to pre mňa nie je
rozhodzujúce. Dôležité je, páni, že čosi podobné, ako je tento výbor,
neexistuje ani v Anglicku, ani v USA!“

„Pozoruhodný argument!“ reagoval Haeften a so záujmom sa predklonil:
„Tým chcete povedať, že…?“

„Tým chcem povedať, že jednak majú Sovieti iný vzťah k nemeckým
zajatcom, a očividne aj k otázke Nemecka vôbec, a okrem toho aj to, že pri
úspechu plánu Valkýra by sa výbor mohol stať naším potencionálnym
spojencom.“

Nastala odmlka. Stauffenbergov argument bol závažný.

209



„Teda čosi ako tromf v rukáve?“ ozval sa Bőlkow a pokýval hlavou. „Vari
chcete, pán podplukovník, tento zmiešaný oddiel - prepáčte, ale neviem
nájsť iný, vhodnejší výraz - vyzvať na aktívnu bojovú podporu?“

Stauffenberg nahnevane pozrel na Bőlkowa: „Už som od vás počul
múdrejšie veci, kapitán! Rozhodnutie, čo sa má stať s príslušníkmi výboru
po prímerí, vôbec nie je v našich silách ani kompetencii!“

„Nebolo by možné pomocou tohto výboru vyvinúť nátlak na Anglicko
a USA?“ ozval sa Northaus.

„Výbor je reálny fakt,“ odpovedal Stauffenberg, „bez ohľadu, aké
stanovisko k nemu kto zaujíma. Sú to naši spolubojovníci, ktorí - nie bez
nebezpečenstva pre svojich rodinných príslušníkov v ríši - verejne
skoncovali s Hitlerom; o tom jasne hovoria všetky ich proklamácie.
Súčasne dali najavo, že sú pripravení začať nové dejiny Nemecka. Nik ma
nepresvedčí, že tento sprvoti čisto morálny aspekt nemá veľký význam,.
V našom prípade by mohol znamenať prinajmenšom ideovú podporu.“

„Lenže táto podpora by prakticky prichádzala pod patronátom Moskvy,“
nezdržal sa Bőlkow.

„Isteže,“ súhlasil Stauffenberg pokojne, ale bolo vidieť, že si o veci ešte
nevytvoril jasné stanovisko. „Lenže, páni, rozmýšľali ste dakedy o tom, čo
bude, ak Anglicko a Spojené štáty neprejavia ochotu na separátny
kompromis? Potom budeme stáť sami na šírom poli - ak pravda, ešte
predtým nedosiahneme dajakú dohodu s výborom.“

V priebehu večera debata nadobúdala na dynamike a vyhranenosti
názorov. Bolo jasné, že blk sa len ťažko vzdá svojich zásadných
predsudkov. „Haeften a Northaus zaujali pozitívnejšie stanovisko. Sám
Stauffenberg sa už vyjadroval len málo. Tu i tam dačo objasnil, ale zväčša
sa obmedzil na heslovité poznámky, ktoré si zapisoval na lístok.

Iba raz vstúpil do debaty, a síce keď Bőlkow neočakávane nadhodil otázku
poľného maršala Paulusa. Kapitán sa spytoval, ako je možné, že Paulus sa
doteraz neangažoval vo výbore, ak je teda jeho pôsobenie také príťažlivé.
Vraj je to dôkaz, že tu čosi nie je v poriadku.

„Môžem povedať iba jedno,“ zareagoval Stauffenberg. „Ak sa muž ako
poľný maršal Paulus doteraz neangažoval vo výbere, potom to rozhodne
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nie je otázka činnosti samého výboru, ale skôr otázka jeho charakteru.“

„Chcete povedať,“ nadhodil Bőlkow, „že Paulus nakoniec priklonil
k nacistom? Posledné rádiogramy šiestej armády mali takúto ´príchuť…“

Stauffenberg prepočul jedovatý podtón a pokračoval:

„Paulus bol známy v generálnom štábe ako muž, ktorý rozmýšľal
dvadsaťštyri hodín, kým prijal dajaké rozhodnutie. Nie nadarmo ho
prezývali ´,cunctator´ čiže váhavý. Pred necelými dvoma rokmi som s ním
hovoril vo Vinici. Vtedy bol plný rozpakov nad chybami najvyššieho
vedenia, zhrozený na zločinmi, ktoré v zázemí páchali SS a polície.
Stalingrad mu otvoril oči, v neposlednom rade aj tragédie, že sa do
poslednej chvíle Hitlerovho rozkazu a kapituloval, až keď už bolo neskoro.
Možno jedného dňa začujeme vo výbore Slobodné Nemecko aj jeho hlas.“

Keby bol mal Northaus pri rozchode diskutérov zhrnúť, čo sa dosiahlo,
musel by konštatovať nejednotnosť. Výhrady a výpady u Bőlkowa,
rozpory u Haeftena. Súhlas, ale aj isté pochybnosti u Stauffenberga. Pokiaľ
išlo oňho samého by nemohol poprieť, že po celej diskusii je zmätenejší
než predtým.

Keď opúšťali miestnosť, bolo už krátko pred jedenástou. Northaus
oblečený v plášti sa chystal podať Stauffenbergovi ruku na rozlúčku, ale
ten ho zdržal.

„Ešte pár minút, Northaus!“ povedal a ukázal na stoličku. Sadli si.

„Chcel by som sa vám poďakovať, že ste vzali tak svedomito a vážne tú
vec s Beckovou fotografiou. Preto vás budem zajtra popoludní potrebovať.
Môj brat dostane správu, že nás zajtra navštívi Goerdelerov dôverník.
Chcel by som vás poprosiť, aby ste mi boli v tom čase k dispozícii.
Potvrdíte hosťovi, ako sa vás Höllreither pokúsil fotografiou zaskočiť. Aj
Goerdeler je v nebezpečenstve už som na to neraz upozorňoval, ale nechcú
mi to veriť.“

„Dobre, budem pripravený, pán podplukovník. Kedy a kde sa mám
dostaviť?“

„Okolo pätnástej hodiny si vás vyzdvihne môj brat tu na Bendlerovej ulici.
Ja sa vydám na cestu už pred vami. Goerdelera človek sa musí ešte večer
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vrátiť do Lipska. Stretneme sa v byte istého známeho. Môj brat pozná
cestu.“

„Sú azda s doktorom Goerdelera nové ťažkosti?“ spýtal sa Northaus.
„Vtedy cestou z Berchtesgadenu ste naznačili komplikácie.“

Stauffenbergova tvár sa zachmúrila. „Sme na stope istej veci, ktorá je ako
stvorená na to, aby sme s goerdelerovcami našli čo najužšiu spoločnú
bázu. Ale v tejto chvíľku vám to ešte nemôžem objasniť. Poďte, už je
naozaj neskoro!“

Nasledujúceho popoludnia Berthold Stauffenberg čakal so svojím
mercedesom vo vedľajšej uličke, ktorá viedla k Tiergartenu.

„Najprv si trochu pojazdíme krížom-krážom pre prípad, že by mal o nás
ktosi záujem. Zvyšok cesty potom prebehneme pešo.“

Voz zamieril k Brandenburskej bráne; vľavo nechali za sebou ruiny
ríšskeho snemu a zamierili k ulici Invalidov. Tu zabočili ostro na západ.

Uháňali smerom k Moabitu. Keď prechádzali popri lehrterskej stanici,
ozval sa Berthold Stauffenberg:

„Prosím, aby ste mali pochopenie, keď vás len nakrátko zapojíme do
rozhovoru.“

Aká, obvyklá prehnaná opatrnosť!, pomyslel si Northaus. Ale či už jej
v mojom prípade nebolo práve dosť? Napokon som to bol ja, kto
Bőlkowovi bez meškania hlásil prípad s Höllreitherom… Mlčky hľadel na
cestu pred nimi.

Berthold Stauffenberg sa naňho zboku pozrel, akoby vycítil jeho
myšlienky.

„Nechápte to zle, Northaus. Čo najmenej podrobností - to platí pre
každého z nás. Nemá to nič spoločné,“ na okamih zaváhal, „s vašou
známosťou so sturmbannführerom Höllreitherom. Verte mi.“

To dlhé vyčkávanie na rozuzlenie zo mňa nakoniec urobí precitlivenú
a nedotklivú starú pannu!, zlostil sa v duchu Northaus sám na seba. Ale
hlasno povedal: „To je v poriadku, pán hlavný štábny sudca. Len by som
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sa chcel ešte spýtať, či tá fotografia pána Becka je jediné, o čom mám
hovoriť s návštevníkom.“

„Áno, ak Claus nerozhodne inakšie. Ale uvidíme až na mieste…“

V istých intervaloch sa Berthold Stauffenberg obzeral dozadu, či ich dakto
nesleduje, ale nešlo za nimi nijaké vozidlo.“

Opustili Moabit a podľa Northausovo odhadu už boli v Charlottenburgu.
Chodníky sa zmenili na rumoviská, z ktorých vytŕčali zuhoľnatené hrady
a strešné podpery. Starí ľudia sa na niekoľkých miestach pokúšali
vyhrabať z ruín dajaké podnety z osobného vlastníctva, ale podľa všetkého
to bolo beznádejne.

Berthold Stauffenberg pozrel na hodiny. „V najbližšej bočnej uličke
zaparkujeme. Potom sa bude už iba päť minút chôdze.“

Kráčali rozbombardovanými ulicami. Okrem niekoľkých detí všetko bolo
ľudoprázdne. Šarvanci sa hrali na vojnu. Mali na to vhodnú kulisu. Boli to
desať, dvanásťroční chlapci, ktorých vojna vytrhla z normálnych koľají -
počuli iba o vojne, poznali iba vojnu, hrali sa na ňu… Chvíľu istým
rešpektom hľadeli na oboch mužov v uniformách, potom sa vrátili
k hlasným hrám.

Dom, v ktorom ich očakávali, stál neporušený medzi jednou ruinou
a budovou s vyhoretou povalou. Kedysi zrejme vynikal eleganciou, ale
teraz behúne na schodoch mali už početné kazy a na stenách sa odlupovala
omietka.

Na prvom poschodí Berthold Stauffenberg dva razy krátko a dva razy dlho
zazvonil. Vnútri bolo počuť kroky, dvere sa otvorili. Stál v nich Yorck von
Wartenberg v civilnom obleku. Usmial sa, keď videl Northausovu
prekvapenú tvár.

Vkročili do dlhej predsiene a odložili si plášte. Yorck otvoril pred
Northausom dvere a ospravedlňujúcom riekol: „Nebude to dlho trvať.“

Northaus si pritiahol bližšie hromadu časopisov. Dvojité dvere na
vedľajšej izbe boli zatvorené iba spolovice. Bolo počuť hlasy. Cítil sa ešte
vždy dotknutý, že ho nezasväcujú do všetkých dôverností, a preto nechcel
byť svedkom toho, o čom sa hovorilo vo vedľajšej miestnosti. Vstal, aby
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zatvoril aj druhú polovicu dverí. Potom sa však zháčil, keď začul hlas
Clausa Stauffenberga.

„Nič proti tomu, pán doktor, ak Goerdeler sonduje v zahraničí, či by
západní spojenci boli ochotní na dohodu s našou opozíciou. Ale nemôžem
zatajovať hlboké presvedčenie nad tým, že poza náš chrbát, bez
akejkoľvek dohody s nami, nadväzujú spojenia, ktorými máme byť
postavení pred hodové skutočnosti.“

Ozval sa iný hlas, tichší, trochu zachrípnutý, ktorému už bolo ťažšie
rozumieť. Northaus identifikoval iba útržky viet. To akiste mohol byť hlas
onoho známeho hosťa.

Do debaty sa vniesol tretí hlas, zrejme Yorckov. „To je nám jasné. Ale kto
splnomocnil vášho muža v Berne na vyhlásenie, že rozhovory o kapitulácii
by sa mali konať s vylúčením Sovietskeho zväzu, teda v opačnom zmysle
než Fínsko, ktoré by zasa chcelo rokovať so Sovietskym zväzom
s vylúčením západných mocností?“

Northaus podišiel tesne k dverám. Teraz už počul zreteľnejšie. Hovoril
neznámy návštevník.

„Znova opakujem, že doktor Goerdeler prejavuje silný záujem o národný
výbor Slobodné Nemecko pôsobiaci v Rusku. Teda sotva mu možno
vyčítať protiruské tendencie…“

„O tom sa s vami nechcem prieť, pán doktor,“ zaznel opäť hlas
podplukovníka Stauffenberga. „Čosi iné sa nás dotýka oveľa väčšmi. Váš
zástupca v Berne pri svojej poslednej návšteve prišiel s návrhom, že by sa
- pri držaní východného frontu - umožnilo západným spojencom vysadiť
v priestore Berlína vzdušnou cestou tri divízie! Rád by som sa k tomu
počul vašu mienku, pán doktor…“

Hlas návštevníka bol opäť tichší. Northaus začul iba nesúvislé útržky. Až
keď sa znovu ozval podplukovník Stauffenberg, tentoraz veľmi hlasmi
a podráždene, bolo všetko jasné počuteľné.

„Realizácia vášho plánu by viedla k politickému aj strategickému chaosu.
Vypracovali sme plán Valkýry do všetkých podrobností. A teraz prídu
vašu ľudia a chcú nám urobiť čiaru cez rozpočet. Práve v oblasti Berlína,
kde je obyvateľstvo plné jedu z dlhoročných náletov britského
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a amerického letectva, mali by zrazu padať z oblaky vojaci západných
mocností!“

„Stauffenberg má pravdu,“ ozval sa Yorck. „Už len z psychologických
dôvodov takýto krok by bol absurdný!“

„Ale uvážte!“ ozýval sa neznámy hlasnejšie, „že ide, ak je vôbec vaša
informácia z Bernu pravdivá, iba o jednu z variantných možností, skôr
o dôkaz našej dobrej vôle…“

Stauffenbergov hlas znel teraz ostro. „A mám si vari vysvetľovať vaše
stanovisko, že treba bezpodmienečne udržať východný front, takisto ako
prejav ,dobrej vôle´? Vari tu doktor Goerdeler nedáva najavo svoj
skutočný vzťah k otázke Ruska a veľmi nereálnu, jednostrannú orientáciu
na Anglicko? Pán doktor, malo by vám to byť už dávno jasné, že pre nás
v Berlíne prichádza do úvahy iba skončenie bojov na všetkých frontoch
odrazu! Sme rozhodne proti koncesiám na jednej strane a konfrontácii na
strane druhej“ povedzte to, prosím, Goerdelerovi veľmi dôrazne!“

„Ale páni,“ hlas neznámeho znel takmer zaprisahajúco, „nevytvárajme
rozkol. Aj my si prajeme všeobecné zastavenie bojov. Ale môžeme to
dosiahnuť iba vtedy, ak sa najprv dohodneme s jednou stranou.“

Rozhovor opäť utíchol a Northaus už nepočul takmer nič. Vrátil sa na
miesto a vyčkával. Konečne ho zavolali.

Niekoľko minút, ktoré mal k dispozícii na objasnenie príbehu
s fotografiami u Höllreithera, stačilo iba na to, aby si zbežne prezrel
návštevníka, ktorého mu predstavili ako doktora Wirnera. Bol to
podsaditejší muž okolo štyridsiatky. Pozorne, priam ustarostene počúval
hlásenie. Bratia Stauffenbergovci mlčali a Yorck sa nervózne poihrával
s kúskom papiera. Keď Northaus skončil, Wirner zamyslene povedal:

„Ďakujem vám, pán nadporučík. Pre mňa niet pochybnosti, že ide o Becka.
Ale ak už pozorujú Becka, potom prinajmenej rovnaký počet sliedičov
nasadili aj na Goerdelera. V každom prípade vám ďakujem! Tú prítomní
vaši dvaja priatelia trvali na tom, aby som to počul s vašich úst. Niekoľko
ráz som upozorňoval Goerdelera, aby postupoval opatrnejšie. Dúfam, že
táto správa ho konečne poučí.“

Vymenili ste ešte niekoľko bežných fráz. Potom Claus Stauffenberg pozrel
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na hodinky a oznámil Northausovi, že už pri rozhovore nie je potrebný.
„Len vás prosím, nevracajte sa na pracovisko, choďte rovno domov. Zajtra
do videnia!“

Berthold vyprevadil Northausa až k dverám na chodbu. Šeptom mu ešte
povedal: „Wirner je v poriadku, ale, ale nezaprie v sebe pravotára.
Goerdeler sa prihováral za vysadenie oddielov západných spojencov pri
Berlíne. Najprv mi to nedávalo súvislosť. Až Claus mi objasnil, že
Goerdeler sa opäť stáva hlásnou trúbou istých priemyselných bonzov.
Strachujú sa o svoje majetky, najmä odvtedy, čo Američania ničia zo
vzduchu isté závody. Bolo by teda jednoduchšie pomocou parašutistov
zaručiť nové okolnosti. Táto idiotská Goerdelera od ľudí, ktorí najprv
stavali na Hitlera, a teraz, keď vidia, že sny o superkšeftoch sa rozplývajú,
chceli by sa od neho dištancovať! Lenže Claus k tomu povedal svoje!“

Berthold Stauffenberg vysvetlil Northausovi, kade sa dostane k najbližšej
stanici rýchlodráhy a rozlúčili sa.

Cestou k stanici mu vírili hlavou myšlienky počutého. Až teraz si začínal
v plnom rozsahu uvedomovať, aké závažné sú spory medzi Goerdelerom
a Stauffenbergom. Jediné, čo ich pred pár minútami spájalo na spoločnej
platforme, bolo uvedomenie, že zo strany štátnej polície hrozí ustavičné
nebezpečenstvo. Aké následky však môžu mať takéto rozpory v kritickej
hodine…

Vo vlaku mechanicky uprel zrak na noviny, ktoré vedľa neho čítal
spolucestujúci, s dátumom 6. máj 1944. Ako letí čas!, pomyslel si. Pred
pol rokom bol Stauffenberg presvedčený, že prekonal poslednú prekážku,
keď konečne našiel muža ochotného spáchať atentát. A potom tá fatálna
náhoda s požiarom vagóna na stanici v Lichtenbergu zasiahnutého jedinou
zblúdenou bombou! Zhoreli modely nových uniforiem, ktoré mali
predviesť Hitlerovi. Stauffenbergov atentátnik sa teda nemohol dostať do
vodcovej blízkosti. Odvtedy dlhé mesiace nového hľadania. Stávka na
plukovníka Gessnera nevyšla. Ďalšie odklady, nové varianty,
Goerdelerove obštrukcie, kontakty vo Švajčiarsku, roztržky vo veci výboru
Slobodné Nemecko. Ešte vždy chýbala jednotná platforma opozičných
skupín.

Boli tu však aj bezradnejšie otázniky. Ako sa bude cítiť viazaný na
generálplukovníka Becka Stauffenbergov šéf generál Olbricht? Podľa
všetkého Beck inklinuje väčšmi ku Goerdelerovi ako s Stauffenbergovým
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názorom.

S hlavou plnou takýchto myšlienok Northaus minul stanice pri
Friedrichovej ulici a Börse. Na Alexandrovom námestí vystúpil a vnoril sa
do davu prúdiaceho k vstupu do stanice metra. Unášal ho prúd apaticky
hľadiacich unavených žien a starších mužov. Niekoľko uniforiem zaniklo
v mase sivého a čierneho šatstva. Vedľa Northausa ktosi povedal susedovi:
„Aj Harltaub padol. Jeho žena predvčerom dostala správu. Prekliate
svinstvo.“ Obzrel sa za hovoriacim, ale v stisku sa už kdesi stratil.

 

7. kapitola

Predvečer

Nasledujúce týždne priniesli hromadu novej práce v heeresamente.
Bőlkow poveril Northausa, aby dôkladne preskúmal podklady o tankových
útvaroch vo Francúzsku a presne vyznačil zmeny, ktoré v nich nastali za
posledný štvrťrok.

Čosi viselo vo vzduchu. Hlásenia abwehru a indiskrétnosti neutrálnej tlače
prezrádzali, že na juhu Anglicka Spojenci sústreďujú veľké množstvo
vojakov a vojnového materiálu. Medzi obyvateľstvom sa šírili zvesti, že
čoskoro dôjde k vylodeniu Američanov a Angličanov vo Francúzsku.

Northaus cítil, ako narastá jeho nervozita. Bolo to aj tým, že si s nikým
nemohol pohovoriť o tom, čo začul pri poslednom stretnutí
s Goerdelerovým dôverníkom. A boli to osudovo závažné otázky.
Niekoľko ráz sa pre maličkosti pochytil s Bőlkowom a dal sa strhnúť
k ostrej výmene slov. Kapitán najprv iba sledoval Northausovo počínanie,
ale po niekoľkých dňoch informoval Stauffenberga.

Podplukovník reagoval rýchlo. Po najbližšej porade zadržal Northausa vo
svojej kancelárii. „Na slovíčko, Northaus! V ostatnom čase sa mi nepáčite.
Máte problémy? Alebo je na vás práce priveľa?“

Northaus si uvedomil, že Bőlkow podal hlásenie. „Zrejme toho bolo
v ostatnom čase trocha veľa, pán podplukovník. Musím sa priznať, že pri
najmenšej zámienke vybuchnem.“
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„Hm,“ ozval sa Stauffenberg, skúmavo si prezerajúc Northausa, akoby
chcel vypátrať, či vraví pravdu, „kedy ste vlastne posledný raz mali
dovolenku?“

„V auguste minulého roku. Po prepustení z lazaretu.“

„Teda už dosť dávno… Viete čo? Na pár dní celkom vypnete. Zájdete si
kamsi a celú tú papierovú kramáreň tu necháte plávať. Bőlkow už zariadil
potrebné. Súhlasíte?“

Northaus prekvapený hľadel na Stauffenberga. Dovolenka v týchto dňoch?
A nijaké výčitky za zrážky s Bőlkowom? Myšlienka na dovolenku mu
vonkoncom nezišla na um. Teraz, keď podplukovník vyslovil to slovo,
musel sa najprv zžiť s novou predstavou. Mohol by odcestovať aj
s Uršuľou, pravda, ak dostane voľno.

„Ďakujem, pán podplukovník!“ odhodlal sa k pozitívnej reakcii. „Prosím
o prepáčenie, že som si v ostatnom čase akosi nedržal nervy na uzde. Ale
ako si smiem dovoliť otázku, nebude moja dočasná neprítomnosť na úkor
plánu Valkýra?“

Stauffenberg sa usmial, ale s útrpným výrazom na tvári, ktorý sa uňho
v ostatnom čase zjavoval častejšie.

„Isteže, Northaus. Ale napokon, život sa predsa nekončí. A okrem toho
akiste nemáte v úmysle stráviť tých pár dní povedzme v Nórsku - či áno?
Tam by ste teda naozaj boli trochu od ruky.“

Northaus uvažoval, že by sa chcel vlastne spýtať, ako sa vyvinuli veci
okolo rozhovoru s Wirnerom, ale uvedomoval si, že je to vylúčené. Keby
ho chcel Stauffenberg zasvätiť do celej veci, už by to bol dávno urobil.

Vstal a popravil si uniformu. Aj Stauffenberg sa zdvihol a akoby
mimochodom dodal:

„Kým to počujete od iných, poviem vám, že generálplukovník Fromm ma
chce za náčelníka štábu.“

Northaus bol prekvapený. „To by znamenalo, že opustíte generála
Olbrichta! Olbricht k nám patrí - ale Fromm?“
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„To nie je rozhodujúce. Moje vzťahy ku generálovi Olbrichtovi by sa
nezmenili. Človeče, Northaus, uvažujte: Fromm je veliteľom záložného
vojska. Z formálneho hľadiska iba on vlastne môže vyhlásiť Valkýru.
Doteraz si nie sme istí jeho spoluprácou. Olbricht sa mu už zopár razy
opatrne priblížil a čosi naznačil, ale Fromm zatiaľ praktizuje pštrosiu
politiku.“

„Ale to značí, že na tom uňho nebudete lepšie, pán podplukovník!
Napokon, generál Olbricht je…“

Stauffenberg ho prerušil: „Pokúsim sa Fromma spracovať. Okrem toho,“
usmial sa, „ako náčelník štábu veliteľa záložného vojska môžem vo
Frommovom mene podpisovať rozkazy. Napríklad, keby bol Fromm
zaneprázdnený alebo mal výhrady…“

„Ale to nám poskytuje nové možnosti!“

„Práve! Fromm býva často vo vodcovom hlavnom stane. Pri takýchto
príležitostiach ho zvyčajne sprevádza jeho náčelník štábu…“

Pri poslednej vete sa Northaus priam strhol. Zrazu pochopil, čo sa
odohráva v podplukovníkovi,. Videl jeho zmenenú tvár, oživenú, plnú
optimizmu. Inštinktívne cítil, že podplukovník sa už dávno rozhodol.
Napriek tomu sa spýtal:

„Ako sa rozhodnete?“

Stauffenberg urobil niekoľko krokov po kancelárii, potom sa zvrtol
a zastal pred Northausom.

„Rozhodnem sa tak, aby sme konečne mohli konať. Jalové debaty s istými
ľuďmi musia patriť minulosti. Ale teraz to nechajme. Zariaďte si
odovzdanie práce povedzme na osem dní. A hláste sa u mňa, až s tým
budete hotový.“

Napoludnie zavolal Uršuli na pracovisko a presvedčil ju, že si musí vybrať
voľno, hoci namietala, že to nie je také ľahké.

„Áno, viem si to predstaviť. Ale tak skoro sa mi podobná príležitosť
nenaskytne. Nemohla by si predstierať chorobu? Dobre, ale nerozmýšľaj
pridlho. Kam pôjdeme? Na to som ešte nemyslel. Vari k mojej mame?
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Nie?“

Uršuľa mala dôvody, prečo by nemali ísť k jeho matke. Mala však iný
nápad: mohli by ísť k sestre jej nebohej mamy. Je to malá obec neďaleko
Cottbusu. Oblasť je plná evakuovaných Berlínčanov a Porýnčanov, ale jej
teta ich už dajako ubytuje, pošle jej telegram. Potom spravila pauzu
a dodala: „Ty, Gen, strašne sa teším!...“

Na druhý deň dostali odpoveď od Uršulinej tety. Súhlasila a zoširoka
vysvetľovala, že skromná izba v hospodárskej budove gazdovstva je to
jediné, čo má k dispozícii.

Uršuľa sa zasmiala: „To je celá ona. Keď som ta chodievala na prázdniny,
bývala veľmi prísna. Ale poď drsnou vonkajšou škrupinou sa skrýva dobré
srdce. Stavila by som sa, že sa vadí sama so sebou, či nás nezosobášených
má ubytovať v jednej izbe v rozpore so zákonmi mravnosti. Určite si
zbožné svedomie uspokojuje tým, že to robí pre mňa a že je vojna…“

Northaus nereagoval na zmienku o nezosobášených, iba sa spýtal, či jej to
na pracovisku isto vyjde s voľnom.

„Nahovorila som vedúcemu, že súrne musím odísť, aby som tam
uskladnila časť nášho vlastníctva z berlínskeho bytu. Pri týchto náletoch
človek nevie… Uznal tento dôvod a veľkoryso mi dal tri dni. Zvyšok si
vybavím u tamojšieho lekára. Starý zdravotný radca Möckel ma pozná ešte
od malička.“

 

V najbližších dňoch až do nástupu na dovolenku mal veľa práce.
odovzdávanie nedokončených prác o rozložená tankových útvarov vo
Francúzsku sa pretiahlo, pretože poručík, ktorý ho mal zastupovať, sa
prejavil ako babrák a ešte k tomu nastúpil až deň pred Northausovým
odchodom.

Konečne mal v rukách dovolenkové papiere a povolenie nosiť civilný
oblek. Vo Vogtovom byte na Vinetovej ulici s uľahčením vyzliekol
uniformu, preobliekol sa do civilu a nechal lístok pre Uršuľu: „Išiel som
do centra obstarať pár maličkostí. Cestovné lístky donesiem. Myslela si na
dovolenkové prídelové Karty? Do videnia večer. Tvoj Gert.“
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Zviezol sa krátko až k Schönhauser Allee, vystúpil a prechádzal popri
obchodoch. Vychutnával pocit, že konečne raz nemusí zdraviť
a ozdravovať. Vstúpil do dvoch-troch obchodov a kúpil pár maličkostí.
Pred jedným z výkladov v ostal zamyslene stáť. Zožltnutá reklama
pripomínala časy, keď nivea skrášľovala pokožku a voňavka 4711 patrila
k dennej kozmetike modernej ženy. Smutne sa pousmial pred ďalšiu starou
reklamou, ktorá ponúkala pobyty v podalpskom Soľnohradsku alebo lôžka
v rýchliku Berlín-Kolín. Pripomenulo mu to cestovné lístky. Zamieril
k najbližšej stanici metra a nastúpil do súpravy idúcej do stredu mesta.

Cestoval v poslednom vozni a stál pri dverách, lebo súprava bola
preplnená. Zamyslený vyzeral von oknom na nástupisko. Až keď sa
súprava vnorila do podzemného tunela a za okamih sa rozmihotali
tunelové kontrolné svetlá, obrátil pohľad od vozňa. Ženy s nákupnými
kabelami, výrastkovia v uniformách hitlerjugendu a zopár starých ľudí.
V prostriedku na druhom konci sa pretláčal vojak v uniforme
protilietadlového delostrelectva k dverám na druhom konci. Na okamih
odkryl postavu, ktorá zbystrila Northausovu pozornosť. Napäto pozoroval
stred vozňa, usilujúc sa, aby sám ostal zakrytý cestujúcimi. Áno, nebolo
pochybnosti, bo to starý Vogt. Spoznal ho podľa istého charakteristického
pohybu hlavy. Čo tu ten robí? Nevdojak ustúpil o pol kroka dozadu.

Potom ho nahnevalo, že sa hrá na skrývačku. Vogt o tomto čase určite
nejde do práce. ale čo už je na to, že aj Uršulin otec ide do centra mesta?
Vari nesmie? Pajedil sa sám na seba. Napokon, sľúbil Stauffenbergovi, že
nepodnikne nič, čím by mohol vyvolať Vogtovo podozrenie. Ale vari tu
súčasne nebola príležitosť nenápadne ho sledovať? Možno zistí dačo, čo
pre nich bude cenné.

Súprava škrípavo vbehla do stanice pri Alexandrovom námestí. Carl Vogt
ostal sedieť. Northaus mal vlastne vystúpiť, aby prešiel na spoj
k Friedriechovej ulici. Ale čosi ho nútilo, aby zostal na mieste. Možno je
to jediná príležitosť, ako poodhaliť rúško Vogtovho tajomstva, pokúšal sa
zdôvodniť svoje konanie.

Medzi Ostrovným mostom s Vilhelmovou ulicou mal čo robiť, aby Vogta
nestratil z očí. Od stanice k stanici nával cestujúcich narastal. O tomto čase
veľa úradov v centre končilo prácu. Vogt ďalej pokojne sedel na svojom
mieste a nevšímal si okolie. Vstal až na ďalšej stanici za Wilhelmovou
ulicou. Chvíľu sa rozhodoval, na ktorej strane vystúpil, ale potom sa začal
pretláčať stiskom, bolo to na jeho strane. S uľahčením vystúpil
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z preplneného vozňa.

Na Postupimskom námestí to nemal ľahké, ale nechcel Vogta stratiť z očí.
Na okamih mal stiesnený pocit, že Vogt mieri k ulici princa Albrechta,
o ktorej každý Berlínčan vedel, že na nej sídli zlopovestný hlavný stan
gestapa. Uľavilo sa mu, keď videl, že Uršulin otec mení smer a odbočuje
na ulicu, čo viedla k Anhaltskej stanici. Ešte dobre, že mal povolenie na
civil, bolo by nepríjemné, keby tu stretol niektorého z nadriadených,
mohol by ho zatiahnuť do rozhovoru. Heeresamt bol odtiaľto iba na pár
minút chôdze.

V trme-vrme Anhaltskej stanice mu Vogt na chvíľu zmizol z dohľadu.
Konečne ho znovu zbadal pri nástupišti rýchlodráhy a opatrne sa mu
zavesil na päty. Prišla súprava v smere Lichtenrfelde-Ost, ale Vogt
nenastúpil. Až v poslednej chvíli vošiel do súpravy, ktorá išla na Steglitz.
Northaus len-len že stihol hupnúť do vozňa.

Uvedomoval si, že na nenápadné sledovanie je pridivno. Čo urobí, ak sa
Vogt rozhodne vystúpiť na málo zaľudnenej stanici?

Začal si vsugerúvať, že Vogt určite vystúpi v Schönebergu, aby vyhľadal
dom, pri ktorom sa stretli v tú noc pred štvrť rokom. Lenže Vogt
neočakávane vystúpil na najbližšej stanici - vo Friedenau. S rukami vo
vreckách plášťa ostal stáť pri kiosku .a obzeral si výklad.

Northaus opustil vozeň v poslednej chvíli a postavil sa tak, aby medzi ním
a Vogtom bola reklamná tabuľa. Všimol si, že Vogt kupuje noviny
a pomaly v nich listuje; zdalo sa, že hľadá určitú stranu. Potom akoby
znudený kráčal po peróne a noviny preložené na dvoje nápadné držal
v pravej ruke.

Prichádzal vlak z protismeru. V návale vystupujúcich Vogtova postava na
okamih zmizla. Keď sa cestujúci roztratili. Northaus prekvapený zistil, že
pri Vogtovi stojí akýsi neznámy muž. Obaja sa živo zhovárali
a približovali sa k Northausovi, ktorý sa náhlivo skryl za stĺp.

Keď prechádzali popri stĺpe, tvár neznámeho bola skrytá. Vzrušený
Northaus, ktorý sa posúval okolo stĺpa do zákrytu, začul, ako muž vraví:
„Ku mne nie, v nijakom prípade…“ Zvyšok prehlušil rachot súpravy, ktorá
prichádzala od stanice na Grusagörchenskej ulici.
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Vogt a jeho sprievodca sa teraz obrátil a vracali sa k miestu, kde stál
Northaus. Priveľmi sa sústredil na oboch mužov a neskoro zbadal, že na
schodoch do podchodu sa zjavili dve uniformy. Boli to starší korpulentní
policajti so zvráskavenými tvárami pod typickými prilbami. Ich pohľady
preleteli radmi čakajúcich. Vogt s neznámym práve prechádzali povedľa
a Northaus začul: „Nepáči sa mi to. Vidíte? Idem popredku… O pol
hodiny v kaviarni.“

Vogt zostal stáť, jeho sprievodca zrýchlil krok, prešiel popri hliadke
a zmizol v podchode. Jeden z policajtov náhle podišiel k Northausovi,
ledabolo pozdravil a povedal: „Môžem vidieť vaše doklady, pane?“

Správal som sa nápadne!, blyslo Northausovi hlavou. Ale kto mohol tušiť,
že práve teraz sa tu zjaví tá hlúpa policajná hliadka? Siahol do náprsného
vrecka a podal policajtovi vojenskú knižku s dovolenkovým formulárom.
Policajt sa zarazil a ospravedlňoval sa: „Nevedel som, pán nadporučík. Nič
vo zlom…“

„To je v poriadku,“ odvetil Northaus.

„Heil Hitler!“ zazdravil policajt a vrátil sa ku kolegovi.“

V tej chvíli mal Northaus pocit, že Carl Vogt, ktorý sa obrátil, ho musel
spoznať. Odhodlane pozrel k nemu, ale Vogt v okamihu sklopil zrak
a kráčal k východu.

Northaus nazlostený sám na seba zastrčil do vrecka doklady. Ovládala ho
jediná myšlienka: Správal sa ako hlupák! Čo som dosiahol? Vogta som už
druhý raz varoval!

Vzrušenie pomaly opadávalo. Vogtov spoločník nijako nemohol byť
gestapácky špiceľ, uvažoval triezvejšie Northaus. Takí predsa neutekajú
pred políciou. Okrem toho Vogt volil prizložitú a navidomoči
konšpiratívnu cestu, aby sa s ním stretol, keby išlo o spolupracovníka
gestapa, mohol schôdzku zaranžovať oveľa jednoduchšie. A napokon:
Vogt si zrejme nevšimol, že som ho hodnú chvíľu sledoval, inak by sa bol
určite pokúsil striasť sa ma; v trme-vrme cestujúcich bolo na to dosť
príležitostí.

Už pokojnejšie nastúpil do najbližšej súpravy, ktorá ho cez Anhaltskú
stanicu zaviezla k Friedrichovej ulici.
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Večer v byte sa bol veľmi rád dozvedel, ako zareaguje na stretnutie vo
Friedenau Uršulin otec. Lenže tne neprichádzal. A tak sa iba nenápadne
spýtal Uršule, zamestnanej balením kufra, kde je. Odpovedala záporne,
vraj s ním naposledy hovorila včera večer…

„A vie vôbec, že od zajtra tu pár dní nebudeš?“

„Áno. Povedala som mu to, keď si mi telefonoval.“

„Ako to prijal?“

„Ľahostajne, ako vždy. Totiž,“ trocha sa zamyslela, „Mala som taký čudný
dojem, akoby ho to tešilo.“

Tohto večera si Northaus ešte dlho lámal hlavu, kto asi mohol byť muž,
s ktorým sa Vogt stretol. Vari nie je možné, že išlo o muža zo
Schönebergu? Napokon Friedenau bola posledná stanica pred
Schönebergom. Mnohé svedčilo o tom, že obaja muži sa stretli prvý raz.
Northaus si dobre pamätal, ako Vogt zložil noviny na určitých stranách
a istým spôsobom, ako ich nápadne držal v ruke.

Boli to všetko dohady, nemal na ne presnú odpoveď, odpoveď ani
potvrdenie.

 

Malá dedina, v ktorej mali s Uršuľou stráviť dovolenku, bola vzdialená asi
na pol hodiny chôdze od železničnej stanice. Na západe a na severe ju
lemovali borovicové lesy, na východe sa zvažovala do nízkych vŕškov
a čistín. Málokto by povedal, že sa tu kedysi ťažilo hnedé uhlie. Na juhu,
ďalej od dediny, v zápale zanedbaného parku, sa nachádzal malý zámok
z osemnásteho storočia.

Northaus s Uršuľou veľa putovali po krajine. Odpočívali na lúkach alebo
v tieni stromov pri okraji lesíkov; slnko, iba tu i tam pokryté riedkymi
mrakmi, už silne pripekalo. Najkrajšie bolo, že stretávali iba málo ľudí -
ojedinelých cyklistov alebo šarvancov s rybárskymi prútmi. Na rozdiel od
hlučného Berlína a jeho bombových nocí toto prostredie pôsobilo takmer
neuveriteľne, akoby z iného sveta. Pod chladivým baldachýnom bukov
a borovíc za nepretržitého koncertu desiatok vtáčích druhov dalo sa
zabudnúť takmer na všetko.
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Uršuľa prekypovala veselosťou. Vykľula sa z nej nadšená sprievodkyňa
krajom, ktorý poznala od detstva. Jej zvyčajná zdržanlivosť, ktorá ju
charakterizovala v Berlíne, by tu pôsobila neprirodzene.

Istá udalosti ich však čoskoro vytrhla zo zasnívania do tvrdej skutočnosti.
Predchádzala jej scénka, keď Uršuľa zrazu zvolala:

„Pozri, Gert, nie je to nádhera? Už chýbajú len svetlá a sneh, aby to bola
dokonalá vianočná idyla…?“

Northaus sa pozrel smerom, ktorým ukazovala. Na poraste mladých
stromčekov, ktorý už dosahoval výšku dospelého človeka, sa kovovo
blyšťali akési pásiky; v poryvoch slabého vetríka vytvárali tisíce
reflektorov.

„Tomu vravíš pekné?“ povedal Northaus a jeho tvár sa zachmúrila. „Či
nevidíš, že sú to malé kovové fólie, aké zhadzujú nepriateľské lietadlá, aby
rušili zameriavače prístroje protilietadlového delostrelectva.?“

„Ozaj,“ povedala skormúteno, „človek už nemôže mať z ničoho radosť…“

Sedeli v tieni pod stromom pri hradskej, keď zrazu zbadali v diaľke oblak
zvíreného prachu a začuli psí brechot. Postupne rozoznávali skupinu asi
tridsiatich ľudí v pruhovaných väzenských oblekoch. Po oboch stranách sa
viezlo na bicykloch niekoľko uniformovaných mužov. Napravo i naľavo
poklusávali čierne ovčiarske psy s vyplazenými jazykmi; prerývane
dychčanie podchvíľou prerušoval ich ostrý brechot.

Uršuľa chytila Northausa za ruku. Mlčky hľadeli na približujúcu sa
skupinu. Northaus až teraz zbadal, že muži v pruhovaných oblekoch majú
na hrudiach červené trojuholníky. Uršuľa hľadela na výjav doširoka
roztvorenými očami a pevne zvierala Northausovu pažu.

„Pokojne, Uši! Akiste sú to väzni, čo tu niekde pracujú v okolí…“

Uniformovaní esesáci s puškami poháňali kolónu vyrevúvaním. Išli na
bicykloch takým tempom, aby väzni museli ustavične bežať poklusom.
Potkýnajúc sa a ťažko dýchajúc, bez jediného pohľadu k okraju cesty,
prebehli povedľa až napokon zmizli vo vzdialenej zákrute. Pomaly zanikal
aj psí brechot a prach na ceste sa usádzal. Akoby sa pred nimi bola
odohrávala scéna z predpeklia…
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Červený v tvári Northaus vykríkol: „Beda tým, na ktorých sa to raz
vypomstí…“

„Strašné,“ povedala Uršuľa. „Boli to trestanci?“

„To neboli trestanci!“ takmer na ňu skríkol neovládajúc sa. „S každým
kriminálnikom u nás zaobchádzajú lepšie ako s touto kategóriou väzňov!
Vari si nevidela ten červený trojuholník? Boli to politickí! Ľudia, ktorých
zavreli a katujú ich za ich presvedčenie!“

„Tichšie, Gert! To je hrozné. Poď, ideme nazad…“

K zážitku pri ceste sa vrátili až večer. Northaus už zaspával, keď sa Uršuľa
zrazu pomrvila: „Prosím ťa, Gert, počúvaj ma. Prepáč mi, že som to hneď
nepochopila…“

„Dobre, moja, dobre. Nemusíš sa ospravedlňovať, naopak, ja som ťa
nepekne okríkol, je mi ľúto…“

„Vieš, tá scéna mi pripomenula čosi, o čom som ti ešte nehovorila.“

Potlačil únavu a spýtal sa. „Čo si mi nehovorila?“

„Minulý týždeň na susednej pošte zadržali dvoch kolegov. U nás sa
pošuškáva, že patrili k akejsi podzemnej organizácii, vraj
komunistickej…“

Trochu sa prebral a zbystril pozornosť. „Poznala si ich?“

„Moja kolegyňa poznala jedného z nich. Vravela, že kedysi to bol slušný
človek a nikdy by doň nebola povedala. Vraj ju sklamal, že sa dal na
zločiny proti ríši…“

Rukou si pretrel oči, akoby chcel zahnať dojem, ktorý zanechala jej
posledná poznámka. Napokon, iba opakovala to, čo počula. Opatrne sa
spýtal:

„Pokladáš aj ty takýchto ľudí za zločincov?“

„Vieš, Gert,“ zľahka vzdychla, „ja ti raz neviem, čo títo ľudia vlastne chcú.
Akí zločinci? Nie, to sa mi nepozdáva,. Keď si pomyslím na tých pri
hradskej… Ako ich štvali, ani zver. Na zločincov nevyzerali. Skôr by som
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povedala, že tí čierni so psami…“ Preľaknutá zmĺkla. Po chvíli zašepkala:
„Gert, ja ti už ani neviem, čo vravím. Nehnevaj sa na mňa…“

Obrátil sa k nej a pobozkal ju na oči. „Nehnevám sa, moja, vôbec sa
nehnevám. Máš dobré srdce. Uchovaj si ho, v dnešných časoch je to
vzácne. Ale jedno mi musíš sľúbiť; u vás na pracovisku sa k týmto veciam
nevyjadruj, dobre?“

 

V nasledujúcich dňoch znovu prežívali nerušené chvíle. Slnko prenikalo
ich pórmi, ticho lesa ich upokojovalo.

Jedného večera, keď unavení a šťastní ležali vedľa seba, Uršuľa sa ozvala:

„Neraz sa čudujem, že nemám dieťa. A pritom ani neviem, či by som teraz
bola šťastná, keby som oťarchavela. Tie hrozné nálety…“

Neodpovedal, iba ju hladkal. Uvedomoval si, že by s ňou mal rád dieťa.
Ale čo by bolo, keby jedného dňa ostala sama? V poslednej hodine života
by si musel robiť výčitky. Ak sa ich plán nepodarí, vraždenie bude
pokračovať, ďalej budú padať bomby na vinníkov aj nevinných, až do dňa,
kým pri Brandenburskej bráne nebudú stáť ruskí vojaci.

„Dobre, moja,“ povedal upokojujúco, „na dieťa mám ešte čas. „Ale
vzápätí oľutoval, keď zbadal, že sa rozplakala. Čo iné však mohol
povedať? Budúcnosť, nielen jeho, ale aj jej, budúcnosť miliónov bola
veľmi neistá. Nemohol jej nič sľubovať, najmä nič okamžité. Nesmel nič
prezradiť.

Prichádzali do styku len s veľmi málo obyvateľmi obce. Evakuovaní
Porýnčania vytvárali skupiny pre seba. Ešte poznačení zážitkami horiacich
ulíc a rúcajúcich sa domov pohybovali sa sťa vo sne v tomto zdanlivo
nedotknutom inom svete, ktorý poznal leteckú vojnu iba z rozprávania.
Jediný človek, s ktorým občas sedávali, bola Uršulina teta. Celkom
prirodzene akceptovala Northausa ako blízkeho človeka a zahŕňala oboch
rovnakou srdečnosťou.

Málo hovorila o aktuálnych udalostiach, ale zrejme sa o ne intenzívne
zaujímala. Každé popoludnie, keď vysielali hlásenie wermachtu, nechala
všetko stáť a sadla si k ľudovému prijímaču; počúvala so zatvorenými
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očami, tu i tam si poznačila meno dajakého mesta či obce, ktoré hlásateľ
pomaly preslabikoval. Potom zvyčajne vstala a listovala v ošúchanom
starom školskom atlase: Obmedzovala sa na stručné poznámky ako „Zasa
sú o kúsok bližšie!“ alebo „Ak to takto pôjde ďalej, ešte tu zažijeme
Rusov…“. A tak sa jej raz Northaus spýtal, či nemá dôveru k vlastným
zbraniam. Pozrela naňho krátkozrakými očami, horko sa usmiala a usúdila:
„Nuž áno, chápem, vy ako dôstojník musíte takto hovoriť. Ale čo si
budeme navrávať; vec, ktorá sa robí tak bezbožne, nemôže sa dobre
skončiť. Už aj v osemnástom to tak bolo, keď cisár a Ludendorff vo svojej
zaslepenosti prekročili ľudské medze…

„A vy nemáte strach z Rusov?“ vyzvedal ďalej; chcel spoznať
myšlienkový svet tejto prírodnej, neskazenej, prostej ženy.

„A čo, aj Rusi sú len ľudia,“ odpovedala vážne. „prečo by som sa ich mala
báť?“ Chvíľu mlčala a potom dodala: „Strach nech majú tí, čo vyzdvihli na
piedestál falošné modly a uctievali ich viac než ľudského brata po svojom
boku…“

 

Začiatkom júna sa vrátili do Berlína a vpadli rovno do denného náletu
americkým bombardérov. Vlak zostal stáť kdesi medzi Lichterfelde
a Gleisdreickom, veľkou koľajovou križovatku. V diaľke sa prevaľovali
husté chuchvalce dymu z požiarov, ale bezprostredné nebezpečenstvo už
nehrozilo. Vo vzduchu sa nepreháňali nijaké sprievodné stíhacie
bombardéry, vďaka palubným zbraniam a menším bombám často väčší
postrach než vysoko letiace bombardovacie zväzy, ktoré teraz mizli na
severozápade, zanechávajúc za sebou biele kondenzačné pásy
prechádzajúce do malých našuchorených obláčikov.

Hoci Northaus mal voľno, ešte toho istého dňa popoludní zašiel na
Bendlerovu ulicu. V byte u Vogta našiel telegram od Bőlkowa
z predošlého dňa, aby sa po návrate bez meškania ohlásil v heeresamente.

„Vyzeráte skvele! Priam vám závidím pokoj, ktorý ste si tam užili,“
privítal ho Bőlkow a ponúkol miesto. „Tu sa zas raz rozpútalo hotové
peklo. Včera pred polnocou anglický nálet, dnes denný nálet Američanov
na oblasť okolo Siemensstadtu. Pekne si podelili prácu, len čo je pravda!
Ale prečo v sem urýchlene volám: Ten Höllreither sa na vás minulom
týždni už dva razy vypytoval. Povedal som mu, že zajtra nastupujete. To
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po prvé. A teraz to druhé, pre nás oveľa dôležitejšie: pätnásteho tohto
mesiaca podplukovník Stauffenberg opúšťa naše oddelenie a prechádza ku
generálplukovníkovi Frommovi!“ Pozrel na Northausa. „Ako, vás to ani
len trochu neprekvapuje?“

„Už som o tom čosi počul,“ odvetil Northaus a nechal si pre seba, že mu
o tom povedal sám Stauffenberg.

„No prosím, tu sa každý dozvie viac než našinec,“ povedal Bőlkow
pichľavo. „Dobre. Po pätnástom bude Stauffenberg istý čas jednou nohou
ešte tu, definitívne odíde zrejme až od prvého júla a súčasne ho povýšia na
plukovníka. Jeho nástupcom u nás bude plukovník Mertz von Quirnheim.
So Stauffenbergom sa dobre poznajú z Vinice. No a navyše, čo si už aj
môžete domyslieť: Mertz ide pochopiteľne s nami.!

To všetko mi mohol povedať aj zajtra, pomyslel si Northaus. Správa
o Höllreitherovi je síce dôležitá, ale aj tá mala čas do zajtra.

Bőlkow sa naklonil ponad stôl. „V ostatnom čase sme na seba pár ráz
narazili. Osobne to anulujem. Každý máme len pár jedny nervy a v našej
situácii ich nemáme najlepšie. Vprostred mesiaca si beriem pár dní
dovolenky, chcem navštíviť otca v Porúrí. Okrúhle narodeniny, chápete?
Zastupovať ma bude kapitán Klausinga. Mimochodom. Netvárte sa kyslo,
zariadil to sám Stauffenberg. Pochopiteľne, že by ste ma mohli práve tak
dobre zastúpiť aj vy, ale Stauffenberg tu chcel mať Klausinga.
Mimochodom, aj on je zasvätený do Valkýry… A ešte čosi. Zdá sa, že
sturmbannführer Höllreither je informovaný o tunajších personálnych
zmenách. Napokon, nie je to nijaké štátne tajomstvo. Jednako, ak by ste sa
s nim v najbližších dňoch dostali do kontaktu, dobre si zaostrite uši, či
neutrúsi dajakú poznámku na túto tému. Ináč nás znova upozornili, že
slučka okolo Goerdelera sa ešte viac stiahla, neprestajne ho sledujú. Je to
jasné?“

„Úplne, pán kapitán!“

Na chodbe stretol Stauffenberga.

„To je dobrí, že ste zasa tu!“ povedal Stauffenberg s nefalšovaným
potešením a otriasol mu ruku,. „Aké to bolo?“

„Vcelku príjemné, ibaže toho bolo málo…“
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Stauffenberg ho zatiahol do kúta chodby a vyčkal, kým prejde jedna
z pisárok.

„Mimochodom, blahoželám!“ predbehol ho Northaus.

„Ďakujem. Áno, prišlo to tak, ako som vám nedávno spomínal. Ale čosi
iné: dali ste mi vtedy opis vášho domáceho, akože sa volá?“

„Vogt.“

„Áno, Vogt. Náš človek v Schöneburgu mi v uplynulých dňoch odkázal,
že sa stretol s osobou, na ktorú by sa mohol hodiť náš opis.“

„A kde to bolo, ak sa smiem spýtať?“

„Na Baumschulenwegu. Ale to je vedľajšie. Náš informátor však
poznamenal, že opis sa hodí na uvedenú osobu iba sčasti. Okrem toho
vystupovala pred iným menom.“

Northaus bol sklamaný i zmätený súčasne. V prvom okamihu bol
presvedčený, že sa potvrdí jeho domnienka o stretnutí Vogta s neznámym
mužom na stanici vo Friedenau. Po Stauffenbergovej informácii sa všetko
javilo ešte komplikovanejšie. Chvíľu uvažoval, či má čosi naznačiť. Potom
sa rozhodol pre polopravdu.

„Počuli ste, pán podplukovník, zreteľne, že miestom stretnutia bol
Baumschulenweg? Totiž deň pred nástupom na dovolenku som mal ešte
čosi vybaviť vo Friedenau. Keď som čakal na stanici rýchlodráhy, zbadal
som Vogta, ako sa tam stretol s istým človekom. Keď sa zjavila policajná
hliadka, obaja sa nápadne rýchlo rozišli.“

„Vedeli by ste toho neznámeho opísať?“

„Žiaľ, všetko sa odohrávalo veľmi rýchlo. Okrem toho som sa usiloval,
aby ma Vogt nezbadal. Neznámy bol obrátený tvárou odo mňa.“

„Škoda, bolo by nám to pomohlo o krôčik ďalej. Napriek tomu sa ešte raz
spýtam nášho človeka v Schönebergu, či nezažil dajaké stretnutie aj vo
Friedenau.“

S tým sa rozišli.

230



Höllreither sa nasledujúceho dňa nehlásil, ani ďalší deň nedával o sebe
vedieť. Northaus naňho napokon zabudol, pretože nové udalosti zatienili
všetko ostatné, bola to správa, na ktorú sa síce už dávno čakalo, ale
jednako prekvapila.

Náhle blokovanie súkromných telefonátov dávalo tušiť, že sa čosi chystá.
Bőlkow naladil rádioprijímač na BBC, ale tam dávali len hudbu. Preladil
na Beromünster a dozvedeli sa, že toho dňa ráno sa za pomoci
námorníctva a letectva vylodili v Normandii silné americké a britské
oddiely. Vlastná spravodajská služba túto správu oficiálne potvrdila až
napoludnie.

Popoludní prišiel Stauffenberg do Bőlkowej kancelárie, kde Northaus
s kapitánom práve počúvali situačnú správu. Podplukovník bol
mimoriadne vážny a očividne deprimovaný.

„Do poslednej chvíle som predpokladal, že západní Spojenci iba
predstierajú prípravy na inváziu. Vidím, že som sa mýlil.“

Nepokojne začal prechádzať z jedného konca miestnosti na druhý.

„Ale mení to niečo na našich cieľoch, pán podplukovník?“ nadhodil
Bőlkow.

„Myslím, že áno. Možno veľa… Teraz sa blížia Američania a Briti nielen
v Taliansku, teda z juhu, ale aj zo západu. Je jasné, že nemožno veriť
hlúpym komentárom našich propagandistov. Spojenecké predmostie
v Normandii je začiatkom konca. Hovoril som už s Yorckom. Vyslovil
názor, že by sme už ani nemalo stavať na Valkýre. Navrhuje, aby sme
nechali prísť jedných od západu a druhých od východu a čakať, kým sa
celý nacistický prelud nerozplynie…“

Stauffenberg si prešiel ľavou rukou po tvári, na okamih si pritom zakryl
dlaňou aj zdravé oko. Neboli to ani tak podplukovníkove slová, ako skôr
toto zúfalé gesto, čo Northausom pohlo až do hĺbky duše. Koľko energie
a sebazaprenia vložil ten človek do pripravovanej akcie“

Všetci mlčali. Bőlkow sa spamätal, čosi porábal pri stole a zrazu vytiahol
fľašu. „Ak si smiem dovoliť, pán podplukovník…“ Nalial plný pohár
a podal ho Stauffenbergovi.
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„Ďakujem. Nalejte aj Northausovi….“ Podplukovník si odpil hlbokým
dúškom. „To bol dobrý nápad, Bőlkow. Prepáčte, páni, som ešte pod
dojmom Yorckových slov. a okrem toho ma správa o invázii naozaj
prekvapila. Čo myslíte, Bőlkow, nebolo by vhodné dostať čo najskôr
dokopy všetky zainteresovaných a ešte raz podrobne zvážiť všetky pre
a proti plánu Valkýra?“

„Isteže, pán podplukovník. Ale je tu ešte čosi…“ Zašiel k písaciemu stolu
a vybral zo zásuvky list papiera. „Doniesol mi to dnes ráno náš informátor
v abwehri. Týka sa to rastu komunistickej aktivity v berlínskych
veľkopodnikoch. Prosím, prečítajte si to sám.“

Stauffenberg preletel riadky, polohlasne mrmlúc: „V spoločnosti Lorenz
AG v Tempelhofe až tridsaťpercentné výpadky v zbrojnej produkcii…
Masové zatýkanie gestapa v Marienfelde, v závodoch Siemens-Apparate
a Siemens-Maschinenbau… Zachytenie komunistických letákov vo
francúzštine a ruštine v Tegeli, Weldingu a Siemensstadte… Rast agitácie
medzi cudzími robotníkmi… Gestapo sa obáva priamej súvislosti medzi
letákovými akciami, absenciami v zamestnaní a sabotážami…

Stauffenberg dočítal a Bőlkow naňho skúmavo pozrel. „Dávam na
zváženie, pán podplukovník, či by sa už aj z tejto príčiny nemalo čo
najskôr prikročiť k akcii…“

Poznám vaše výhrady, Bőlkow, pokiaľ ide o komunistov,“ pokýval
Stauffenberg hlavou. „Ale mne sa tie správy nevidia zlé, skôr naopak. Čím
viac sa systém podomieľa najrozličnejšími spôsobmi, tým lepšie.“

Ktosi zaklopal na dvere. Vstúpil ordonanc s fasciklom a zasalutoval: „Od
generálplukovníka Fromma pre pána podplukovníka. Prosím.“

Stauffenberg vybral z fascikla obálku a otvoril ju. Po prečítaní správy sa
zahľadel k akémusi pomyselnému bodu a až po chvíli odvetil: „Ďakujem.
Navštívim generálplukovníka o pätnásť minút.“

Keď sa zatvorili dvere za ordonancom, Stauffenberg sa obrátil
k prítomným: „Fromm mi oznamuje, že . júna cestuje do hlavného stanu.
Mám ho sprevádzať. To sa znamenite hodí! Trocha sa prizriem tamojšej
spoločnosti. Bőlkow, čo poviete, keby som sa poradil s Tresckowom?“

„Vo veci pre a proti?“
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„Tak.“

„Myslím, že to by bolo najlepšie, pán podplukovník…“

„Zdá sa mi, že práve som dostal dobrý nápad!“ povedal zrazu Stauffenberg
a nevšímajúc si zarazené tváre oboch prítomných, vyšiel z miestnosti.

„Čo tým chcel povedať?“ pozrel Northaus na rovnako prekvapeného
kapitána.´

„Nemám tušenie…“ Bőlkow dopil pohár. „Možno sa jeho poznámka
týkala nadchádzajúcej návštevy v hlavnom stane.

 

Nasledujúci večer zľahka pršalo a závany vetra vháňali kvapky do tvári
chodcov pred heeresamentom. Northaus si stiahol čapicu hlbšie do čela.
Trocha odstúpil od okraja chodníka, pri ktorom spomaľovala čierna
limuzína. Ktosi stiahol zadné bočné okienko a ozval sa známy hlas:

„Skončili ste? To sa mi výborne hodí! Nemáte chuť na malé posedenie, na
takú hodinku?“

Súčasne sa otvorili dvere na aute a sturmbannführer Höllreither ukázal na
miesto vedľa seba.

Northausa pochytila zlosť. Z nepríjemného večera s Uršuľou teda nebude
nič! Ale neodvážil sa odmietnuť Höllreitherovo pozvanie.
Sturmbannführer zrejme už dlhšie čakal pred budovou a sledoval východ.

„Dobrý večer, sturmbannführer!“

„Heil Hitler, milý priateľ. Urobte si pohodlie!“

Voz prudko vyrazil a zvyšoval rýchlosť.

„Tak neskoro končíte? Nuž áno, novinky zo západného frontu… Uviazali
sme si tam na krk čosi, s čím sa budeme musieť riadne popasovať…“
meditoval Höllreither neočakávajúc odpoveď. Podchvíľou vyzrel cez
okienko, aby sa vždy znovu presvedčil, že Berlín je čoraz bezútešnejší.

„A vy šťastlivec si jednoducho vezmete dovolenku. Nuž áno, vo
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wermachte je človeku svetu žiť!“

„Ale ani vy ste si nevybrali najhoršie, sturmbannführer.“ Northaus
neodolal a prerušil samoľúby monológ Höllreithera.

„Ste vy ale vtipkár, nadporučík! Keby ste však boli v mojej koži, aj vy by
ste občas zatúžili po zmene.“

„A dúfate, že ste ju našli vo mne?“

„Ste priskromný, môj milý! Inak by ste už dávno museli mať na
náplecníkoch parádnejšie lemovanie. A propos zmena: moja pomocníčka
v domácnosti dnes nie je k dispozícii, budeme sa musieť uspokojiť
s mojím obľúbeným lokálom. Vďaka bohu patrí k tomu málo, čo tí
prekliati vzdušní piráti ešte nechali stáť!“

Prešli popri zrúcanine kostola Gedächtmiskirche a viezli sa pozdĺž
Tauentzienovej ulice. Táto kedysi renovovaná štvrť západného
poskytovala teraz rovnako bezútešný obraz ako oblasť okolo
Alexandrovho námestia. Hromady trosiek na chodníkoch, za tým obhorené
a spolu zrúcané fasády domov, prevrátené stožiare pouličného osvetlenia,
pozohýbané koľajnice. Človek by neveril, že v tejto mesačnej krajine ešte
pulzuje život.

Vodič auta, ktorý sa aj tu dobre vyznal, zabočil do priľahlej ulice
Kurfüstendammu, opatrne obišiel provizórne zasypaný kráter od bomby
a ostro zabočil doprava,

„Sme tu,“ povedal Höllreither. „poďme, nadporučík!“

Nepoškodený dom. Za jeho oknami so spustenými roletami by človek
sotva predpokladal zábavný podnik.

Höllreither stlačil gombík pri dverách. Za vzorkovaným sklom dvier sa
zažalo modré svetlo. Otvoril muž vo fraku. Keď´=d spoznal
sturmbannführera, až prehnane hlboko sa uklonil. Zo vzdialenejšieho
vnútra budovy doliehala Tanečné hudba.

„Tak čo, máte tu rušno, Schneider?“

„Ako zvyčajne, pán sturmbannführer. Prosím, páni, ráčte ma nasledovať.“
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Höllreither sa obrátil k Northausovi: „Komická figúra, tento chlap, ale
podnik je prvotriedny. Uvidíte.“

Chlapík vo fraku ich viedol polotemnou chodbou a potom im podržal
dvere vedúce do nádvoria. Northaus zbadal nízku prístavbovú budovu,
podľa všetkého novšieho dáta. Hoci zvonku vyzerala celkom nenápadne,
jej vnútorné zariadenie prekvapovalo: šatňa s masívnymi zrkadlami
v ozdobných bronzových rámoch, hrubé behúne na dlážke, štýlové tapety
na stenách. Northaus si všimol na vešiakoch plášte vyšších dôstojníkov,
vedľa nich aj civilné. Cennými pokrovcami vyložená chodba viedla do
lokálu, kde v kúte trojica hudobníkov vyhrávala šlágre z predvojnových
čias. Boxy neumožňovali vidieť, kto sedí za zástenami.

Höllreither zľahka dvihol ruku na hitlerov pozdrav. Blondína s dlhou
cigaretovou špičkou prešla popri nich. „Heidler, najdrahší!“ pozdravila
skratkou chýrneho pozdravu tretej ríše.

Zvrtla sa za sturmbannführerom, bolo vidieť, že je opitá.
„Hauptsturmführer,“ mrčala ľúbezne, „to je ale milé…“

„Sturmbannführer! Koľkoráz vám to mám vravieť?“ Höllreitherov hlas
znel nahnevane za predošlú degradáciu. „Poďte, nadporučík, druhý box
zľava je rezervovaný pre mňa.“

Celá hodina uplynula, kým si vybrali jedlá a kým im ich naservírovali.
Höllreither si objednal špargľovú krémovú omáčku, srnčí chrbát
a zmrzlinu, k tomu maďarské červené víno. Spočiatku sa obmedzil iba na
stručné poznámky o lokáloch tohto druhu, ktorých bolo čoraz menej. To,
o čom sa hovorilo pri susedných stoloch, doliehalo k nim cez zásteny iba
ako jednotvárnym mrmot. Len tu a tam prerušil monotónny šum hlasov
hlasný smiech.

Srnčí chrbát bol vynikajúci a víno lepšie, než dávala tušiť nálepka na fľaši.
„Nie zlé!“ konštatoval Höllreither s plnými ústami. „Majú tu dokonca
pomerne bezpečný protiletecký kryt. To už by musel padnúť priamo na
búdu jeden z tých väčších bombových otváračov konzerv, aby sa nám dačo
mohlo stať!“ Hlasno sa rozosmial nad svojou formuláciou.

Záves na vstupe do separé sa rozhrnul a zjavila sa ženská ruka, blondína,
ktorá im skrížila cestu už pri príchode, vsunula dovnútra hlavu.
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„Chutí, páni?“

„Zmiznite!“ osopil sa na ňu Höllreither.

„Vari sa ešte môžem spýtať, ako pánom chutí, či nie?“ zošpúlil blondína
našminkované ústa a dala sa trilkovať akúsi pesničku.

„Vravím vám, aby ste odpálili, ale rýchlo!“ zrúkol na ňu sturmbannführer.

V okamihu zmizla. Höllreither nahnevane pokrčil plecia a znovu sa
venoval svojej zmrzline. „Správa sa, akoby toto tu bol dajaký pajzeľ!“

„A čo je to v skutočnosti?“ opáčil Northaus.

„Lokál, v ktorom si možno diskrétne pohovoriť bez toho, že by človeku
ženské sadli rovno na kolená.“

Höllreitherova promptná odpoveď nevyznela presvedčivo. Odvedľa bolo
práve počuť cvengot rozbíjajúcich pohárov a prenikavý chechot akéhosi
dievčaťa.

Northaus bol napätý a nervózny od neistoty, čo asi jeho spoločník
zamýšľa. Aby vôbec dačo povedal, spýtal sa.

„Povedzte, sturmbannführer, nemáte výčitky svedomia, keď tu takto
kráľovsky hodujeme?“

Dôstojník SS naňho začudovane pozrel. „Výčitky?“ zasmial sa. „Kdeže,
môj drahý! Tie skutočne nemusíte mať. Čosi vám prezradím: málo
tunajších hostí si zarába groše poctivou prácou ako my.. zväčša sú to
hlaváči z priemyslu a diplomatická zberba z Balkánu, plus niekoľko
špekulantov z vidieka.

„A ako ste sa tu stali štamgastom vy?“

Höllreither stiahol ústa do úškľabku. „Za to, že tu nad mnohým
prižmúrime oči, máme - nazvime to tak - isté koncesie. Isté dôverné
informácie…“ odpil si z pohára. „Slovom, dostávame hlášky aj s adresami
a domovými číslami…“

„Z toho teda vyplýva, že najnovšie sa zoberáte inou oblasťou?“
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„Ako to myslíte?“ Höllreither sa zatváril nechápavo.

„Chcem tým povedať, že zrejme komunistov prenechávate iným. Možno
sa teraz venujete súkromnému životu tých, čo vo veľkom zarábajú?“

Höllreither mimovoľne vyprskol, zabehlo mu a rozkašľal sa. „Vy ste
skvostný, nadporučík! Kdežeby, kapitáni priemyslu nie sú môj fach
a nikdy neboli. To je priširoké pole! Vari si myslíte, že ma omrzel život
a že si na seba privolám hnev dajakého oceľobaróna z porúrskej panvy?
Celkom odhliadnuc od toho, čo by mi povedali moji nadriadení, keby som
im tak naservíroval dajakého mnohonásobne dekorovaného bonza
branného hospodárstva ako nepriateľa ríše! To teda nie, môj zlatý, s tým si
páliť prsty nebudem!“

Stlačil gombík pri sedačke a o chvíľu sa zjavil hlavný.

„Doneste nám dačo francúzskej!“

„Armagnac, pán sturmbannführer? Totiž, eventuálne by tam ešte bol aj
napoleon…“

„Napoleona - to je predsa jasné!“

Höllreither sa predklonil nad stolom. „pred chvíľou som sa vašim slovám
smial. Prepáčte. Ani ste netipovali tak zle. Viete, ľudia s veľkými peniazmi
a ešte väčšími stykmi neraz privedú našinca nechtiac na horúcu stopu.
Exitujú náznaky, že isté zmätené hlavy sa začínajú naháňať za
fatamorgánami a stavajú si pre budúcnosť vzdušné zámky - napríklad, ako
by to bolo, keby tu raz neboli národní socialisti…“

Odmlčal sa. hlavný priniesol koňak a nalial do pohárov.

Northaus využil prestávku v rozhovore na usilovné úvahy, kam cieli
sturmbannführer. Spomenul si na Stauffenbergove slová, že Goerdeler má
výborné kontakty s istými veľkopriemyselníkmi. Žeby jeho plány už boli
v hlavnom úrade ríšskej bezpečnosti natoľko verejným tajomstvom, že sa
o nich takto otvorene hovorí pred cudzím človekom?“

„Ale, čo to tu táram!“ usmial sa Höllreither. „Ochutnajte radšej tento
drahocenný mok nášho dávneho nepriateľa. Na zdravie!“

237



Odstavil pohár tvrdo na stôl. Tvár mu teraz nadobudla ustarostený výraz.
„Aby som sa vrátil k našej predošlej otázke. Toto tu je pre mňa iba isté tak
povediac vedľajšie zamestnanie - isteže, aj to je potrebné. Svojská
kombinácia služby a vypnutia. Pokiaľ ide o komunistov, tých
neprenechám nikomu inému! Narážame opäť na starých známych,
o ktorých sme si mysleli, že sú definitívne poučení.“

„Komunisti teda ešte vždy nemajú dosť, sturmbannführer?“

Höllreither nepokojne bubnoval opatrne po stole. „Iba mŕtvi komunisti
dajú pokoj,“ povedal filozoficky. „Živí sa ustavične znovu pokúšajú ísť
hlavou proti múru,“ zasmial sa sarkasticky. „Znie to takmer biblicky,
však? Jeden z nich mi robí v ostatnom čase mimoriadne starosti. V zime
štyridsiateho druhého už sme chlapa mali, ale ubzikol nám. Tých, čo za to
boli zodpovední, sme poslali do Buchenwaldu, aby mali čas rozmýšľať.
Mám všetky dôvody predpokladať, že chlap sa zdržuje v Berlíne, aby nám
so svojimi súdruhmi zasa čosi vyparatil.“

Siahol do ľavého náprsného vrecka a vytiahol viac ráz preložený list
papiera. „Tu, pozrite sám!“

Northaus rozložil list a zistil, že ide o osobitnú prílohu vestníka nemeckej
kriminálnej polície. Po protištátnej činnosti a zadržaní ušiel člen bývalej
Komunistickej strany Nemecka, stálo v titulku. Pod tým bol drobnejší
vysvetľujúci text a dve fotografie - jediná z profilu, druhá spredu.
Otvorená tvár asi štyridsaťročného muža s vážnym skúmavým pohľadom.
Northaus hľadal meno a stačil prečítať Bästlein, kým mu Höllreither
náhlivým pohybom nevzal papier z ruky.

„Od začiatku roka vláčim ten zdrap so sebou,“ povedal sturmbannführer
zlostne. „Premilí kolegovia z kriminálnej polície sa zasa raz ukázali ako
babráci. Chlapa akoby zem pohltila, akoby jeho názoroví kompáni len
čakali na to, aby ho dakde mohli dobre skryť. Ale vravím vám, na to
môžete vziať jed; jedného dňa chlapa vyhrabem hoci aj spod zeme!“

Rozhovor sa skrútol na bežnejšie veci. Höllreither sa vypytoval na
Northausove dovolenkové zážitky. Potom začal rojčiť i Korutánsku
a Štajersku a opovržlivo sa vyjadroval o Viedni. Vraj totálne spotvorené
provinčné hniezdo, ktorému župný vedúci, gauleiter von Schirach, dodnes
nedokázal vdýchnuť riadny národnosocialistický nemecký duch.
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Medzičasom popíjal napoleon. Raz prišiel k stolu hlavný, ponížene sa
ospravedlnil a zašepkal čosi Höllreitherovi do ucha.

„To má predsa čas!“ odvrkol sturmbannführer podráždene. „Nech si to
Frizstche poznačí. Teraz nás neobťažujte!“ Potom doložil pre Northausa:
„Pre týchto ľudí človek akoby bol stále v službe. Ba ešte k tomu, ak má na
sebe uniformu… A propos, chcel som sa vás spýtať: ešte vždy nijaká
vyhliadka na povýšenie?“

Northaus bol v myšlienkach pri pátracej listine, a preto hneď nepochopil
otázku. „Ako ste prišli na takú otázku?“ odvetil.

„Nuž, u vás sa teraz všeličo deje. Celý rad presunov a k tomu obvyklé
sprievodné povyšovanie.“

Bőlkow mal pravdu, pomyslel si Bőlkow.

„Koho máte konkrétne na mysli, sturmbannführer?“

„Vlastne nikoho určitého. Teda - moment, zaraz si spomeniem na to
meno… Aha, áno. Podplukovník Stauffenberg má byť povýšený na
plukovníka, je tak? A má prejsť ku Frommovi.“

„Ste dobre informovaný. Oficiálne to ešte nie je, ale bude to tak.“

„Veď je to už na Bendlerovej ulici verejné tajomstvo. Tento Stauffenberg,
zdá sa, sa teší značným sympatiám, čo poviete?“

„Dosť možné.“ Northaus bol krajne napätý, čo príde. Teraz si musí
starostlivo zvážiť každé slovo. „Tak či onak, je to vynikajúci štábny
dôstojník. Navyše, čo nebýva časté, má frontové skúsenosti.“

„To sedí“ to isté som počul aj z iného zdroja.“

Zdalo sa, že sturmbannführerov záujem o Stauffenberga sa tým vyčerpali.
Vzal si špáradlo a začal si systematicky čistiť zuby. Lenže Northaus sa
mýlil. Höllreither skončil so špáradlom a znovu nadviazal:

„Medzi nami,“ znížil hlas, „spytoval som sa na toho Stauffenberga preto,
že nedávno padlo jeho meno v istej debate.“

Northaus cítil, ako mu na tele vyráža pot. Ale ovládal sa a iba povedal:
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„Stauffenbergovo meno?“

„Ktosi z OKW ho spomenul ako možného kandidáta na funkciu šéfa
operačného oddelenia. To by bola vskutku skvelá kariéra!“

Northausovi sa nesmierne uľavilo. Hlúpe reči! Zvyčajný sprievodný zjav
pri zmenách, keď sa ako na šachovnici hore-dolu posúvajú figúrky, kým
padne definitívne rozhodnutie.

„O Stauffenbergovi sa hovorilo doslova ako o najlepšom ťahúňovi
generálneho štábu,“ dodal Höllreither.

„To môžem ťažko posúdiť. Ale pri všetkej úcte k nemu sa mi to vidí
zveličené. Dobrý ťahúň áno - ale najlepší?“

Podľa Höllreitherovej reakcie videl, že jeho odpoveď nebola práve
najšikovnejšia. Sturmbannführer sa naňho mlčky zahľadel, pokýval hlavou
a povedal:

„Neviem, prečo ho tak podceňujete. Veď ho poznáte už z vášho
spoločného nemocničného pobytu, či nie?) v Mníchove, ak sa nemýlim.
Napokon, v to musíte vedieť lepšie…“

Dočerta, ten chlap je informovaný o všetkom!, pomyslel si Northaus.
Nikdy som mu nespomínal, že som bol so Stauffenbergom
v mníchovskom lazarete. Kam cieli tou poznámkou?

„Pozrite, sturmbannführer,“ povedal rozvážne, „ako viete, som frontový
dôstojník. O generálnom štábe toho viem primálo, aby som si mohol
utvoriť kompetentný úsudok o jednotlivých ľuďoch.“

Höllreither prikývol. „No dobre, v poriadku, môj milý…“

Toho večera sa už ani slovkom nevráti, k heeresamtu a vnútorným
nepriateľom ríše.

Pri spiatočnej ceste Höllreitherovým služobným autom - sturmbannführer
ešte ostal v lokále. - Northaus si márne lámal hlavu nad zmyslom jeho
poznámok. Boli celkom náhodné, alebo zámerné, aby pozoroval jeho
reakciu? A prečo tá narážka na Mníchov?
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Na druhý deň podrobne informoval Bőlkowa o posedení s Höllreitherom.
Kapitán počúval roztržito, akiste bol v myšlienkach pri odovzdávaní
všetkých náležitostí Klausingovi, ktorý sa ohlásil na popoludnie.

„Chlapík iba špiritizuje,“ usúdil Bőlkow. „Tú poznámku o zmätených
hlavách utrúsil zrejme len tak náhodne, ako sa už pri takýchto
príležitostiach stáva. Tie svine vetria vo všetkých možných kútoch zradu
a sabotáž. Na Stauffenberga sa spýtal akiste len preto, že to meno kdesi
počul. Okrem toho je to nezmysel - Stauffenberg predsa nebude dnes
šéfom štábu u Fromma, aby zajtra nahradil generála Heusingera. A to
s Mníchovom? Nepripisovali by som tomu veľký význam.“

Keď Bőlkow Klausinga do všetkého zasvätil a odovzdal mu svoje
pracovisko, iba napochytro sa rozlúčili: „Čoskoro sa zasa uvidíme!“
Northaus ešte za ním zavolal: „Príjemné pobavenie na oslave narodenín
vášho otca!“

Northausovi Bőlkow veľmi nechýbal. Klausing, mladý dôstojník, mal
sympatickú vlastnosť, že pracoval bez puntičkárstva, ktoré bolo
Bőlkowovi vlastné. Veľmi rýchlo sa zorientoval a vedel zábavne
rozprávať. Nemohli si ťažkať na nedostatok práce. Stauffenberg dal znovu
vybrať zo sejfu niektoré podklady plánu Valkýra, prepracovať ich
a doplniť.

Northaus si znovu spomenul na Bőlkowa, až keď o sebe nedal
v dohodnutom termíne vedieť,. Pripomenul to Klausingovi. Nevedel si
vysvetliť, ako mohol kapitán, známy svojou úzkostlivou pedantnosťou,
nepodať nijakú správu.

Bőlkow chýbal už druhý deň, keď večer prišiel do kancelárie Stauffenberg.
Z jeho tváre bolo zrejmé, že sa stalo dačo vážne. Mlčky si sadol na
stoličku a hľadel pred seba. Až potom povedal:

„V hlásení wermachtu z predvčerajška sa hovorilo o ťažkom nálete na
Düsseldorf. Dostal som správu tamojšieho záchranného komanda. Kapitán
Bőlkow… sa už medzi nás nevráti.“

Northaus mimovoľne vstal. „Čo to vravíte, pán podplukovník! Vari
zahynul?“

Stauffenberg prikývol. „Zasypalo ich spolu s otcom v staničnom
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protileteckom kryte…“ zahniezdil sa a takisto vstal. „Páni, nemusím vám
pripomenúť, že jeho náhla smrť sa hlboko dotýka mňa i nás všetkých.
Kapitán Bőlkow od leta minulého roku obetavo pracoval na našej
spoločnej veci.. osud mu nedožičil, aby sa dožil jej úspešného zavŕšenia.“

Potom sa obrátil ku Klausingovi. „Kapitán, o pol hodiny by som vás prosil
do mojej kancelárie. Ide o to, že tu budete musieť zotrvať dlhšie, než sa
predpokladalo. Príďte aj vy, Northaus. Ste najlepšie oboznámený
s prácou…“ zarazil sa a len potom dodal: „zosnulého kapitána Bőlkowa.“

Bőlkowov náhly a nezmyselný koniec na čas opantal Northausovu myseľ.
Napriek niektorým povahovým črtám kapitán bol muž, ku ktorému mal
dobrý vzťah. Aj pri názorových odlišnostiach ich spájala spoločná úloha
a v priebehu mesiacov aj na seba privykli.

Búrlivý beh vojnových udalostí iba urýchlil staré ponaučenie, že plynutie
času všetko zahladí. Hoci Stauffenberg zariadil krátku smútočnú tryznu za
Bőlkowom, ktorá sa konala na najvyššom poschodí budovy, a hoci sa istý
čas kriticky hovorilo o tom, že v Düsseldorfe sa konal iba oficiálny
masový pohreb obetí náletu, pri ktorom partajní pohlavári omieľali staré
frázy o vlasti, hrdinstve a vernosti, onedlho si už málokto spomenul na
Bőlkowovo meno. Akoby bol býval v budove náhodným hosťom a už
dávno pôsobil na inom mieste; pripomínali ho už iba maličkosti.

Northaus vídaval Stauffenberga veľmi málo. Podľa všetkého sa
podplukovník vrhol do nových akcii a iba príležitostne nahliadol do ich
kancelárií. Aj aj keď sa tak stalo a dal sa informovať o stave prepracúvania
jednotlivých rozkazov plánu Valkýra, bol roztržitý a ledva počúval.
V Northausovi postupne silnel dojem, že Stauffenberg sa zaoberá čímsi
iným, že je mysľou pri čomsi mimoriadnom.

Dva rozhovory s podplukovníkom mu utkveli nadlho v pamäti. Prvý sa
odohral po návrate z vodcovho hlavného stanu, z Vlčieho brlohu, ktorý
navštívil spolu s Frommon. Vtedy povedal:

„Veľa sa tára o údajnej magickej sile, ktorá vyžaruje z Hitlera. Nuž som sa
mu lepšie prizrel. Aj tej klike, ktorá okolo neho obsmŕda a prikyvkáva.
Verte mi, neobjavil som nič z legendárnej sily vôle, ktorou údajne tak
magicky pôsobí na ostatných. Fotografie, ktoré sa uverejňujú v tlači,
klamú. O celé roky ostarel, chodí prihrbený, jedno rameno sa mu ustavične
trasie. Tu i tam mu pohľad čudne vzplanie, vyvolávajúc dojem, že je
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blízky šialenstvu. Bol som zhrozený atmosférou, ktorá vládne vo Vlčom
brlohu. Je to zločinecká, bezduchá banda, ktorej sú celkom ľahostajné
životy tisícov, ba státisícov ľudí. Táto stupídnosť a nezodpovednosť je
priam šokujúca!“

Druhý rozhovor sa konal koncom júna. Po znepokojujúcich správach zo
západného frontu - Američania a Briti upevnili svoje predmostie
v Normandii a pripravovali sa na veľkú ofenzívu do francúzskeho
vnútrozemia - nasledovali alarmujúce hlásenie z východného frontu.
Dvadsiateho tretieho júna Červená armáda prešla do veľkej ofenzívy
v Bielorusku; celkom neočakávane prenikla močaristými terénmi, prevalila
sa cez nemecké postavenia alebo ich obišla po krídlach a o tri dni dobyla
Vitebsk.

Podplukovník sa zjavil v kancelárii okolo poludnia, keď tam bol aj
Klausing, a spýtal sa Northausa: „Nemáte dačo na fajčenie?“ Zapálil si
ponúknutú cigaretu, nervózne vyfúkol dym a potom si sadol.

„Spomínate si, Northaus, ako som sa Bőlkowa krátko pred smrťou spýtal,
čo si myslí o porade s Tresckowom?“

„Áno,“ prikývol Northaus,

„Nuž mali sme v týchto dňoch rozhovor - Yorck, môj brat, Haeften a ešte
niekoľko iných. Vzhľadom na frontovú situáciu mal som vážne
pochybnosti, či má ešte vôbec atentát na Hitlera zmysel.“

Stauffenberg vstal a vybral z náprsného vrecka lístoček. „Na moje výhrady
Tresckow promptne odpovedal toto: ,Akcia sa musí uskutočniť za každú
cenu!´ A ešte citujem to, čo pokladám za mimoriadne dôležité: ,AJ keby sa
atentát nevydaril, v Berlíne treba konať!´“

Odmlčal sa, sledujúc reakciu oboch, a pokračoval:

„Tresckowove odpovede sa neminuli účinkom, ani Yorck neoponoval.
A ja,“ zahniezdil sa, „ja som sa rozhodol, že uskutočnenie atentátu
vezmem do vlastných rúk. S inými už nemôžem rátať. To som vám chcel
povedať.“

„To… to je absurdné, pán podplukovník!!“ zvolal Northaus zhrozene.
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Ozval sa aj Klausing: „Prepáčte, pán podplukovník, som tu len krátko, ale
musím súhlasiť s nadporučíkom!“

Stauffenberg chvíľu hľadel na oboch. Zdalo sa im, že jeho pohľad je teraz
podivne chladný, akoby cudzí.

„Ctím si vaše zmýšľanie, páni. Ale to isté som už počul aj od iných.
Chcete tým zrejme povedať, že ja - nuž áno, povedzme si to otvorene,
mrzák - nie som ten správny chlap na takúto ťažkú úlohu.“

Klausing a Northaus deprimujúco mlčali. Napokon Northaus zo seba
namáhavo dostal:

„Pán podplukovník, len zvážte, ako budete potrebný tu v Berlíne, až sa to
začne! Ako si predstavujete priebeh celej akcie, ak ešte aj atentát
prevezmete na seba!?...“

Stauffenberg udrel ľavou rukou o stôl. „Northaus, vy predsa dobre poznáte
tie nekonečné ťahanice pri hľadaní vhodného človeka. Mám toho po krk!
Behať za ľuďmi, ktorí v rozhodujúcom okamihu cúvnu. A takisto už
nemôžem pripustiť, aby nám urobili čiaru cez rozpočet dajaké idiotské
náhody!“

„Ale ako si predstavujete rozbehnutie celej operácie, ak v rozhodujúcej
chvíli nebudete tu na Bendlerovej ulici?“

„Napokon je tu generál Olbricht, šéf heeresamtu. Zariadi potrebné. Ak sa
Fromm ako veliteľ záložných vojsk bude pätiť, jednoducho ho odstavíme.
Okrem toho Východné Prusko neleží pri polárnom kruhu. S dobrým
lietadlom môže byť o niekoľko hodín späť z hlavného stanu.“

Bolo zrejmé, že Stauffenbergovo rozhodnutie je definitívne a že sa na ňom
nedá nič zmeniť. Keď opustil miestnosť, obaja dôstojníci na seba chvíľu
mlčky hľadeli. Až po chvíli sa ozval Klausing:

„Aj tak je to šialenstvo! Práve on, duša celého podujatia, chce tú vec
s Hitlerom vybaviť sám. A pritom nie je schopný ani len narábať pištoľou,
keby dačo zlyhalo. Bez pravej ruky, na ľavej chýbajúce dva prsty… Nie,
v tejto veci sa už nezbavím zlého pocitu!“

Northaus mal rovnaký pocit. Ale osobne zažil, ako márne Stauffenberg
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hľadal vhodného muža na túto úlohu. Znovu mi zišli n um isté pochybnosti
ohľadne podplukovníka, keď svojho času v Erkneri zistil, že Stauffenberg
kalkuloval so smrťou onoho kapitána, ktorý mal využiť predvádzanie
nových uniforiem vodcovi na obetavé spáchanie atentátu z bezprostrednej
blízkosti. Teraz sa presvedčil, že myšlienka, ktorou uzavrel svoje vtedajšie
úvahy, bola správna. Stauffenberg by nikdy nevyžadoval od iných to, čo
by nebol ochotný vykonať aj sám. No na druhej strane, nebolo toto
riešenie ozaj lepšie než dlhé vyčkávanie?

Napriek všetkým pre a proti sa Northausa zmocnil nedefinovateľný pocit.
Bolo to zhrozenie, že muž, ktorého uctieval, sa svojím individuálnym
úmyslom akosi vysoko povzniesol a izoloval od všetkých? Alebo tu bola
podvedomá obava, že Stauffenberg sa vydal na osamelú cestu, ktorá v sebe
skrýva mnohé nebezpečenstvá a ktorá by dokonca mohla ich veci uškodiť?
Nezvratným faktom však ostávalo, že atentát na Hitlera bol stredobodom
celej koncepcie plánu Valkýra.

„Sto čo stoj ho treba od tohto rozhodnutia odradiť!“ povedal Klausing
rezolútne.

„Verte mi,“ odvetil Northaus, „poznám ho už dosť dlho, aby som mohol
s určitosťou tvrdiť, že vždy vykoná to, čo si vzal do hlavy!“ Možno práve
to je Stauffenbergova jediná chyba!, pomyslel si v duchu.

Northaus sa rozhodol, že si ešte raz pohovorí s podplukovníkom.
V nasledujúcich dňoch sa však nenaskytla vhodná príležitosť.
Stauffenberg akoby sa bol prepadol do zeme. Od sekretárky sa napokon
dozvedel, že plukovník - označovala ho už novou hodnosťou, hoci
oficiálne povýšenie sa ešte nekonalo - je na inšpekcii útvarov rozložených
okolo Berlína. Aj generál Olbricht bol mimo pracoviska s tým istým
poslaním. Keď sa vypytoval, kde je vlastne konkrétne, sekretárka odvetila:

„Včera bol v Döberitzi-Elsgrunde, dnes je vo Wündsorfe, zajtra bude
v Nauene. Ak je vec taká súrna, dám mu na stôl lístok, aby vás zavolal, len
čo sa vráti.

Zavolal ho k sebe Haeften a prisunul si stoličku:

„Teraz nemôžete k plukovníkovi. Slečna Uhligová ma informovala, že
s ním chcete súrne hovoriť. Navštevuje rad-radom útvary, ktoré sú
rozhodujúce pre operáciu Valkýra. Chce sa osobne presvedčiť, či tie
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jednotky sú v každej chvíli schopné splniť svoje bojové úlohy.“

„Chcel som…“ začal Northaus, ale potom si to rozmyslel. „Je to
v poriadku, Haeften.“

Uvedomil si, že nemá zmysel, aby práve teraz prišiel s tou vecou. Napadlo
mu čosi iné.“

„Možno by ste sa mohli plukovníka spýtať, či sa už ohlásil muž zo
Schönebergu. Plukovník už vie, o čo ide.“

Ani v nasledujúcich dňoch sa už so Stauffenbergom nestretol. Iba
Klausing ho informoval, že plukovník nadviazal kontakt s komunistami
a že ho výslovne požiadal, aby o tom upovedomil nadporučíka. Nikdy sa
však nedozvedel, aké závery plukovník vyvodil z niekdajšej diskusie
o tejto otázke.

 

8. kapitola

Valkýra

Predpoludním Northaus spolu s Klausingom ešte raz prekontrolovali
niektoré podklady k operácii Valkýra a na návrh kapitána vyhotovili
osobitné prílohy týkajúce sa pluku vo Wünsdorfe. Od poludnia Northaus
sám vyklepával na stroji nové verzie. Stauffenberg im dal termín do štvrtej
popoludní. V určení čas sa zjavil v ich kancelárii, sadol si na stoličku
v kúte a sústredene študoval zmeny. Napokon uložil podklady do fascikla
a všetko si zasunul do aktovky. Ostal však sedieť a mlčky hľadel na seba.

„Smiem sa spýtať, či je všetko v poriadku, pán plukovník?“ ozval sa
Klausing napäto hľadel na Stauffenberga.

Akoby sa prebúdzal zo sna, Stauffenberg naňho neprítomne pozrel, „Áno,“
povedal po chvíli. „Som spokojný. Ale napriek tomu si to celé dnes večer
ešte raz prezriem…“

Hovoril váhavo, pomaly, akoby mal pred sebou čosi nepríjemné.

„Vy o tom nie ste informovaný, Klausing, ale Northaus túto vec pozná,
aspoň v hrubých črtách…“
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Northaus sa predklonil v napätom očakávaní.

„Nášho muža v Schönebergu zatkli. Teraz, keď je v rukách gestapa,
môžem už prezradiť jeho meno. Volá sa doktor Julius Leber. Ale to nie je
jediná Jóbova zvesť. V poslednom týždni júna sme nadviazali kontakt
s komunistami, s istou skupinou v priestore Berlína. Našťastie pri týchto
rozhovoroch nebol nik z veliteľstva záložného vojska. Ináč by sme teraz
boli v peknej kaši…“

Položil si nohy. „Aby som bo stručný; všetky osoby, ktoré sa zúčastnili na
rozhovoroch, takisto zatklo gestapo. Vystríhali ma pred nadväzovaní
týchto kontaktov, ale pokladal som za povinnosť, ba nevyhnutnosť
sondovať v záujme našej veci aj celkom naľavo.“

„Ako sa to len mohlo stať?“ vyhŕkol Northaus. „Možno sa na ľudí z nášho
krúžku spoľahnúť?“

„Nedávam komunistom nijakú vinu. Po všetko, čo už viem, môžem tvrdiť,
že to boli spoľahliví ľudia. Možno ich už dávnejšie pozorovali. Na našich
ľudí je spoľahnutie. Pravda, v rámci ľudských možností. Totiž,“
Stauffenberg zaváhal, „je to zrejme aj otázka času, ako dlho budú schopní
odolávať neľudským metódam gestapa. Aj z tejto príčiny treba čo najskôr
konať. Sľúbil som žene doktora Lebera, že jej muža ešte včas dostaneme
z väzenia. To isté platí aj o ostatných - spomeňte si na Moltkeho. Týchto
ľudí nijako nemôžeme odpísať!“

Pozrel na hodinky. „Zajtra mám byť v Berchstegadene. Generálplukovník
Fromm tentoraz nejde. Mimochodom - výbušnina je pripravená.“

„Teda zajtra padne rozhodnutie?“ spýtal sa Klausing.

Plukovník váhal.

„Na definitívne rozhodnutie je momentálne ešte priskoro. Neviem, či pri
rozhovoroch s Hitlerom budú prítomní aj Himmler a Göring. Nechcel by
som dostať iba Hitlera samého! Keby to bolo možné, najradšej všetkých
troch naraz. Tak či onak, pre všetky prípady zajtra od poludnia v nijakom
prípade neopúšťajte budovu heeresamentu. A ešte čosi,“ vstal a vzal si
aktovku. „Zariadil som, aby jedného z našich ľudí letecky dopravili do
Madridu. Prostredníctvom amerického veľvyslanectva by mal dať správu
generálovi Eisenhowerovi, že čoskoro možno rátať s významnou akciou
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v Nemecku.“

„A ako je to s východom?“ opýtal Northaus. „Raz ste sa vyjadrili, že
musíme skoncovať s bojmi súčasne na všetkých frontoch.“

„Ak o to som sa postaral. Mal som rozhovor s generálplukovníkom
Beckom. V príhodný čas zapojíme do akcie bývalého veľvyslanca
v Moskve grófa Schulenburga. Nuž, páni, do pozajtra!“

Podal každému ruku,

Keď stúpal po schodoch k Vogtovmu bytu, Northaus ešte stále musel
myslieť na rozhovor so Stauffenbergom. Zastrčil kľúč do zámky, ale dvere
boli len pribuchnuté, stačilo ním pootočiť. V predizbe zavolal: „Uršuľa, už
si doma?“ Pohľadom na vešiak sa však presvedčil, že doma je zrejme len
sám Vogt - visel tam jeho letný plášť.

Za dverami Vogtovej izby sa ozvali kroky a dvere sa prudko rozleteli.
Zjavil sa v nich Vogt. Jeho výzor Northausa šokoval. On, čo vždy pôsobil
dojmom pestovaného muža, stál tu teraz s rozopätou košeľou, na tvári
strnisko, vlasy rozčuchrené.

„Dobrý večer,“ zahabkal Northaus.

Vogt naňho zízal meravými očami a vôbec neodpovedal na pozdrav. Vari
pil? Northaus si nikdy nevšimol, že by bol Vogt požíval alkohol. Ale
napokon - čo vlastne vedel o Uršulinom otcovi?“

„Uršuľa tu nie je,“ povedal Vogt a stál nerozhodne vo dverách. Zrazu
pokynom ruky naznačil, že Northausa pozýva do svojej izby. „Ak máte
chuť, nech sa páči. Ešte čosi zvýšilo - bude dosť pre oboch!“

Prekvapený neočakávanou výzvou Northaus okamih váhal, ale potom
súhlasil. „Ďakujem, pán Vogt, rád, ak ma sám pozývate.“

Vošiel popri domácom do izby. Na stole bola hŕba ledabolo pohodených
novín, vedľa fľaša šnapsu. Vogt zatvoril dvere a ťažko sa spustil na
stoličku. Prečesol si rukou vlasy, nalial si do pohára a znovu vstal, aby
doniesol druhý pohár.

„Dáte si, pán nadporučík, však?“
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Nalieval, kým sa Northaus nezačal brániť: „Ďakujem, nie toľko! Od obeda
so nemal niť v ústach.“

„A kto dnes má?“ zamrmlal Vogt. „My teda nie. iba ak pohlavári…“

Northaus sa naňho pozorne zahľadel. Vogtova poznámka ho prekvapila.
„Starosti, pán Vogt? Máte ťažkosti v podniku?“

Vogt si odpil. „Ach,“ opásal rukou široké gesto, „v podniku… To je vždy
to isté: akord, akord, akord“ čoraz viac vyžmýkavať z ľudí. Pritom väčšina
už ráno prichádza uťahaná. Večné poplachy, dlhé cesty do práce. nuž, vy
si to sotva viete predstaviť.“

Zrazu zmenil tému.

„Čítali ste správu hlavného veliteľstva wermachtu? Rusi obsadili Vilno.
O armáde generála Müllera už ani slovo, akoby ani nebola existovala…“

Odkiaľ vi, že obkolesenej armáde velil generálporučík Müller?, pomyslel
si Northaus. V správach wermachtu sa takéto mená zriedkakedy uvádzali.
Žeby BBC? Alebo Moskva?

„Áno, situácia je ťaživá, veľmi ťaživá. Ale…“

Vogt ho prerušil:

„Veď pite, pán nadporučík! Nie som síce priateľom tejto tekutiny, ale
z času na čas to urobí človeku dobre. Ak človek číta tento hnoj…“
v náhlom návale hnevu jediným rozmachom ruky zmietol zo stola hŕbu
novín.

„Ako tomu mám rozumieť?“

„Len nijakú prednášku, pán nadporučík! Nie ste tu v službe. Povedal som
hnoj? Potom prepáčte. Ale ak čítam nezmysly, ktoré tento generál Dittmar
týždenne servíruje čitateľom, môžem iba krútiť hlavou.“

„Musíme mať viac dôvery, Vogt. Situácia nikdy nie je beznádejná, ak si
človek nevzdá nádeje.“

„Cha, vraj nádeje - ale akej. Akej nádeje?“ Vogt sa rozosmial tak srdito
a hlasno, že sa mu telo striasalo ani v horúčke.
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„Mali by ste menej piť! Zdá sa, že vám to nejde na úžitok.“

„To je možné,“ súhlasil Vogt. Podržal pohár v ruke, krútil ním a meravo
hľadel na jeho obsah. „Už ste dakedy stratili dobrého priateľa, án
nadporučík?“

Northaus mlčal, trochu zmätený týmto preskočením na novú tému. Ale
potom si spomenul na Bőlkowa a povedal:

„Dnes sa môže každý z nás dostať do tejto situácie. To je príčina, že
pijete? Tú vec, akoby to bola voda?“

Vogt vstal a bez tackania podišiel k oknu. Vonku už nastal súmrak. Mlčal
a iba hľadel do ulice. Keď sa znovu zvrtol, povedal:

„Sú ľudia, na ktorým skoro zabudnete. Ale sú aj takí, ktorí človeku nezíde
z mysle ani po dlhých rokoch. Vypime si na pamiatku muža, ktorý pre
mňa znamenal veľa! Štrngnite si so mnou!“

Northaus nechápal konkrétny obsah Vogtových poznámok. Isteže,
v niečom si pustil jazyk na prechádzku a vyslovil názory, ktoré nesvedčili
o opatrnosti. Žeby Vogt narážal na doktora Lebeta? Northaus spakruky
zavrhol túto myšlienku, veď Stauffenberg výslovne zdôraznil, že muž zo
Schönebergu sa síce stretol s kýmsi, čo sa ponášal na Vogta, ale nie vo
Friedenau. Čo sa vlastne skrýva za týmto Vogtom? A čo ho tak
deprimovalo?“

Zdvihol pohár. Pálenka mala zápach samohonky, nedala sa ani len
porovnávať s tým, čo zvyčajne pil taký Höllreither.

„Vari váš kolega z práce?“ skúšal sa čosi dozvedieť Northaus. Možno mu
Carl Vogt predsa len prezradí dačo, čo ho privedie na správnu stopu.
Ktovie, či obaja už dávno nesedia v rovnakom člne? Bolo by to síce
paradoxné, ale nie nemysliteľné.“

Vogt si znovu sadol. Iba neurčito povedal:

„Istý čas sme pracovali spolu. Potom sme sa jeden druhému stratili z očí.
Na vine boli rozličné okolnosti. Ale nechajme to! Načo sentimentalita?
V Ničom nepomôže!“
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Hoci Northaus urobil obranné gesto, Vogt mu znovu nalial a sám si dolial
zvyšok z fľaše. Northaus ho ponúkol cigaretou.

„Váš známy zahynul pri nálete?“

„Ako?“

Northaus zopakoval otázku.

Vogt urobil rukou pohyb, akoby pretínal niť.

„Je tam, skade sa už nik nevracia…“

Bol to hmlistý výrok, ktorý mohol znamenať všetko a nič.

Ktosi otváral dvere do bytu. Mohla to byť iba Uršuľa. Northaus dopil
zvyšok z pohára, teraz ho striaslo.

„Bolo to od vás milé, ďakujem!“

„Ešte okamih!“ zadržal ho Vogt. Vstal a podišiel k písaciemu stolíku.
Chvíľu stál zamyslený, ale potom energicky odtrhol lístok
z poznámkového bloku a čosi naň napísal. „Človek dnes nikdy nevie, čo
prinesie nasledujúci deň. pre prípad, že by ste,“ zarazil sa, „že by sa
s Uršuľou dačo stalo a ja by som práve nebol doma. Tu je číslo telefónu,
na ktoré mi môžete zavolať do podniku, prosím!“

Prekvapený Northaus vzal lístok.

„Uršuli nič nehovorte!“ doložil Vogt.

„Prečo?“

„Ona…“ Vogt zaváhal a zdalo sa, že rýchlo vytriezvel. „Uršuľa si aj tak
robí veľké starosti. Sľubujete?“

„V poriadku!“

Čo to len s ním je?, pomyslel si Northaus.

V predsieni stála Uršuľa a začudovane naňho hľadela. „Ty si bol u otca?“
neveriacky pokývala hlavou. „Teraz už ničomu nerozumiem. Čo od teba
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chcel?“

„Nechaj ho, milá moja. Aj mňa prekvapil. Popíjal a pozval ma do svojej
izby. Čosi ho vyviedlo z rovnováhy. Poď,“ chytil ju za ruku, „teraz k nemu
nechoď!“

 

Druhý deň sa nič mimoriadne nestalo. Klausing s Northausom nervózne
vyčkávali, či zavolá Stauffenberg z Oberzsalzbergu, ale telefón mlčal.
V skoré popoludnie sa Klausing prezvedal u generála Olbrichta, či dačo
nevie; vrátil sa deprimovaný so správou, že sa ozval iba Haeften, ktorý
plukovníka sprevádzal. Dal vraj vedieť iba toľko, že zostava nebola
kompletná. To znamenalo, že Göring a Himmler na schôdzke chýbali, ale
možno do toho prišlo aj čosi iné.

Krátko potom Northaus zažil čosi, čo mu umožnilo odhaliť nové
súvislosti. Po skončení práce sa vydal peši k Postupimskému námestiu.
Oproti nemu šiel veľkou rýchlosťou voz smerujúci do centra. Keď auto
zrazu prudko zahamovalo, Northaus mimovoľne obrátil hlavu. Nehoda?
Lenže okrem neho nebol na ulici nijaký chodec. Pokračoval v ceste, ale
auto sa obrátilo a išlo za ním. Predišlo ho, po niekoľkých metroch zastalo
a otvorili sa pravé dvere. Vystúpil Höllreither v civile.

Sturmbannführer priam žiaril.

„Heil Hitler, nadporučík! Môžem vás kúsok odviezť?“

„Ale ja som chcel na Postupimské námestie. To by sme museli až na
Alexandrovo námestie, aby som tam mohol prestúpiť na podzemnú
dráhu.“

„V poriadku. To je pre mňa len malá zachádzka. Nastúpte si!“

Len čo sa auto rozbehlo, Höllreither sa mu prihovoril:

„Spomínate si, ako som vám nedávno pri posedení pri Kurfüstenmdamme
hovoril o chlapovi, čo nám ubzikol? Medzitým sme ho predsa len dostali!“

„Ako sa vám to podarilo?“

„!Služobné tajomstvo!“ Höllreither pozrel na vodiča a potom sa obrátil

252



k Northausovi. „Riadny úlovok,“ povedal potichu. „nechtiac nám nahnal
do siete aj pár ďalších. Nasadili sme medzi nich človeka, ktorého sme
medzičasom obrátili na našu vieru tak, aby o tom jeho kompáni nevedeli.“

„S vyšetrovaním ste spokojný?“ spýtal sa Northaus, ale v duchu si
pomyslel: Mal som toho sliediča nechať skapať na ceste!“

Höllreitherovi zmizol úsmev s tváre. „Vtáčiky ešte nezaspievali. Ale to je
len otázka času, vypreparujeme ich na mäkko!“

Keď Northaus vystupoval, Höllreither ešte dodal: „Ako sa vodí
plukovníkovi?“

„Ktorému plukovníkovi?“ povedal Northaus, hoci si uvedomoval, koho má
Höllreither na mysli.

„No predsa novému šéfovi štábu u Fromma.“

„A, Stauffenbergovi? Veľa cestuje, už ho ledva vídam.“

„Takých by malo byť viac,“ povedal Höllreither.

Northaus sa zarazil, ale sturmbannführerov výrok znel bez akejkoľvek
irónie.

„Nuž teda, sturmbannführer, vďaka za zvezenie!“

„Heil, môj milý! A do videnia!“

V najbližších dňoch Northaus stretol v heeresamte generálplukovníka
Fromma; sprevádzal ho generál Olbricht. Obaja kráčali po chodbe zahĺbení
do rozhovoru. Northaus mal možnosť chvíľu ich pozorovať. Čosi vo
Frommovej tvári ho miatlo. Nakrátko ostrihané vlasy ešte zdôrazňovali
nadmerne odstávajúce uši. Jeho oči nepokojne behali po okolí, akoby sa
nevedeli sústrediť na jedno miesto; pôsobili prefíkano, chytrácky. Naproti
tomu celkom inak pôsobila Olbrichtova tvár, nad vysokým čelom riedke
vlasy, zhusťujúce sa smerom dozadu. Za okamih síce chladne zvažujúce,
ale sympatické oči, ktoré na okamih skúmavo spočinuli aj na Northausovi.

Northaus vzdal obom poctu. Olbricht zaďakoval kývnutím hlavy, Fromm
vôbec nereagoval.
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„…také isté ako amen v kostole!“ vravel práve Fromm, keď prechádzali
pomimo, a zachrípnuto sa smial. Olbricht si nervóznym pohybom upravil
golier, pričom sa mu trochu posunul nabok rytiersky kríž.

Northaus ešte chvíľu hľadel za oboma. Uvedomil si, že Fromm sa mu
akosi nepáči. Ale nevedel by presne povedať prečo.

Večer mu zatelefonoval Klausing.

„Zajtra ráno letím s plukovníkom do vodcovho hlavného stanu
v Rastenburgu.“

Northaus pozrel na kalendár: 26. júl 1944.

„Situačná porada. Referovať má Fromm. Je možné, že k dačomu dôjde.
Pre každý prípad sa okolo jedenástej informujte u nadporučíka Krügera
z Olbrichtovho štábu.“

„Nuž, šťastný let, pán kapitán! Zlomte väzy!“

 

V noci spal nepokojne, niekoľko ráz sa zobudil. Nad ránom sa znovu
strhol zo sna a pozrel na hodinky: bolo ešte len tri štvrte na štyri. Zahasil
lampu a obrátil sa k stene.

Teda veci sú už tak ďaleko? O pol siedmej Stauffenberg s Klausingom
a Frommom nastúpia do lietadla a odletia do Východného Pruska.
Kuriérny stroj bude potrebovať okolo troch hodín, kým doletí do
Rastenburgu…

Znovu zaspal, ale spánok nebol osviežujúci. Hlavou sa mu preháňali
útržky snov, ktoré po prebudení vymizli z pamäti. Až v kancelárii zaplašil
nepokoj čítaním novín.

Ktosi zaklopal na dvere a Northaus zvolal: „Ďalej!“

Vo dverách sa zjavila známa tvár. vyskočil zo stoličky - bol to Hofacker!

„To je teda prekvapenie, pán podplukovník! Čo vás sem privádza?“

Hofacker vstúpil do miestnosti s čapicou v ruke a s plášťom prehodeným
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cez ľavé predlaktie. Podal Northausovi ruku.

„Som tu len na skok. V Berlíne som už od včera. Mal som si pohovoriť
s bratancom.“

Northaus už dávno vedel, že Stauffenberg a Hofacker sú príbuzní.

„Ako je v Paríži?“ spýtal sa.

„Zle, milý priateľ?“ Hofacker šmaril čapicu na stôl a plášť na operadlo
stoličky. „Ale čím horšie, tým lepšie. Konečne sa musí dačo stať! Hlavný
veliteľ skupiny armád B telegraficky upovedomil Hitlera o vážnosti
situácie. Pre Normandiu máme prístup už iba na také štyri či päť týždňov,
potom sa to zosype. Paríž spadne Spojencom do lona ako zrelé ovocie.“

Pozrel na hodinky.

„Krátko pred desiatou. Už musia byť vo Vlčom brlohu. Smiem?“ siahol za
telefónom. „Prosím si pána generála Olbrichta!“ Chvíľu čakal. „Tu je
Hofacker. Už je to tak ďaleko, pán generál? Áno, idem rovno k vám.“

„Stauffenberg už podal správu?“ spýtal sa Northaus.

„Ešte nie. Ale bolo dohodnuté, že o tomto čase Olbricht odštartuje
operáciu Valkýra. Buďte pripravený. Teda do videnia!“

Hoci Northaus rátal s takouto možnosťou, Hofackerovo oznámenie ho
prekvapilo. Ak sa ide vyhlasovať Valkýra, muselo tomu už čosi
predchádzať v hlavnom stane. Ale o tom sa Hofacker nezmienil ani
slovom.

Siahol za služobnou pištoľou a presvedčil sa, či má plný zásobník. Potom
si na dosah ruky prichystal opasok s pištoľovým puzdrom. Aby si upokojil
nervy, znovu sa pustil čítať noviny. Ale už ho nevedeli rozptýliť.

Prešli dve mučivé hodiny. Raz vyzrel do chodby, ale tá poskytovala
zvyčajný obraz: Tu a tam dôstojník so spismi, pisárky náhliace sa od dverí
k dverám alebo s chichotom miznúce na schodisku, tlmený buchot dverí,
potom zasa ticho.

Konečne sa dvere rozleteli a Northaus vyskočil zo stoličky. Hofacker
pribuchol dvere a nahnevaný vyhŕkol:
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„Práve volal Claus t Rastenburgu. Nemohol nič podniknúť. Program
porady sa práve zmenil. Musel referovať sám, nemohol nastaviť
rozbušku.“

„Lenže, prepánajána, Valkýra sa už rozbehla!“

„Áno, veď práve to! Olbricht povedal, ihneď zareagoval. Poplach sa ešte
rozbiehal. Na všetky miesta, kam už odišli príslušné ďalekopisy, obratom
oznámil, že šlo len o cvičný poplach.“

„Ostáva len dúfať, že mu to Fromm zhltne…“

„Olbricht je múdry a prezieravý človek. Aby podporil svoje fiktívne
objasnenie poplachu, dal sa ihneď odviezť na inšpekciu k zásobovaciemu
pluku pancierových granátnikov. Už je na ceste.“

„To nie je zlý nápad… Ale inak priam neuveriteľné, ako znovu
zaúradovala náhoda!“

Hofacker naňho pozrel.

„Mám rovnaký pocit. Ale súčasne mi čosi navráva, že to bolo posledný
raz, čo sme márne čakali. Pamätajte na moje slová… Ale teraz už musím
preč. Podržte to tu. A veľa šťastia!“

„Podobne, pán podplukovník - pre Paríž!“

„Na to sa môžete spoľahnúť! Už sa len prizriem Stülpnagelovi na prsty,
aby sa nič nezbabralo!“ S týmito slovami opustil miestnosť.

Stauffenberg sa vrátil do heeresamtu až nasledujúceho dňa. Bol ešte
očividne pod dojmom neúspechu plánovanej akcie z predošlého dňa. Bol
ešte očividne pod dojmom neúspechu plánovanej akcie z predošlého dňa.
Klausing vysvetľoval Northausovi, že sa nedalo nič robiť. Pôvodne mal
plukovník iba sprevádzať generálplukovníka Fromma. Medzičasom sa
Stauffenberg u dvoch tamojších sprisahancov presvedčil, či bude
bezchybne fungovať spravodajská blokáda z Rastenbugu po vykonaní
atentátu. Lenže zrazu povolali do hlavného stanu na referovanie
Stauffenberg á namiesto Fromma.“

„Keďže pán Fromm nemal presné údaje v hlave,“ povedal Klausing
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jedovato, „teší sa vodca aj naďalej dobrému zdraviu! Totiž, hodnú chvíľu
som ho mohol pozorovať celkom zblízka. A zistil som, že je to už iba tieň
jeho bývalého ja. Pri spôsobe života, aký vedie, sa ani nečudujem. Vstáva
napoludnie, a potom až do polnoci vedie nekonečné porady. Takmer
nevychádza na vzduch.“

„To naozaj nikdy nechodí von?“

„Istý priateľ v Rastenburgu mi rozprával, že nanajvýš popoludní na takú
polhodinku so svojimi obľúbenými nemeckými ovčiakmi. Už asi vôbec
nevie, ako to v ríši vyzerá. Naše rozbombardované mesto pozná iba ak
z fotografií, ale aj tie podľa očitých svedkov zhnusený odsúva nabok, ak
už ho tým niekto obťažuje. Teda najvyšší čas, aby konečne navždy zmizol
zo scény, a s ním aj celá banda okolo neho!“

„Ako prijal Fromm odštartovanie Valkýry?“

„Olbrichtov skvelý nápad s tou okamžitou následnou inšpekciou všetko
zachránil. Dodala verzii o cvičnom poplachu náležitú hodnovernosť.
Stauffenberg totiž trval na tom, aby sa akcia rozbehla v predpokladanom
okamihu atentátu. Chcel tým získať čas. Napokon, kým útvary z okolia
dosiahnu svoje ciele v Berlíne, uplynú aj celé hodiny. A Fromm? Hromžil
na svojvoľné opatrenia Olbrichta, ale nakoniec sa upokojil. Našťastie
nepozná bližšie súvislosti. Zdá sa, že naozaj nepojal nijaké podozrenie.“

Bolo rozhodnuté, ako sa v tých dňoch rozšíril po Berlíne istý chýr. Napriek
tomu, že zasvätenci v Heeresamte zachovávali všetky zásady utajenia,
takže navonok nemohol preniknúť ani len náznak, povesť o pripravovanej
akcii sa rozšírila. Pravda, nehovorilo sa o tom v zástupoch radových
občanov čakajúcich pred obchodmi: správa sa rozšírila v diplomatických
kruhoch. Vraj v najbližšom čase vodcov hlavný stan vyletí do povetria…

Rozličné chýry neboli v týchto vojnových časoch ničím nezvyčajným. No
obvykle išlo o dohady, ktoré nadmerne zveličovali a chýbaval im
akýkoľvek reálny základ či reálna pravdepodobnosť, takže už v samej
podstate boli očividne jalové. Ale táto novšia, priam neuveriteľná
súvislosť so skutočnými plánmi sprisahancov bola zarážajúca. Nevedel si
ju vysvetliť Stauffenberg ani Olbricht, Klausing ani Northaus. Žeby
následok signálu - hoci o reálnej forme akcie v Nemecku nik nemohol
vedieť - vyslaného svojho času cez Madrid generálovi Eisenhowerovi?
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V stredu 19. júla 1944 sa v Berlíne telefonovalo viac než zvyčajne.
Z heeresamtu na Bendlerovej ulici i zo súkromných liniek ľudí zapojených
do akcie. No iba ten, čo by bol mal možnosť všetky telefonáty navzájom
porovnať, by bol azda vysondoval v ich obsahu isté súvislosti. Oznámenia
sa obmedzovali na to, aby príjemcovia boli na druhý deň pripravení, že
veci sú tak ďaleko. Niekoľko osôb vyzvali, aby popoludní 20. júla prišli na
poradu na Bendlerovu ulicu.

Bolo to predpoludnie ako každé iné. V Heeresamte - na všeobecnej správe
vojsk i veliteľstve záložného vojska - vládol zvyčajný ruch. Slnko pražilo
do okien, nad mestom ležal dusivý par. Northaus vstúpil do svojej
kancelárie a práve začal vyberať z pancierovej skrinke rozličné mapy
a náčrty, keď vošiel Klausing.

„Vynikajúce počasie pre letcov,“ poznamenal kapitán. „Na oblohe ani
mráčika. Len dúfajme, že práve dnes nepriletia Američania! Plukovník
Stauffenberg je tentoraz na ceste do Rastenburgu bez generálplukovníka
Fromma, sprevádza ho iba Haeften.“

„Len keby do toho aj dnes dačo neprišlo!“

„Treba vyčkať, povedal by som, vzhľadom na ofenzívu Rusov proti
Východnému Prusku má Stauffenberg referovať o vystúpení dodatkových
divízii volksgrenadov. Starčekovia ľudoví granátnici, tí to teda už
vytrhnú…“

„To ale znamená, že zasa bude mať zviazané ruky! Bude musieť sám aj
referovať…“

„Ako som už povedal, musíme vyčkať. Do dvanástej by tu mala byť
správa od Stauffenberga. Pocvičme sa teda v trpezlivosti.“

Northaus sa rozhodol, že okolo obeda zavolá Uršuli. Nebude jej môcť
povedať, čo ho k tomu dnes vedie. Zvyčajne jej z pracoviska nevolával,
nemali tu radi súkromné rozhovory, a okrem toho všetky telefonáty mimo
budovy museli ísť cez centrálu.

Bola prekvapená jeho telefonátom.

„Stalo sa dačo?“
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„Nie, nič sa nedej. Iba som chcel raz počuť, čo o takomto čase porábaš. Ja
mám momentálne málo práce.“

„Ach, tak,“ vzdychla si uľahčene. „Veď vieš, o takomto čase normálny
frmol…“

„Áno, Uľa, chcel som ti ešte povedať, že dnes prídem asi neskôr. Ak by
som neprišiel do siedmej, nečakaj na mňa.“

„Držím ti palce, aby si to predsa len stihol skôr, áno? Ty, mám len málo
času. Usiluj sa prísť skôr!“

Zložil slúchadlo a zamyslene pozoroval aparát. Vždy trpel tým, že jej
nemohol ani slovkom naznačiť, čo ho vlastne priviedlo na Bendlerovu
ulicu, k Stauffenbergovi. Ale teraz cítil uľahčene, že to tak bolo. Bola by
celý deň prežívala iba strach a úzkosť.

Okolo pol jednej Klausing odišiel do pracovne generála Olbrichta.
Nezostal tam dlho a vrátil sa rozladený. Bolo zrejmé, že aj jemu dlhé
čakanie pomaly ide na nervy.

„Čudné,“ ozval sa po príchode. „Stauffenberg mal zavolať najneskôr pred
pol hodinou. Ale Rastenburg mlčí, ani muk. Zdá sa, že telefonické vedenie
je hluché. Olbricht vie práve tak málo ako my.“

„Aká je dohoda tentoraz? Rozbehne generál operáciu Valkýra aj bez
správy od Stauffenberga?“

„Podľa časového plánu by už bol musel vydať poplachový rozkaz. Lenže,“
Klausing si dal z termosky hlt kávy. „Olbricht váha. Má ešte v čerstvej
pamäti nedávny debakel. Obáva sa rizika, tentoraz by chcel ísť naisto.
Chce najprv osobne počuť Stauffenberga.“

„Ale veď to je šialenstvo! - Povážte, Klausing, aká časová strata. Poznáte
rozkazy operácie Valkýra práve tak dobre ako ja. Lietadlo s plukovníkom
a Haeftenom môže byť na letisku v Rangsdorfe - ak všetko pôjde dobre -
najskôr tri hodiny po odlete z Rastenburgu. A aj z Rangsdorfu sem do
centra to chvíľu trvá. To sú vyše tri hodiny drahocenného času; táto strata
sa nám môže vypomstiť!“

„Znovu zájdem za Olbrichtom. Zopakujem vaše argumenty. Ale neverím,
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že by zmenil postoj. Veď viete, ako tu funguje celý aparát…“

Klausing dlho neváhal a znovu odišiel za Olbrichtom. Vrátil sa o chvíľu.

„Vypočul si ma, ale iba pokýval hlavou. Dôvodil, že takú nevydarenú
akciu ako minule už si nemôže dovoliť - ocitol sa vraj na pokraji
odhalenia. Možno má v istom zmysle pravdu. Napokon som ho požiadal,
aby aspoň pod dajakou zámienkou sám zavolal do vodcovho hlavného
stanu.“

„No a?“

„Lenže tam to nik neberie. Jednoducho niet spojenia. Olbricht to chce
skúsiť o pol hodinu cez generála Thieleho. Ten môže použiť osobitnú
linku do Rastenburgu.“

Zazvonil telefón. Northaus sa vrhol k aparátu. „Pre vás, pán kapitán,“
podal slúchadlo Klausingovi.

„Tu Klausing. Áno. Ako, pán generál?“ chvíľu bez slova počúval. „Smiem
sa spýtať, odkiaľ má pán generál tú správu? Rozumiem. Ale to by
naznačovalo, že celú vec sa podarilo. Chcete ešte vyčkať na rozhovor
s generálom Thielom? Áno. Ďakujem, pán generál!“

Keď zložil slúchadlo, Klausing vzrušene vysvetľoval:

„Olbricht dostal od istého majora luftwaffe dôvernú informáciu. Luftwaffe
prijala rádiogram z Vlčieho brlohu. Protivzdušná obrana v okruhoch I, III
a VIII má rozkaz za každú cenu zostreliť Heinkel 111 s identifikačným
číslom RS 4810 letiaci z Východného Pruska…“

„Ale to môže byť predsa len Stauffenbergov stroj! Používal Heinkel 111.
z toho je zrejmé, že v Rastenburgu sa muselo čosi stať!“

„To isté som hovoril Olbrichtovi aj ja. Lenže drží sa toho, že dotyčný
major luftwaffe nedal rozkaz ďalej. Dôvodil, že dohad nemôže byť pre nás
záväzný.“

„Dočerta! Vari Olbricht nevidí, ako strácame drahocenný čas?!“

Čakali. Čas sa vliekol mučivo pomaly. Northaus podchvíľou pozeral na
hodinky. Prečo Olbricht nekoná? Klausing, ktorý mal takisto nervy vypäté
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do krajnosti, nereagoval na Northausove podnety; napokon nadporučíka
požiadal, aby doniesol z kasína dačo na zjedenie.

„Ani vy ste nemali od rána nič v žalúdku. Ktovie, čo sa bude diať neskôr.
Nuž radšej choďte!“

Ten má ale starosti!, pomyslel si Northaus, ale neskôr musel dať
Klausingovi za pravdu. Poponáhľal sa a zohnal v kasíne pár obložených
chlebíkov a niekoľko fliaš minerálky. Ulica bola v slnečnej páľave ako
vymretá a strážny pri vchode do heeresamtu sa očividne potil pod prilbou.
V tom okamihu zastal pred budovou voz s označením pozemného vojska.
Vystúpil z neho dôstojník, povedal čosi vodičovi a obzrel sa dookola.
Podišiel k Northausovi, zbežne zasalutoval a spýtal sa:

„Vyznáte sa tu v budove?“

„Áno, pán major. Ku komu by ste chceli?“

„Ku generálovi Olbrichtovi. Môžete mi vysvetliť, ako sa ta dostanem?“

„Povediem vás, nech sa páči.“

Major mal na výložke farbu spravodajských jednotiek. Northaus ho
vyviezol na štvrté poschodie. Z predizby Olbrichtovej pracovne sa chcel
zasa vrátiť, keď z vedľajšej miestnosti vyšiel generál.

„Major Hartenstein,“ zahlásil sa prichodiaci. „Zo správy spravodajských
spojov wermachtu, pán generál.“

„Prichádzate od generála Thieleho? Prosím!“ Olbricht sa obzrel cez plece
dozadu. „Nadporučík!“

Northaus zrazil podpätky.

„Ste predsa u Bőlkowa?“ Potom sa opravil: „Veď áno. Chcel som povedať
u kapitána Klausinga.“

Northaus prisvedčil.

„Teda počkajte tu v predizbe!“

O chvíľu vyšiel generál aj s majorom z pracovne a obrátil sa na sekretárku:
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„Ihneď plukovníka Mertza ku mne!“ Podal majorovi ruku. „Pozdravte
Thieleho. A srdečná vďaka!“

Generál podišiel bližšie k Northausovi.

„Povedzte Klausingovi, aby ihneď prišiel ku mne. O štvrť hodiny
vyhlasujeme poplach!“

Konečne!, pomyslel si Northaus. Na chodbe vrhol letmý pohľad na
hodinky. Bolo desať minút pred štvrtou. Zišlo mu na um, že v rozčúlení
zabudol generála pri odchode pozdraviť. Hnal sa po chodbe a doslova
rozdrapil dvere Klausingovej kancelárie.

„Pán kapitán, konečne je to tu! Máte ihneď prísť k Olbrichtovi!“

Klausing sa vyrútil z kancelárie. V generálovej predizbe sa dozvedel:

„Mertz zariaďuje všetko potrebné, práve sa vyhlasuje poplach. Thiele pred
chvíľou cez kuriéra oznámil, že hovoril telefonicky s hlavným stanom.
Vraj došlo k výbuchu v konferenčnej miestnosti.“

„Teda sa to Stauffenbergovi podarilo! Konečne!“

Olbricht odišiel k Frommovi. Prešla štvrťhodina, potom druhá. Klausing
ustavične nervózne pozeral na hodiny. „Už tu mali dávno byť!“ Vyšiel na
chodbu a počúval. Northaus vyšiel za ním. Kapitán sa vyklonil cez
zábradlie schodišťa. Dolu bolo počuť kroky, náhlivo sa približovali.

„Prichádza Haeften!“ povedal Klausing.

Stauffenbergov pobočník bral niekoľko schodov naraz. Raz zakopol
a ledva udržal rovnováhu. Keď bol konečne na poschodí, ostal chvíľu stáť
prudko oddychujúc.

Klausing sa naňho napäto díval.

„Kde je plukovník?“

„Zaraz tu musí byť aj on,“ vydýchol Haeften a zotrel si pot čela. „Vyšlo
to!“

Northaus ho schmatol za rameno:
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„Vravte! Išlo všetko hladko?“

„Moment,“ bránil sa Haeften, „máte hlt vody?“

 

Klausing vtiahol Haeftena do generálovej predizby a nalial mu pohár
minerálky. „Tu máte, napite sa. ale najprv si sadnite!“

Haeften sa náhlivo napil a nechal si pohár v ruke. Potom začal rozprávať:

„Pri lete tam všetko prebehlo v poriadku. V Rastenburgu som aktovku
s výbušninou najprv mal pri sebe ja. Potom plukovník hovoril s Keitelom,
opýtal sa, či si smie vymeniť košeľu, že je veľmi spotený. Dali nám
k dispozícii miestnosť na preoblečenie, pričom Stauffenberg si vyžiadal aj
moju prítomnosť, odvolávajúc sa na obmedzené možnosti svojich rúk.
Cestou k objektu, kde sa mala konať porada, sme stŕpli obavou. Keitelov
pobočník chcel silou-mocou prevziať Stauffenbergovu aktovku, ale
plukovník rezolútne odmietol. Navonok pôsobil pokojne. Potom vošiel do
miestnosti, kde čakal Hitler s ostatnými…“

Haeften dopil zvyšok vody v pohári a pokračoval:

„Mal som rozkaz čakať vonku na váš voz, ktorý mal medzičasom
natankovať. Asi po desiatich minútach Stauffenberg vyšiel z prízemnej
budovy. O chvíľu zaznela explózia. Akoby vybuchol granát
stopäťdesiatmilimetrového kalibru. Stihol som ešte zazrieť, ako sa všetko
ženie k budove, zjavili sa aj záchranky. Nato sme vyrazili k letisku. Pri
vonkajšom kontrolnom mieste sa nás stráž pokúšala zdržať vzhľadom na
poplach, ale plukovník ju zmiatol energickým dôvodením, že musí ihneď
do Berlína, a prepustila nás.“

Zazvonil telefón. Z vedľajšej miestnosti prišla sekretárka a zdvihla
slúchadlo.

„Páni, máte ihneď prísť do pracovne generálplukovníka Fromma!“

„Poďme, na čo čakáme?“ súril Klausing.

Cestou po chodbe si upravili uniformy a opasky. Potom zaklopali na dvere
predizby k Frommovej pracovni. Vnútri bolo počuť veľmi hlasný
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rozhovor.

Northaus otvoril dvere. Naskytol sa im nezvyčajný pohľad. Olbricht,
Stauffenberg a Mertz stáli v kúte miestnosti, kde sedel na stoličke spotený
Fromm s ubitým pohľadom. Stauffenberg pôsobil živo; letmo obrátil hlavu
a kývol na pozdrav prichodiacim. Potom hlasno povedal:

„Páni, generálplukovník Fromm nám od tejto chvíle už nerozkazuje.
Museli sme ho odzbrojiť, pretože chcel klásť odpor. Zaveďte ho do
prízemia, najlepšie do miestnosti vedľa strážnice. Prosím, aby ste
o dvadsať minút boli nazad v konferenčnej miestnosti!“

Fromm sa ťažkopádne, s neprítomným pohľadom zdvihol zo stoličky.
Kráčal zo zvesenou hlavou a nepreriekol ani slova. Až keď ho priviedli do
označenej miestnosti, zdvihol hlavu a obrátil sa na Klausinga ako
hodnostne najvyššieho zo sprievodcov:

„Dávam vám čestné slovo, kapitán, že proti vám nič nepodniknem. Len mi
dovoľte zatelefonovať žene, mohla by si robiť starosti.“

Klausing pokrútil hlavou: „Na to nie som oprávnený.“ Vytiahol Northausa
a Haeftena z miestnosti a o chvíľu sa vrátil v sprievode strážneho, ktorému
ostro prikázal: „Desiatnik, zodpovedáte za to, že do tejto miestnosti nik
nevstúpi ani ju nik neopustí! Je to rozkaz generála Olbrichta! Opakujte!“
Poddôstojník zopakoval rozkaz a zastal si pred dvere.

Keď čakali pred konferenčnou miestnosťou, Northaus sa spýtal Haeftena:

„Ako reagoval Stauffenberg na oneskorené vyhlásenie operácie Valkýra?“

„Zúril. Hovoril o šlendriánstve a nezodpovednosti. Došli k nepríjemnej
scéne s Olbrichtom. Potom sa však trochu upokojil. Hlavná vec, že akcia
konečne beží.“

Len ktovie, či sa všetko neberie na ľahkú váhu?, pomyslel si Northaus.
Tak či onak, už pol hodiny bežala na plné obrátky ďalekopisná centrála,
ktorá upovedomovala nielen všetky veliteľstvá pozemného vojska v ríši,
ale aj na obsadených územiach - v Dánsku, Nórsku, Holandsku, Belgicku,
vo Francúzsku, v protektoráte Čechy a Morava a v Taliansku… Vedel si
predstaviť, akú radosť bude mať Hofacker v Paríži.. aj ostatní si uľahčene
premietal základné rozkazy Valkýry: všetky veliteľstvá, služobne a útvary
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wermachtu, zbraní SS, ríšskej pracovnej služby a stavebnej organizácie
Todt sa podriaďovali výkonnej právomoci veliteľa záložného vojska;
jedným z prvých opatrení bolo zatknutie nacistických gauleiterov -
župných vedúcich, ako aj najvyšších funkcionárov nacistickej strany;
z činnosti sa malo vyradiť gestapo a sicherheisdienst; wermacht mal
zabezpečiť pokoj a poriadok na všetkých územiach…

Prvé, základné rozkazy Valkýry mal vlastne podpísať Fromm ako veliteľ
záložného vojska. Ale odmietol sa spojiť so sprisahancami - možno si
myslel, že si tak zachráni krk.

„Kto teraz podpisuje rozkazy?“ spýtal sa Klausinga.

Kapitán sa zasmial: „Prirodzene, Stauffenberg. Ako šéf Frommovho štábu
je na to oprávnený, ak je generálplukovník ,indisponovaný´…“

„Nevyvolá to na veliteľstvách pochybnosti?“

„Nepredpokladám. Formálne je to v poriadku. Nanajvýš budú dajaké
spätné dopyt. Dôležitý je teraz predovšetkým obsah rozkazov.“

Po schodoch vystupovala skupina dôstojníkov. Uprostred muž v civile.
Sivé vlasy lemovali múdru, ale chorobou poznačenú tvár.

„To je Beck,“ povedal Klausing potichu. „Odstúpme, určite idú sem
dovnútra.“

Zasalutovali a Beck zaďakoval kývnutím hlavy. Skupina vošla do
konferenčnej sály.

Po chodbe rýchlo prichádzal Stauffenberg.

„Beck je už tu?“

Northaus prikývol.

„Dobre. Akcia beží. Pravda, to oneskorenie nemuselo byť, mohli sme už
byť ďalej. Vydal som príkaz strážnemu práporu, aby zablokoval vládnu
štvrť. Tu v budove heeresamtu postačí skupina nám oddaných dôstojníkov.
Haeften, vy sa držte v mojej blízkosti, aj Northaus, Klausing, vy sa
presvedčte, či spojová centrála čo najrýchlejšie odosiela ďalekopisné
dispozície.“
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„Máte dajako nové správy z hlavného stanu, pán plukovník?“ spýtal sa
Northaus.

Stauffenberg pokrútil hlavou. „Stále mlčia. Ale sotva niekto mohol prežiť
explóziu. Poďme, páni! Musíme čo najskôr oficiálne oznámiť, že Hitler je
mŕtvy…“

O niekoľko hodín by bol Northaus už len ťažko spätne rekonštruoval celý
priebeh udalostí v budove heeresamtu. Natrvalo sa mu však vryli do
pamäti niektoré scény. Predovšetkým vystúpenie generálplukovníka
Becka, keď istý generál vyhlásil, že má síce z Východného Pruska
potvrdenú Hitlerovu smrť, ale že v istých kruhoch sa o tom pochybuje. Po
jeho slovách na okamih nastal zmätok. V tejto situácii Beck rezolútne
vyhlásil: „Pre mňa je tento človek tak či tak mŕtvy, páni! To bude určovať
celé moje ďalšie konanie. Od tejto línie nesmieme ustúpiť!“

Jeho slová sa neminuli účinkom. O chvíľu sa porada skončila.
V Northausovi však pretrval akýsi čudný, nedobrý pocit. Pochybnosti
niekoľkých dôstojníkov, ktorých tu videl prvý raz, mu neschádzali z umu.
Existovali teda aj ľudia, ktorí chceli mať stopercentnú istotu, takí, čo vždy
myslia na zadné dvierka.

Oveľa závažnejšia však bola informácia, s ktorou sa vrátil zo
spravodajskej centrály Klausing. Keď chcel z poverenia plukovníka
Stauffenberga skontrolovať priebeh prác; zhrozený zistil, že časť
ďalekopisných príkazov leží pri aparátoch ešte neodoslaná. Ostro vystúpil
na spravodajského dôstojníka. Ten sa bránil poukázaním na istú súvislosť:
vraj pre absolútnu preťaženosť vlastných liniek použili ak mimoriadnu
ďalekopisnú linku hlavného veliteľstva brannej moci, ktorá ide cez
Rastenburg; zakrátko prišiel bleskový ďalekopis z tamojšieho hlavného
stanu, aby ihneď zastavili odosielanie ďalekopisných rozkazov. Ďalej sa
v ňom hovorilo, že vodca nie je mŕtvy a že velezradní dôstojníci z okruhu
veliteľstva záložného vojska sa pokúšajú o prevrat.

Po tejto správe nastala v spravodajskej centrále haravara. Spravodajský
poručík, neistý a zmätený, sa odvolával na príkaz hlavného veliteľstva
brannej moci. Klausing musel vynaložiť všetko umenie, aby poručíka
presvedčil, kto je pánom v dome. Tak sa napokon odoslali aj nevybavené
ďalekopisné rozkazy.

„To môže byť iba blufovanie z Rastenburgu,“ povedal Stauffenberg. „V
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nijakom prípade sa tu v budove nesmú rozšíriť protihlásenia!“

Potom sa netrpezlivo telefonicky prezvedal vo Wünsdorfe, či sa už
tankový útvar konečne dal do pohybu. To isté urobil v Döberitzi, odkiaľ už
mali byť na ceste útvary pechotnej školy. Už pokojnejší prijal informácie
z oboch miest. Útvary sa premiestňovali, ale k okrajom Berlína vraj budú
môcť doraziť až medzi devätnástou a dvadsiatou hodinou.

 

V budove heeresamtu na Bendlerovej ulici to bzučalo ako v úli. Príkazníci
prichádzali a odchádzali, dvere buchotali. Pisárky zamenili stroje za
telefóny a usilovali sa nadväzovať želané spojenia. Časť zasvätených
dôstojníkov si začala odstraňovať z uniforiem pruského orla s hákovým
krížom. Podaktorí to robili veselo, niektorí váhavo, akoby sa dopúšťali
svätokrádeže. Do toho sa ozýval klapot okovaných čižiem stráži so
samopalmi, ktoré išli na striedanie ku vchodu do budovy.

„Čosi mi robí starosti,“ povedal Haeften, vstupujúc do Northausovej
kancelárie. „Ešte vždy nemáme správu, či strážny prápor je už na mieste.“

„Ak sa nemýlim,“ odvetil Northaus, „tí mali zablokovať vládnu štvrť
a osobitne Goebellsovo ministerstvo propagandy?“

„Tak je.“

„Ale potom tam mali už dávno byť! Zo svojho stanovišťa to ozaj nemali
ďaleko. Kto je veliteľom práporu?“

„Istý major Remer.“

„Nositeľ Dubových ratolestí? Neviem, neviem - je to v poriadku?“

„Na zisťovanie je teraz neskoro. Musíme čakať.“

„Mohol by som ta zájsť a presvedčiť sa,“ navrhol Northaus.

V tej chvíli zazvonil telefón. Northaus vzal slúchadlo. „Áno - pán
plukovník?“

Stauffenbergov hlas znel pokojne, ovládal sa.
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„Práve som dostal od vchodu podivnú správu. Istý muž z hlavného úradu
ríšskej bezpečnosti by so mnou chcel hovoriť medzi štyrmi očami!
Sprevádzajú ho traja esesáci. Hádajte, Northaus, o koho ide!“

„Vari nie o Höllreithera, pán plukovník?“

„Isteže, pán plukovník. Bude mi potešením!“

„Zaistíme ho, to bude najrozumnejšie. Ale urobte to až tu hore, po mojom
rozhovore s ním!“

Northaus bol vzrušený. Ani vo sne by si nebol pomyslel, že znovu stretne
Höllreithera, a ešte za týchto okolností. Nasadil si čapicu a pripol opasok
s pištoľou.

„Návštevu pre Stauffenberga,“ ohlásil Haeftenovi, „z úradu bezpečnosti.“

Haeftena priam vymrštilo zo stoličky.

„K plukovníkovi? To znamená, že tam už musia dačo vedieť o tom, kto
zaúradoval v Rastenburgu! Idem s vami!“

Keď kráčal dolu schodmi, Northaus pripomenul Haeftenovi informáciu
onoho majora protivzdušnej obrany o rozkaze z hlavného stanu zostreliť
Heinkel 111 letiaci z Rastenburgu. Haeften usúdil:

„Možno niekto z Hitlerovho okruhu pojal voči Stauffenbergovi
podozrenie. Napokon ako jediný zo všetkých neočakávane odišiel z porady
a nevrátil sa. možno to bol kameň úrazu.“

Dole čakal Höllreither. Bol v civile, esesáci v uniformách.

„Aké prekvapenie! Vy, nadporučík?“ Podal Northausovi ruku a kývol
hlavou Haeftenovi. „Čakám tu už dobrých päť minút. Mám čosi súrne pre
vášho šéfa plukovníka Stauffenberga.“

„Plukovník Stauffenberg už nie je mojím šéfom,“ upresnil Northaus. „Ale
nech sa páči, čaká vás…“

Höllreither a jeho traja sprievodcovia vykročili ku schodisku.

„Okamih sturmbannführer!“ zarazil ho Northaus. „Plukovník Stauffenberg
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si výslovne želal hovoriť len vami!“

Höllreither zostal stáť a pár sekúnd uvažoval. Potom sa obrátil k svojim
esesácky sprievodcom. „Teda dobre. Vy zostaňte tu! Ktorú miestnosť
navštívime, nadporučík?“

„Číslo štyristotridsaťosem.“

Höllreither prikývol a obrátil sa smerom k esesákovi. „Číslo viete!...“

„Rozkaz, sturmbannführer!“

„Je u vás vždy takýto ruch?“ spytoval sa Höllreither cestou. „Vyzerá to
ako štábna hra!“

Northaus zdanlivo ľahostajne odvetil. „Robíme cvičný poplach.“

Haeften s rukou v blízkosti pištole kráčal za Höllreitherom. Zastali pred
Stauffenbergovou kanceláriou.

„Ale veď ste mi povedali iné číslo?“ začudoval sa Höllreither
a podozrievavo pozrel na Northausa.

„Naozaj? Prepáčte, pomýlil som sa,“ odvetil nadporučík nevinne.

Stauffenberg stál uprostred miestnosti.

„Heil Hitler, pán plukovní!“ zahlaholil Höllreither.

„Dobrý deň, sturmbannführer. Už som o vás veľa počul od nášho priateľa
Northausa. Čo vás ku mne privádza?“

„Dôverná záležitosť,“ povedal Höllreither a pozrel na Northausa
a Haeftena. „Môžem vás požiadať, aby Stauffenberg poprosili oboch
prítomných pánov, nech sa na chvíľu vzdialia?“

„Títo spolupracovníci môžu počuť všetko, aj najdôvernejšie veci. Teda
o čo ide?“

Sturmbannführer sa zatváril, akoby preglgol horkú pilulku. Stauffenberg
ho ani len neponúkol miestom. Rýchlo sa však spamätal a ovládol sa.
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„Chcel by som vás požiadať, pán plukovník, aby ste ma sprevádzali na
krátkej ceste. Ako šéf štábu generálplukovníka Fromma ste predsa
kompetentný vo veci strážneho práporu?“

„Isteže. Čo je s práporom?“

„Nanajvýš podozrivo sa poneviera pri Brandenburskej bráne. Máme
dojem, že ho zmiatli a zatiahli do špinavej hry akési podvratné živly. Mali
by ste sa o tom sám presvedčiť, lebo ináč…“

„Tak dosť, Höllreither!“ prerušil ho Stauffenberg uprostred slova. „Prečo
chodíte ako mačka okolo horúcej kaše? Pod touto zámienkou ste ma chceli
vylákať a zatknúť!“

Kývol na Northaus. Höllreither siahol za pištoľou, ale Northaus
s Haeftenom ho predišli.

„A také čosi ste svojho času zachránili, Northaus!“ zasmial sa plukovník.
„Nič v zlom. Ďakujem vám!“

Northaus s Haeftenom odvliekli Höllreithera do stráženej miestnosti na
konci chodby. Northaus sa dohodol s Haeftenom, že sa ešte postará
o Höllreitherových sprievodcov.

Traja esesáci, ktorá čakali pri bráne, nekládli nijaký odpor, keď ich zrazu
obstali traja poddôstojníci s napriahnutými samopalmi. Prekvapení
zvratom situácie dali sa bez slova odviesť.

O pol hodiny neskôr Northaus zašiel k strážnici, v ktorej bol zatvorený
Höllreither. Sturmbannführer sedel na poľnom lôžku. Northaus ostal stáť
vo dverách a čakal, čo sturmbannführer povie.

Höllreither ho číhavo pozoroval. Zrejme nestratil zvyčajnú sebaistotu, lebo
takmer priateľsky povedal:

„Aké idiotské nedorozumenie! Vari u vás býva zvykom, že zatýkate
mierumilovných návštevníkov?“

„Vo všeobecnosti nie, sturmbannführer.“

„Človeče, Northaus,“ Höllreither sa zdvihol z postele, „nestojte
a nepozerajte na mňa! Postarajte sa, aby som sa odtiaľto dostal! Ale
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tempo, ak smiem prosiť!“

„Prosiť smiete, koľko len chcete, Höllreither.“

„Čo to má znamenať? Zošaleli ste, Northaus,“ Tón sa razom zmenil.

„Nič také nebadám. Ale ani nie som natoľko unavený životom, aby som
vás odtiaľto pustil.

„Čo sa to tu robí?“ Höllreitherov hlas sprenikavel.

„To viete práve tak dobre ako ja, Höllreither!“

Sturmbannführer inštinktívne pokročil dopredu, ale pištoľ v Northausovej
ruke ho zadržala. Zrazu zmenil taktiku a takmer prosebne dôvodil:

„Northaus, neviete, čo robíte! Vždy som si vás vážil! Nežeňte sa do
nešťastia! Tento Stauffenberg je stratený, stojí na osamelej pozícii. Vodca
žije. Váš plukovník vám môže rozkazovať, koľko chce… Pomyslíte si, že
vás budú volať na zodpovednosť, keď sa tá vec prevalí!“

Northaus bol pokojný. „Máte ešte dačo?“ povedal chladnokrvne.

Po týchto slovách sa Höllreither prestal ovládať a teraz už kričal.

„Mal som vedieť, že aj vy sa zúčastňujete na tom svinstve! Kde som mal
len oči! A ja som vám dôveroval! Ale odvisnete, všetci pokope! Váš
fajnový šéf a vy s ním. Aj všetci ostatní! V jednom rade vedľa seba!!“

Stráž z chodby nahliadla do dverí. „Potrebujete pomoc, pán nadporučík?“

„Ďakujem. Zadržaný je iba trochu vzrušený. Ale on sa zasa upokojí.“

„Postarám sa, aby ste všetci viseli!“ zopakoval Höllreither svoju kliatbu.

„Vlastne mám chuť stisnúť kohútik…“ Northaus vytiahol pištoľ a trochu
ju nadvihol. Höllreither zbledol a hľadel na Northausa široko roztvorenými
očami. „To predsa nemôžete urobiť, človeče!...“

„Iba som chcel vidieť, ako ďaleko siaha vaša odvaha. My svojich
protivníkov nemáme vo zvyku chladnokrvne odbachnúť.“
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Northaus zastrčil pištoľ a povedal na chodbe strážnemu. „Dávajte dobrý
pozor na toho chlapa. Je to nebezpečné zviera!“

 

Na chodbe mu vošiel do cesty Haeften. Bol očividne rozrušený. „Zájdime
sem,“ vtiahol Northausa do miestnosti, kde rádio vyhrávalo hudbu. „ríšsky
rozhlas opakovane ohlasuje mimoriadnu správu. Vyčkajme, čo nám tí
podvodníci chcú povedať…“

Jeho tvár mala ustarostený výraz.

Northaus pozrel na hodinky.

„Čo je so strážnym práporom?“

„Stauffenberg už kohosi poslal do terénu overiť situáciu. Z budovy sa
nedalo nič zistiť.“

Northaus si zrazu uvedomil, že strážny prápor mal okrem iného
zablokovať aj budovu rozhlasu a zabezpečiť ju pre potreby prevratu.
Obsadenie rozhlasových štúdii malo byť jedným z rozhodujúcich prvých
opatrení. Aj tu sa musela stať osudná chyba! Štvorhodinové meškanie vo
vyhlásené Valkýry sa vypomstievalo.

Z aparátu sa ozvalo duté vírenie bubnov a potom fanfáry, aké zaznievali
vždy pri mimoriadnych hláseniach - sondermeldungoch. Hlásateľ
oznamoval:

„Tu je veľkonemecký rozhlas. O chvíľu prinesieme mimoriadne správu.
Zostaňte pri prijímačoch, súkmeňovci!“

Znovu zvučala pochodová hudba.

„Panebože, ak sa ukáže, že ten zločinec vskutku ostal nažive…“ hlesol
Haeften zdesene.
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Táto vyhliadka zhrozila Northausa rovnako ako Haeftena. Napriek tomu
ho posmeľoval:

„Haeften, kamarát zlatý, teraz už nemôžeme ustúpiť! To viete práve tak
dobre ako každý z nás!“

Haeften mlčal. Hudba ustala, ozval sa hlásateľ.

„Tu je veľkonemecký rozhlas so všetkými pripojenými stanicami.
Z vodcovho hlavného stanu prišla správa, že na vodcu dnes, dvadsiateho
júla 1944, spáchali bombový atentát. Z jeho okolia boli pritom ťažko
zranení generálporučík Schmudt, plukovník Brandt a jeho spolupracovník
Berget. Ľahšie zranenia utrpeli generálplukovník Jodl, generál Korten,
Buhle, Bodenschult, Heusinger, Schertff, admiráli Voss a von
Puttkammer, námorný kapitán Assmann a podplukovník Borgmann.
Vodca sám okrem ľahkých popálenín a odrením neutrpel nijaké zranenia.
Bez meškania sa znovu začal venovať svojej práci a…“

Northaus vypol prijímač. Haeften naňho meravo hľadel.

„Ale veď som sám na vlastné oči videl, ako tá deravá stavba vyletela do
povetria!...“

„Možno cigánia,“ povedal Northaus, ale v hĺbke duše neveril vlastným
slovám. „Vždy nás klamali. Poďte, Haeften, musíme za Stauffenbergom!“

Dvere na plukovníkovej kancelárii boli iba privreté. Znútra prenikala na
chodbu mätež hlasov. Skupina piatich neznámych dôstojníkov
obklopovala Stauffenberga, jeden hovoril cez druhého. Keď vošli
Northaus s Haeftenom, všetci sa obrátili k dverám.

„Pán plukovní, rozhlas…“ chcel oznámiť Haeften.

„Viem,“ prerušil ho Stauffenberg. Bol bledý, ale ovládal sa. „Tuto páni ma
o tom už informovali. Môžem iba opakovať, čo som už vyhlásil
popoludní: Správa je vymyslená!“

„Všetka česť vášmu stanovisku, pán plukovník,“ ujal sa slova jeden
z dôstojníkov. „Ale čo ak ste sa dnes napoludnie v Rastenburgu predsa len
zmýlili? Čo potom?“
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„Tak je!“ súhlasili ostatní dôstojníci.

„Operácia Valkýra sa rozbehla, ako bolo dohodnuté, a to je rozhodujúce!
Musím vás poprosiť, páni, aby ste sa vrátili na svoje miesta a neupadali do
paniky!“

Dôstojníci sa nerozhodne vzdialili. Na chodbe si ešte chvíľu osi
pošuškávali a potom sa rozišli.

Stauffenberg si sadol. Až teraz na ňom bola vidieť únava.

„Máte skutočne overené, že správa rozhlasu je falošná, pán plukovník?“

Stauffenberg chvíľu mlčky hľadel na Haeftena, ktorý mu položil otázku
a potom jeho pohľad skĺzol nabok. „Generál Fellgiebel mi pred chvíľou
zavolal z hlavného stanu…“ Stauffenberg hovoril pomaly, s dôrazom na
každé slovo. „Pýtal sa ma, či sme na Bendlerovej ulici všetci zošaleli.
Vodca vraj sedí živý a zdravý s ducem v čajovni a vedie s ním
rozhovory…“

Haeften sa chytil za hlavu: „Teda všetko je stratené!“

„Nezmysel!“ povedal Stauffenberg tak ostro, že sa Haeften strhol.
„Pokračujeme v akcii. A práve teraz sa musíme rozbehnúť naplno! Cúvnuť
už nemá zmysel. Nebudeme predsa vešať hlavu) medzičasom som dostal
hlásenie z veliteľstiev viacerých vojenských okruhov, že akcia u nich
prebieha podľa plánu.“

Zazvonil telefón. Stauffenberg zdvihol slúchadlo. „Áno! Čakám… Praha,“
vysvetľoval šepkom.

„Tu je Stauffenberg. Áno, pán generál. Ako?“ Chvíľu načúval, vzpriamil
sa a povedal: „Správa v rozhlase je vymyslená, pán generál! Vodca je
mŕtvy. Áno, to viem stopercentne, pán generál. Teraz už záleží iba na
jedinom: všetkými prostriedkami musíme udržať v rukách výkonnú moc.
Treba zabezpečiť pokoj a poriadok.“ Zasa chvíľu počúval a ostro dodal:
„Nariadené opatrenia proti gestapu a sicherheitsdienstu treba urýchlene
vykonať! Áno, pán generál, ďakujem. Koniec.“

Len čo zložil, prihlásila sa Viedeň.
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„Koho si želáte? Generálplukovník Fromm nie je momentálne prítomný.
Áno, nariadené opatrenia sú v poriadku… Ále, priateľu, to sú predsa
falošné chýry! Nedajte sa oklamať. Nacisti sa pokúšajú využiť pre seba
chaos po smrti vodcu. Jedinou výkonnou mocou v ríši je teraz wermacht,
najmä jednotky pozemného vojska. Rozumeli ste?“

Ako dlho to za takýchto okolností ešte pobeží?, uvažoval Northaus. Musel
však obdivovať sebaovládanie i pokoj plukovníka. Hoci Stauffenberg
veľmi dobre vedel, že operácia Valkýra beží na ostrie noža, obdivuhodne
sa ovládal, neklesal na duchu a správal sa, akoby všetko prebiehalo
normálne.

Do miestnosti vstúpil Klausing a obrátil sa na Stauffenberga.

„Volal kapitán Katzer.“

„Ako to, že sa nevracia?!“

„Katzer má ťažkosti. Strážny prápor síce zaujal prikázané pozície, ale keď
chcel Katzer hovoriť s majorom Remerom, ktosi z jednotky mu poradil,
aby sa dal vypchať. Prikázal som Katzerovi, aby zostal blízkosti
ministerstva propagandy. Má odstaviť Remera, až sa vráti z budovy
k jednotke.“

„Dobre. Ale aj tak tomu nerozumiem. Remer mal striktný rozkaz okamžite
zatknúť Goebbelsa. A to sa malo už dávno stať!“

O chvíľu volal službukonajúci dôstojník pri vchode. Vraj časť strážneho
práporu, ktorá zabezpečovala ich budovu, opustila svoje pozície. Zjavil sa
vraj akýsi poručík na motorke a vydal príkaz, aby stráž odpochodovala.
Nariadil to Remer.

Stauffenberg vzrušene vyskočil zo stoličky.

„Remer hrá dvojakú úlohu! Klausing, zavolajte ku mne ihneď kapitánov
Königa a Hübnera a nadporučíka Hirschera. Musíme pred budovu postaviť
vlastné stráže.“

Prešiel popri miestnosti a pohľad sa mu zastavil na Northausovi.

„Máte ešte v pamäti nástupové časy útvarov?“
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„Áno, pán plukovník, aspoň tie najdôležitejšie.“

„V poriadku. Nech vám vozová pohotovosť dačo pridelí. Tu,“ narýchlo
napísal splnomocnenie a podal Northausovi predtlačený formulár,“
vezmite si povolenie a zájdite do Spandau. Jednotky z Döberitzu by už
dávno mali byť pri okrajom mesta. Nech sa ponáhľajú! Kto je tam
veliteľom?“

Northaus krátko uvažoval.

„Plukovník Müller.“

„Pohovorte si s Müllerom osobne. Pozdravujte ho odo mňa a vysvetlite mu
neodkladnú naliehavosť ich nasadenia v centre Berlína! Veľa šťastia!“

Northaus sa poponáhľal na nádvorie budovy. Keď prechádzal popri
spravodajskej centrálne na prízemí, počul znútra vzrušený virvar hlasov.
Ktosi zúril: „To je už tretí raz v priebehu pol hodiny, že tu ležia
nevybavené ďalekopisné príkazy! Ak ich okamžite neodošlete, dám celú
búdu vyprázdniť a vás zatknúť!“

Northaus začul ešte iný hlas. „Dievčatá sú preťažené, robíme, čo je
v našich silách! - Netárajte, „ odvetil prvý hlas, „a radšej konajte.“

Northaus sa náhlil ďalej, ale to, čo si práve vypočul, ho znepokojovalo.
Žeby nakoniec osadenstvo centrály vedome sabotovalo odosielanie
ďalekopisných rozkazov? Po všetko, čo už vedel, ani to nepokladal za
vylúčené.

Na dvore predložil vozmajstrovi splnomocnenie od Stauffenberga.

„Rozkaz, pán nadporučík! Momentálne je voľný poddôstojník Zenner.
Prosím, tam na druhej strane, ten volkswagen.“

Northaus prikázal vodičovi ísť na Wilhelmovo námestie, potom popri
ríšskom kancelárstve a pri Brandenburskej bráne zabočiť k východo-
západnej diaľničnej osi. Predbežný cieľ: Spandau.

 

Nad mestom ležal podvečerný opar. Horúčava povolila, ale vo vzduchu
ešte bola cítiť spara. Stretli iba niekoľko chodcov, ktorí sa vracali z práce,
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a pár nákladných vozidiel. Ani pri ríšskom kancelárstve sa nedialo nič
nápadné. Obe čestná stráže stáli meravo, nepozreli ani napravo, ani
naľavo.

„Teraz choďte pomalšie!“ prikázal Northaus.

Na rohu ulice Pod lipami sa zhromaždila skupina ľudí, ktorí pozerali na
opačnú stranu. Stáli tam štyri obrnené transportéry, pred nimi osobný voz
v poľnej šedi. Vojaci, podľa všetkého zo strážneho práporu, sa znudene
opierali o vozidlá. Ku skupine prizerajúcich sa približovala hliadka.
Ozvalo sa niekoľko strohých vykríknutí a ľudia sa pomaly rozišli.

 

„A teraz choďte naplno, koľko len motor vládze!“

„Vodič pridal plyn a voz doslova vyrazil dopredu. Pri Víťaznom stĺpe stálo
niekoľko sivých armádnych vozidiel, ale nikde nebolo vidieť tanky. Kde
len trčia tí z Wünsdorfu? Bolo pol ôsmej, tanky mali už dávno byť
v Berlíne.

Ani v Charlottenburgu sa nedialo nič pozoruhodné. Tu i tam pár
prechádzajúcich sa, ojedinele niekto vliekol kufre.

„Už teraz idú do krytov,“ povedal vodič a pokrútil hlavou. „A pritom ešte
ani nehlásili nepriateľské bombardovacie lietadlá…“

„Ani sa im nemožno čudovať,“ odvetil Northaus. „Pri tom, čo musia denne
prežívať!“

V Spandau neboli nijaké oddiely, iba niekoľko civilných vozidiel. Na
uliciach nevideli nič osobitné. Súmrak hustol. Domy a stromy nadobúdali
ostré kontúry, postupne tmavli na pozadí krvavočervenej oblohy, až
napokon splynuli s okolím do temnej masy.

Teraz už uháňali po hradskej do Nauen.

„Mám dojem, že tam vpredu sa pohybuje akási kolóna,“ povedal vodič
a uprene hľadel cez predné ochranné sklo.

„Čože, koncové svetlá?“ vyhŕkol Northaus. „To vari nie je možné! Oni sa
predsa vzďaľujú! Pridajte plyn! Predbehnite kolónu, musíme dostihnúť

277



prvé vozidlo a zastaviť ho.“

Hnali sa pozdĺž radu armádnych vozidiel, nákladných áut, tankov
a zásobovacích vozidiel. Napokon celkom na hrote kolóny dve osobné
vozidlá.

„Zastavte pred tým celkom vpredu!“

Northaus vystrčil pravú ruku a prudkou ňou kýval. Vodič zastal necelých
pätnásť metrov pred čelom kolóny.

Northaus vyskočil z auta a popravil si uniformu. Prvé vozidlo kolóny
zastalo pred nimi. Dvere vedľa vodiča sa rozleteli.

„Čo to má znamenať? Kto ste?“ ozvalo sa z čelného vozidla.

Až keď chlap stál tesne pred ním, Northaus rozoznal hodnosť. Bol to
major.

„Prosím o prepáčenie, pán major! Som nadporučík Northaus z veliteľstva
záložných vojsk. Prichádzam z rozkazu plukovníka Stauffenberga. Mám
príkaz pre plukovníka Müllera!“ hovoril rýchlo a ledva lapal dych.
„Nechápem, pán major, prečo neplníte príkazy z Bendlerovej ulice. Vaša
kolóna predsa ide v opačnom smere?“

Major začal hromžiť: „Čo sa dnes v Berlíne všetci zbláznili? A práve dnes,
keď môj šéf musel odísť v akejsi spornej služobnej veci! Najprv príde
rozkaz, aby sa útvar dal na pochod k Berlínu. Držal som sa rozkazu,
o devätnástej sme boli na príjazdovej diaľnici k Berlínu. A zrazu nás
zastavila hliadka: kam ideme, aké máme zámery…“

„Prepáčte, pán major. Kto poslal hliadku?“

„Istý plukovník Remer, veliteľ strážneho práporu.“

„Plukovník?“ Northaus si pomyslel, že major sa musel prepočuť; veď
Remer bol iba major.

„Nechajte ma dohovoriť, nadporučík! Predložili mi jeho písomný rozkaz,
aby sme sa okamžite vrátili na základňu. Ak vraj budeme postupovať ďalej
do centra Berlína, dostanem sa pred vojenský súd.“
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„Pán major, dovoľte mi čosi vysvetliť…“

Northaus zúfalo uvažoval, čo by mohlo u toho človeka zabrať. Zdalo sa, že
ide o tupú komisnú hlavu.

„Ale buďte stručný!“

Musím klamať!, pomyslel si Northaus.

„Pán major, ide o toto: Na vodcu spáchali atentát. Je vyhlásený výnimočný
stav. V tejto situácii strážny prápor sa pokúša o puč.“

„Teda tak. Zaujímavé…“ odtušil major a chvíľu naňho zízal. „A máte
dajaký písomný rozkaz toho plukovníka - ako že sa to volá?“

„Stauffenberg, plukovník von Stauffenberg. Nemám síce písomný rozkaz,
ale vravím vám na čestné slovo, že hliadka vás oklamala! Prítomnosť
vášho döberitzkého útvaru v Berlíne je nevyhnutne potrebná na udržanie
poriadku. Dajte kolónu obrátiť!“

V tej chvíli vodič z majorovho auta vzrušene volal:

„Pán major, dôležitá správa!“

Major zašiel k autu a strčil hlavu do okienka. Chvíľu načúval. Potom sa
zrazu otočil, vrátil sa a zastal tesne pred Northausom.

„Môj vodič práve počul z rádia, že všetky útvary v ríši sa vyzývajú, aby
nepočúvali rozkazy pučistov!“

„Veď práve, vravel som vám. Strážny prápor sa pokúša o puč. Chceli
vás…“

„Chcete zo mňa robiť hlupáka?“ zrúkol naňho major. „V správe sa
výslovne hovorí o heeresamte na Bendlerovej ulicu ako o sídle pučistov.
Vraveli ste, že prichádzate práve odtiaľ…“

Northaus mimovoľne siahol rukou k pištoli. Našťastie ten druhý to
v prítmí nezbadal. Teraz sa rozkričal, znovu nadobudol istotu:

„Practe sa do čerta! Vlastne by som vás mal dať zatknúť! Ale vidím vaše
frontové vyznamenania a odznak za ťažké zranenie. Zriekam sa toho!“
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Hromžiac sa vrátil do auta a pribuchol dvere.

Northaus stál chvíľu ako omráčený, kým majorovo auto nenaštartovalo.
Potom sa rozbehol k vlastnému a dychčal:

„Poďme nazad! Najrýchlejšie, ako len možno!“

Kolóna tiahla popri nich. Sivé tiene v temnote, vrhajúce na asfalt iba úzke
pásiky núdzového osvetlenia.

Prečo tu musí veliť práve ten hlupák?, pomyslel si Northaus. Panebože,
aké zamotané! Jeho šéf je na služobnej ceste a tne druhý nemá potuchy,
o čo ide!! Kto by bol mohol zakalkulovať takéto náhody!

Krv mu búšila v sluchách. Staré zranenie na hlave ho začalo pobolievať.
Nepokojne sa hniezdil na sedadle. Čo som urobil zle?, lietalo mu hlavou.
Stauffenberg osobne poznal plukovníka Müllera. Ale prečo nik
v heeresamte nevedel, že Müller je práve dnes pri útvare? Major mi už-už
sadol na lep, nebyť tej správy v rozhlase. A prečo, prepánajána, tieto
hlásenia z vysielačov, ktoré už dávno mali byť obsadené našimi! Naopak,
už dávno sa z nich malo energicky vyvracať, že Hitler ešte žije!

Oprel sa a horúčkovito uvažoval. Major mal očividnú prevahu, konflikt
s ním by bolo šialenstvo. Stauffenberg bude trpko sklamaný. Takáto
Jóbova zvesť! Útvary pechotnej školy v Döberitzi, ktoré mali v Berlíne
poprednú úlohu, neprídu…

 

Bez ďalších prekážok sa dostali až na Bendlerovu ulicu. Budova bola
pokojná, iba pred ňou parkovalo viac vozidiel než inokedy. Stráž chodila
rovnomerným rytmom: dvadsať krokov doprava, obrátka, dvadsať krokov
opačným smerom. Northaus si uľahčene vydýchol. Tu sa zrejme nič
nezmenilo!

Na prízemí stála skupina dôstojníkov. Hlasno sa zhovárali, akoby sa vadili.
Keď zbadali Northausa, začuli si čosi šuškať. Ktorýsi z nich povedal:
„Tiež jeden zhora!“

Akýsi nadporučík mu zastal miesto. „Kam idete?“ Northaus ho odstrčil so
slovami: „Do toho vás nič nie je!“ Za jeho chrbtom sa ozvalo: „Len ho
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nechaj, aj tak nám neujde!“

Northaus sa obzrel, ale nemohol identifikovať autora výkriku. Obzrel sa
ešte raz a neveril vlastným očiam: na konci chodby zbadal Fromma
v sprievode dvoch mužov. Stál tam rozkročený a prudko pohyboval
pažami, akoby si v nich chcel rozprúdiť krv. Ale Fromma predsa
popoludní zaistili! Ktosi o teda vyslobodil!

Ponáhľal sa po schodoch nahor. Stretol hliadku, šikovateľa a dvoch
slobodníkov. S puškami prevesenými cez plecia kráčali oproti nemu
a zasalutovali. Tento výjav Northausa na chvíľu upokojil. Ale potom sa
mu znovu vynorila pred očami scéna s oslobodeným Frommom.

Na chodbe narazil na Klausinga. Mal strhaný výraz a rozčuchrené vlasy.

„Konečne!“ vyhŕkol Klausing. „Stauffenberg sa na vás už niekoľkokrát
pýtal. Ako je to s útvarmi pechotnej školy v Döberitzu?“

Northaus v skratke oznámil, čo sa stalo.

„Jedna zlá správa za druhou,“ povedal Klausing pritlmeným hlasom, hoci
v blízkosti nebol nikto. „Už predtým sa hlásil tankový útvar z Wünsdorfu.
Cestou ich zastavili. Ich veliteľ chcel hovoriť s plukovníkom, lebo mal
pochybnosti. Stauffenberg ho upokojil. Tanky sa znovu vydali na cestu
k Berlínu.“

„Aspoň dačo! A čo robí Stauffenberg teraz?“

„Železnou vôľou a energiou drží všetko pokope…“ Klausing zaváhal.
„Zatiaľ! Ale generál Olbricht začína prejavovať známky bezhlavosti, ba až
paniky. Práve s ním hovorí Beck. Starý pán generálplukovník sa drží
obdivuhodne. Mimochodom, pred hodinou sa tu zjavil aj Witzleben.“

„Poľný maršal?“

„Áno, ten. Prišiel k plnej paráde, aj s maršalskou palicou. Akiste viete, že
sme ho vymenovali za nového hlavného veliteľa brannej moci. A hneď
urobil riadny kraváľ, keď ho generál Hoeper informoval o situácii. Čo tu
vraj vlastne pohľadáva, keď ani v samom centre akcie niet prehľadu
o skutočnosti stave veci! Vyslovil sa, že sme prepásli rozhodujúci
okamih…“
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„A kde je teraz?“

„Odcestoval. Áno, počuli ste správne! Vrátil sa na svoj statok. Bol veľmi
rozčúlený, možno aj správne. Hoepner sa ukázal ako váhavec. Ale zájdite
teraz za Stauffenbergom, prosím.“

Pred Stauffenbergovo kanceláriou stála stráž. Nedobré znamenie, pomyslel
si Northaus, keď zaklopal na dvere a vstúpil.

Plukovník sedel na kraji stola. Tento výjav pripomenul Northausovi
minulé dni, keď sa Stauffenberg takýmto nekonvenčným spôsobom
zhováral s ním aj s Bőlkowom, zväčša celkom kamarátsky, nijako
nerešpektujúc rozdiel v hodnostiach. Teraz držal slúchadlo medzi pravým
plecom a uchom, pričom si okyptenou ľavou rukou čosi poznamenal na
lístoček papiera. Pri ňom stáli plukovník Mertz a Haeften.

„Ale áno, veď som vám už vravel, že sú to falošné hlásenia! Keitel cigánil
ako vždy. Vodca je mŕtvy. Mám na to nezvratné dôkazy! Áno, prirodzene.
Všetky rozkazy veliteľa záložného vojska treba bez meškania splniť!
Každý odpor zlomiť!“

Odložil ceruzu a kývol na Haeftena. Ten vzal lístok a náhlivo opustil
miestnosť. Stauffenberg hovoril pred chvíľou energicky, zaprisahajúco, ale
teraz sa na okamih prejavila jeho obrovský psychická aj telesná
vyčerpanosť. Akoby ho drvila zodpovednosť, že napriek realite, o ktorej
už nepochyboval, naďalej hrá úlohu muža skalopevne presvedčeného
o Hitlerovej smrti. Potom sa však vzpriamil a energicky vzal znovu do rúk
slúchadlo.

„Všetky protirozkazy z vodcovho hlavného stanu,“ vysvetľoval komusi
ďalšiemu, „sú nehodnoverné. Wermacht prevzal výkonnú moc. Nik okrem
veliteľa záložného vojska nie je kompetentný vydávať rozkazy.
Rozumiete?“ hovoril s tvrdým dôrazom, sugestívne. „Áno, ríša je
v nebezpečenstve. Ako vždy v hodine nebezpečenstva vojsko preberá moc.
Áno, treba obsadiť všetky spravodajské centrály, kancelárie, odbočky!
Rozumeli ste?!“

Položil slúchadlo. Stál tu mlčky, zhrbený, na čele sa mu perlil pot. Nik
z prítomných neprehovoril.

Northaus stál ešte vždy pri dverách. Neodvážil sa prehovoriť ako prvý.
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Plukovník Mertz prehovoril.

„Stauffenberg, tuto nadporučík…“

Plukovník sa napriamil a spustil nohy na dlážku. Jeho pohľad padol na
Northausa.

„Nuž, Northaus,“ jeho hlas akoby prichádzal z diaľky, „čo zahlásite vy?“

Northaus stručne vyrozprával, čo sa stalo na výpadovke pri Nauene:

„Jeho šéf vraj náhle docestoval v služobnej veci…“

Stauffenberg mlčal. Až po chvíli povedal unaveným hlasom:

„Dobre, Northaus. Nemusíte si nič vyčítať, nik to nemohol predvídať.“

Nebolo jasné, či jeho poznámka sa týka náhlej neprítomnosti veliteľa
útvaru v Döbetzi alebo všeobecnej situácie.

Potom chvíľu uvažoval: „Zostaňte v mojej blízkosti, Northaus.“ Pozrel na
Haeftena, ktorý práve vstúpil do miestnosti. „Haeften, obstarajte
nadporučíkovi dačo na zjedenie!“

Northausovi zišiel n um Fromm.

„Ešte čosi, pán plukovník. Videl som na prízemí Fromma. Vy ste ho
prepustili?“

Stauffenberga priam nadhodilo: „Ako?! Neklamal vás zrak? Bol to naozaj
Fromm?“

„Stopercentne. Videl som ho na vlastné oči!“

„Mertz, poďte chytro!“ zvolal plukovník a obaja náhlivo opustili
miestnosť.

Northaus ostal sám. Pozrel na hodinky: bolo pol desiatej. Uršuľa bude
určite netrpezlivo čakať. Čudné - v posledných hodinách na ňu takmer
zabudol. Ale na to teraz nesmie myslieť!“

Na stole stálo rádio. Zapol ho. Trvalo chvíľu, kým sa zohriali elektrónky.
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Potom sa ozvala známa sentimentálna melódia Lili Marleen: „Vor der
Kaserne, vor dem grossen Tor…“ Pred kasárňou, pred veľkou bránou,
stála laterna a ešte tam stojí. Pred ňou budeme stávať ako kedysi Lili
Marleen, ako kedysi Lili Marleen…

Spomenul si, že túto pesničku začal kedysi vysielať armádny vysielač
Beograd-Belehrad a čoskoro získala obrovskú popularitu medzi vojakmi,
ba stala sa obľúbenou pesničkou aj anglo-amerických vojsk; pravda,
s iným textom…

V tom okamihu ostro zazvonil telefón. Northaus rýchlo schmatol
slúchadlo, v ktorom sa ozvalo: „Pre pána plukovníka z Paríža…“

„Ďakujem, čakám…“

V slúchadle zaprašťalo, potom bolo ticho. Horúčkovito uvažoval, či má
vybehnúť na chodbu a zháňať Stauffenberga. Lenže medzitým by mohol
prísť spojenie. Bude lepšie, ak sa nevzdiali od aparátu.

Strhol sa, keď sa ozval akýsi vzdialený oslabený hlas: „To si ty, Claus? Tu
je Hofacker.“

Northaus kričal do slúchadla: „Pán podplukovník, tu je Northaus.
Plukovník Stauffenberg momentálne nie je v miestnosti. Chcete mu dačo
odkázať?“

V slúchadle znovu zapukalo. Potom sa znovu ozval Hofacker, tentoraz
počuteľnejšie: „Dobrý večer, Northaus. Už hodinu sa pokúšam dostať
s vami spojenie. Povedzte plukovníkovi, že všetko beží podľa dohody.
Máme…“ znovu porucha, „pevne…“

„Mohli by ste prosím zopakovať? Nerozumel som vás!“

„…zaistili sme bratkov. Všetkých! Bez jedinej kvapky krvi.“

V tom okamihu sa spojenie prerušilo. Northaus ešte čakal, ale telefón už
bol mĺkvy.

O chvíľu sa vrátil do miestnosti plukovník a Northaus ho ihneď
informoval o Hofackerovom telefonáte.

„Povedal ,bratkov´?“ spýtal sa Stauffenberg a zrazu jeho tvár zažiarila.
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Prudko rozdrapil dvere na chodbu a zvolal: „Mertz! V Paríži to klape!
Práve volal Hofacker.“

Potom sa obrátil k Northausovi. „Konečne dobrá správa! Hofackerov
telefonát znamená, že v Paríži pozatýkali celé gestapo aj
sicherheitsdienst!“

Zavolal domácu centrálu: „Tu je Stauffenberg. Spojte ma ihneď
s Kasselom, ale rýchlo!“ Potom zavesil.

Do miestnosti vstúpil Klausing. Vyzeral deprimovane a ťažko sa zvalil na
stoličku.

„Čo je, kapitán Klausing?“ spýtal sa Stauffenberg s istou obavou v hlase.

„Zle. Tanky z WIndsdorfu sa obrátili nazad! Mám overenú správu.“

Rozleteli sa dvere a v nich sa zjavil generál Olbricht s okuliarmi v ruke.
Jediným pohľadom preletel prítomných. Jeho tvár mala unavený výraz,
nebolo v nej štipku nádeje.

„Prosím všetkých ihneď do konferenčnej miestnosti,“ povedal stiesneno.
„Situácia je beznádejná!“

„Ale Hofacker hlási z Paríža, že tam všetko beží ako naolejované,“
oponoval plukovník. „Teraz to nijako nemôžeme vzdať, pán generál!“

„O Paríž nejde,“ odvetil Olbricht a zotrel si rezignovane pot z čela,
„Strážny prápor opustil vládnu štvrť. Podľa všetkého prešiel na druhú
stranu! Ihneď musíme zorganizovať všetkých spoľahlivých a dostupných
dôstojníkov na zabezpečenie budovy! Prosím, páni, musíme rýchlo konať.
Veľa času nám neostáva!“

Vo dverách sa zjavil Haeften. „Okamih, pán plukovník, dole je akási trma-
vrma. Fromm prehovára ľudí. Okrem toho sa práve dozvedám od
sekretárky kapitána Katzera, že včera večer vyniesol z budovy zoznam
našich externých dôverníkov.“

„Čože?“ Stauffenberg nechápavo pozeral na Haeftena. „Vyniesol
z budovy? V tejto situácii?“

„Áno, akiste do svojho bytu.“
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„Kde je Katzer teraz?“

„Zatiaľ sa nevrátil. Pravdepodobne čosi zle vypálilo so strážnym
práporom. V poslednom telefonáte ešte oznamoval, že chce zaistiť majora
Remera.“

„Poďme, páni!“ súril plukovník Mertz. „Musíme do konferenčnej
miestnosti…“

„Choďte dopredu,“ povedal Stauffenberg a zamyslel sa. poobzeral sa
a zrak mu spočinul na Northausovi. Chvíľu nič nehovoril, akoby sa
pokúšal čosi vypátrať. Northaus vydržal jeho upretý pohľad. Čo má za
lubom?, pomyslel si.

„Northaus, mohli by ste pre mňa,“ opravil sa, „mohli by ste pre nás niečo
urobiť?“

„Prirodzene, pán plukovník! O čo ide?“

Stauffenberg ihneď neodpovedal, ale siahol do slúchadla: „Je tam
kancelária kapitána Ketzera? Poďte prosím ihneď do kancelárie číslo 408.
Ďakujem.“

Až teraz sa obrátil k Northausovi. „Počuli ste o tej reči s Katzerom. Sám
čert vie, ako mu zišlo na um vyniesť ten zoznam. Inak bol vždy
spoľahlivý. Musíme tú listinu dostať nazad hoci aj z jeho bytu. Keby sa tu
dačo… Tak či onak, treba ju za každú cenu nájsť a ihneď zničiť! Vybavíte
to za mňa? Sekretárka vám vysvetlí, kde Katzer býva.“ Potom okamih
uvažoval. „Katzer má v byte telefón. Až to tam skončíte, v každom
prípade najprv zavolajte, kým sa sem vrátite. Najlepšie priamo mňa alebo
Klausinga. Rozumeli ste?“

„Ak dovolíte, pán plukovník, musím sa opýtať, či nie som potrebnejší tu
a či by to nemohol vybaviť dakto iný.“ Northaus sa prvý raz odvážil
vzpierať proti Stauffenbergovmu rozkazu. Mal dojem, že plukovník ho
chce poslať mimo budovy.

„Nezmysel!“ Stauffenberg sa očividne pokúšal dodať svojmu hlasu ostrý
vojenský tón. „V terajšej situácii ste tam dôležitejší ako tu! Ten zoznam sa
za nijakú cenu nesmie dostať do nepovolaných rúk! Tým by sme ohrozili
celý rad statočných ľudí! Rozumeli ste? Je to rozkaz nadporučík!“
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Znovu chytil slúchadlo: „Vozmajster? Tu je Stauffenberg. Nadporučík
Northaus sa musí súrne dostať do Charlottenburgu! O päť minút bude
u vás. V poriadku.“

Do miestnosti vstúpila Katzerova sekretárka, žena okolo štyridsiatky
s unavenou tvárou.

„Vysvetlite nadporučíkovi, ako sa najrýchlejšie dostane do Katzerovho
bytu. Má tu kapitán kľúče?“

„Neviem,“ zamyslela sa sekretárka. „Ale je to možné, pán plukovník. Dnes
popoludní odišiel bez plášťa. Pozriem sa…“

„Ak kľúče nenájde,“ povedal Stauffenberg, „vypáčte dvere. A vezmite si
aj pištoľ! Tak, nadporučík. Zlomte väzy! Riadne to tam poprevracajte a za
každú cenu zničte zoznam!“

Podal Northausovi ruku a pozrel mu do očí. „Aby vám to vyšlo. A…“ na
okamih odvrátil zrak, „nezabudnite na nás tu! Chcem povedať, zavolajte
nám, až tú vec vybavíte.“ Northaus zachytil jeho krátky pohľad. Mal
dojem, že v ňom zbadal dávku rezignácie, ktorú uňho predtým nikdy
nevidel.

Northaus hľadel za Stauffenbergom, ako kráča k dverám, navonok znovu
rozhodný a sebaovládajúci. Uvedomil si, že plukovníkove slová zneli ako
rozlúčka navždy. Chcel čosi povedať, ale hrdlo mal načisto vyschnuté.
Dvere sa zavreli…

Založil si opasok s pištoľou, nasadil čapicu a prešiel cez chodbu ku
Katzerovej kancelárii. Sekretárka našla kľúče od bytu v kapitánovom
plášti. Podrobne mu opisovala cestu k Braheho ulici v Charlottenburgu.
„Je to neďaleko stanice rýchlodráhy Jungernheide,“ povedala napokon.

„Vravíte pri stanici rýchlodráhy Jungernheide? Počkajte… To značí, že
kúsok odtiaľ je aj charlottnburský zámok a park?“

Prikývla: „Áno, správne.“

„A ešte čosi? Má Katzer rodinu?“

„Nie, pán nadporučík. Býva sám v dvojizbovom byte.“
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Na chodbe nestretol nijakú známu tvár. na rozdiel od okamihu jeho
príchodu chodba na prízemí bola teraz ako vymetená. Iba spoza
zatvorených dverí bolo počuť hlasné rozhovory. Po chodbe prechádzal
strážny s oceľovou prilbou na hlave.

V autoparku na dvore mu vozmajster pridelil béemvečku a spýtal sa, ako
dlho sa asi Northaus zdrží mimo budovy.

„Odhaduje takú hodinu. Prečo sa pýtate?“

Vozmajster chvíľu váhal, ale potom povedal: „Pred chvíľou volal
pobočník generálplukovníka Fromma, že s okamžitou platnosťou
nedovoľuje vyjsť z budovy nijakému vozidlu bez jeho súhlasu.,..“

„Frommov pobočník vám nemá čo rozkazovať!“ odvetil Northaus
rozhodne. „Počuli ste, že jazdu nariadil plukovník Stauffenberg, teda sa
držte rozkazu!“

Keď vychádzal z nádvoria, pomyslel si, že Fromm sa zrejme znovu stáva
pánom situácie v budove. Nechápal, ako sa mohol dostať z domáceho
väzenia. Lenže to teraz nebolo pre Northausa rozhodujúce. Pozrel sa na
hodinky: bolo desať minút po desiatej.

 

S desiatnikom za volantom bez problémov vyšli z hlavného vchodu. Pri
Víťaznom oblúku Northaus kázal spomaliť. Na druhej strane cesty sa
pohybovala kolóna vozidiel.

„Zastavte!“

Vojak v prilbe a so samopalom usmerňoval vozidlá južným smerom.
„Stále rovno!“ kričal. „Potom na prvej križovatke doprava.“

Desiatnik za volantom potriasol hlavou: „Zrejme majú namierené na
Bendlerovu ulicu. Dnes už ničomu nerozumiem. Čo chce strážny prápor
o tomto čase u nás?...“

Pokračovali v ceste, ale pri najbližšej telefónnej búdke dal Northaus znovu
zastaviť. Priam sa vrhol k aparátu. Baterkou si posvietil na číselník
a vytočil centrálu heeresamtu.
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„Prosím si plukovníka von Stauffenberga!“

„Ľutujem, linka je obsadená.“

„Dajte mi teda 107!“

Možno Klausing alebo Haeften sa zdržujú vo vedľajšej miestnosti,
uvažoval. „Moment…“

Konečne sa ohlásil akýsi cudzí hlas. Northaus povedal meno a hodnosť.

„Môžete zavolať k aparátu plukovníka von Stauffenberga?“

„Neviem…“ váhal cudzí hlas, „je u generála Olbrichta.“

„Tak teda dajte ihneď vedieť kapitánovi Klausingovi alebo nadporučíkovi
Haeftenovi, že strážny prápor sa blíži k Bendlerovej ulici., rozumeli ste?!“

„Áno, rozumel!“

Asi po polhodine dorazili na ulicu, kde býval Katzer. Vyzval vodiča, aby
čakal v aute. Vystupoval po schodoch a po chvíli našiel kapitánov byt na
druhom poschodí. Usiloval sa nespôsobiť nijaký hluk. Po niekoľkých
pokusoch sa dvere bytu otvorili. Hmatkal po stene, kým nenašiel vypínač.

Do predizby viedlo štvoro dverí. Jedny boli od kúpeľne, druhé od
kuchyne. Zostávali teda dvoje. Spálňa - tam by akiste kapitán zoznam
neodložil. Ostávali posledné dvere. Zažali svetlo a zrazu zbadal, že okná
sú pootvárané a zatemňovacie žalúzie nespustené. Ihneď zahasil svetlo,
zavrel okná a spustil žalúzie. Teraz sa mohol pokojne rozhliadnuť. Celú
jednu stenu zaberala knižnica; zväzky tu stáli v niekoľkých radoch za
sebou. Písací stôl mal po bokoch priečky so spúšťacou roletou; boli
zamknuté. Hľadal kľúč, ale nijaký nenašiel!“ Katzer ho zrejme nosil pri
sebe. Na podnose ležal otvárač listov. Začal ním majstrovať okolo
priečinkových zámok. Pri druhom pokuse jedna zámka povolila a krycia
roleta s rachotom zbehla nadol. V prvom priečinku bola osobná pošta
a fotografie, v druhom výcviku písomností, tretí bol preplnený mušľami -
zrejme pamiatka na pobyt pri mori. Northaus hromžil.

Aby sa upokojil, zapol rádio. Krycia roleta sna pravej strane stola sa dala
otvoriť ľahšie ako ľavá. Prehrabával sa v rozličných papieroch a napokon
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ich všetky vysypal na dlážku. Tento Katzer, prekliaty blázon, tak ako
ostatní zasvätení dobre vedel, že Stauffenberg prísne zakázal brať so sebou
domov akékoľvek podklady týkajúce sa plánovaného prevratu! Northaus
chvíľu uvažoval., či kapitán nevzal podklady so sebou; aby ich dakomu
prihral. Potom by tu mohol hľadať donekonečna.

Uvedomil si, že z rádia sa ozýva hudba - Beethovenova piata symfónia.
Keďže v priečinkoch nič nenašiel, unavený sa spustil na stoličku.
V miestnosti nebola nijaká skriňa. Má hľadať aj v spálni?

Hudba v rádiu zmĺkla a ozval sa hlásateľ: „Tu je veľkonemecký rozhlas so
všetkými pripojenými vysielačmi. O chvíľu očakávame vodcov príhovor.“
Ticho, potom znovu zaznel Beethoven.

Northaus bol taký roztržitý, že si ani dobre neuvedomoval, čo hovorili
v rádiu. Cítil smäd a zašiel do kuchyne po pohár vody. Kým pil, zrak mu
padol na regál s pestro pomaľovanými taniermi a napokon sa zastavil na
stolíku vedľa plynového sporáku. Ležala na ňom hnedá kožený aktovka.
Vzal ju do rúk a otvoril - a takmer neveril vlastným očiam: niekoľko
hárkov papiera husto popísaných strojom - mená, adresy, funkcie…
Hľadaný zoznam! Neuveriteľná ľahkomyseľnosť!, pomyslel si!
Trestuhodná nedbanlivosť, ak tu, pravda, neboli iné úmysly.

Pod kuchynským stolom stálo vedro na odpadky. Škrtil zápalku a pridržal
ju pri okrajom papiera, kým nevzbĺkol plameňom. Do vedra padali
sčerneté zvyšky zoznamu, ktorý mohol ohroziť životy desiatok statočných
ľudí. Napokon ešte prstami pomrvil zborený papier, napustil do vedra
vodu, vylial ho do záchoda a všetko spláchol. Potom si pod vodovodom
poumýval ruky.

Bolo dvadsaťtri hodín, rozhlas opakoval oznámenie, že každú chvíľu sa
očakáva vodcov prejav. Hoci Northaus už od neskorého popoludnia vedel
od Stauffenberga,, že Hitler atentát prežil, doteraz túto Jóbovu zvesť ako
čosi nepríjemné mimovoľne odsúval kdesi na okraj vedomia. Až v tomto
okamihu si naplno uvedomil osudový, katastrofický význam tejto správy.
Najhoršie bolo, že zvesť o Hitlerovom prežití musela pôsobiť obrovský
zmätok, najmä u tých, čo verili Stauffenbergovmu opakovanému
ubezpečovaniu, že vodca je mŕtvy.

Rozhodne musí zavolať do heeresamtu! Ktovie, čo sa tam medzičasom
odohráva.
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V spálni našiel telefón a vykrútil číslo centrály na Bendlerovej ulici. Linka
bola obsadená. O chvíľu s to isté opakovalo. Po čele mu začal stekať pot.
Najlepšie by bolo, keby sa zaraz vydal na spiatočnú cestu. Ale pripomenul
si Stauffenbergove slová: „Je to rozkaz… V každom prípade najprv
zavolajte, kým sa budete vracať!“

Konečne bola linka voľná. Ale prečo to na druhom konci nik neberie?
Northaus vyčkal, kým sa znovu automaticky neozval uvoľňujúci signál.
Nakrátko zložil slúchadlo a znovu vykrútil číslo. Konečne sa ozvalo:

„Kto je tam?“ Tento hlas nepoznal.

Čosi ho nabádalo k opatrnosti.

„Tu je okružné veliteľstvo Prenzlauer Berg. Spojte ma s plukovníkom
Stauffenbergom!“

„Okamih…“ Northaus identifikoval, že pri aparáte sa čosi šušká. Potom
nasledovalo mlčanie, nekonečné mlčanie. Konečne zaznel panovačný hlas.

„Vy chcete plukovníka Stauffenberga?“

Northaus potvrdil svoje želanie.

„Nijakého plukovníka Stauffenberga…“ prestávka „tu niet. Vraveli ste, že
ste kto?“

V okamihu zložil. Cítil pot až za golierom. Siahol do vrecka za cigaretou.
Čo to všetko malo znamenať? „Nijakého plukovníka Stauffenberga tu
niet…“ Mohol to byť bluf. Azda Frommovi ľudia vnikli do centrály
a rušili spojenie na plukovníka. Vyfúkol dym a nedbalo odklepal popol na
podložku vázy. Potom vstal, zahasil svetlo, podišiel k oknu a odsunul
zatemňovaciu roletu. Béemvéčka, ktorou sa doviezol, stála pokojne pred
domom.

Nerozhodne zadusil zvyšok cigarety a uvažoval. V poznámkovom bloku
mal napísané dve čísla, na ktoré mohol volať priamo. Jedno mala poštová
podateľňa na ich poschodí, druhé Stauffenbergova sekretárka slečna
Schraderová. Volať o tomto čase podateľňu bolo beznádejné. Zostávala
iba linka k slečne Schraderovej.
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Hodinu sa márne pokúšal dovolať. Možno sekretárka už dávno odišla
domov, pomyslel si. Pravda, keď odchádzal z heeresamtu, ešte tam bola.
Lenže teraz už bola polnoc.

Znovu a znovu sa pokúšal o spojenie. Už sa chcel vzdať, rozhodnutý, že
napriek Stauffenbergovmu výslovnému zákazu sa vráti najkratšou cestou
do heeresamtu, keď zrazu pípanie v telefóne prestalo. Napäto vyčkával.
Ktosi očividne zdvihol slúchadlo na druhom konci, počul prerývaný dych.
Ale nik sa neozýval.

„Kto je tam?“ spýtal sa neisto. „Hovorím so sekretárkou plukovníka
Stauffenberga?“

Ticho. Až zrazu sa šeptom ozvalo: „Musím hovoriť potichu. Kto volá?
S kým by ste chceli hovoriť?“

„Tu je nadporučík Northaus z heeresamtu. Hovorím so slečnou
Schranderovou?“

„Áno, to som ja…“ zaznel prestrašený hlas.

„Bol som z poverenia plukovníka Stauffenberg a mimo budovy. Nijako sa
s ním neviem spojiť. Môžete mi povedať, kde vlastne je?“

Na druhom konci bolo ticho. Potom sa Northausovi zamarilo, že žena pri
aparáte vzlyká.

„Čo je s vami, slečna Schranderová? Prečo neodpovedáte?“

Znovu sa ozvalo vzlykanie, teraz už jasne rozoznateľné.

„Stalo sa…“ hlas sa jej zlomil, „stalo sa čosi strašné!“

„Prosím, vravte!“ Cítil, ako mu srdce búši nedobrou predtuchou. „Kde je
plukovník?“ neviete mi povedať, kde vlastne je?“

„Ja… Prepáčte, musím sa najprv spamätať…“ Jej hlas sa pomaly
normalizoval, upokojoval, ale ešte vždy jej dobe nerozumel. „Som tu, vo
svojej kancelárii, hoci je to už zbytočné. Zatvorila som sa tu…“

„Zatvorila?“ spytoval sa nechápavo. „Hovorte prosím jasnejšie! Čo je teda
s plukovníkom?“
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„V budove sa strieľalo…“ sekretárkin hlas znel prerývane a Northaus len
s námahou zachytával rýchly prával informácii. Hovorila náhlivo, akoby
každú chvíľu čakala, že niekto vpadne do kancelárie. „Strieľalo sa tu na
chodbách. My sekretárky sme sa poskrývali. Keď bolo na chodbe tichšie,
otvorila som dvere a videla som, ako odvádzajú plukovníka Stauffenberga.
Silne krvácal… Podopieral ho poručík Haeften. Aj generála Olbrichta
vliekli po chodbe.,.. Aj toho nového plukovníka - áno, Mertza…“

„Moment, slečna. Kto ich odvádzal?“

Nereagovala na jeho otázku a pokračovala:

„Zavliekli ich do konferenčnej miestnosti. Aj toho staršieho pána v civile.“

„Becka? Generálplukovníka Becka?“

„Asi to bol on… Po chvíli padol výstrel. Potom všetci znovu vyli
z miestnosti, iba Beck chýbal. Generál Olbricht bol na smrť bledý.
Plukovník Stauffenberg sa tackal, ešte vždy mu tiekla krv. Za tými štyrmi
kráčali dôstojníci, ktorých som nepoznala, s napriahnutými samopalmi.
Prechádzali okolo mňa. Plukovník Stauffenberg na mňa krátko pozrel…“

„Povedal dačo?“

„Nie, iba na mňa pozrel. Ale videla som, že v myšlienkach je kdesi celkom
inde. za celou skupinou ako posledný kráčal generál Fromm. Tých štyroch
viedli ku schodisku. Medzitým nastala na dvore trma-vrma. Zbehla som po
schodoch k oknám…“ znova sa rozvzlykala.

„Čo bolo na dvore? Hovorte, prosím!“

„Prišli tu akési nákladné autá. čudovala som sa, že napriek zatemneniu,
naplno zasvietili reflektory na protiľahlú stenu. Ešte stále som nechápala,
o čo ide. Potom pripochodovala skupina vojakov s puškami…“

Hlas sa jej znovu zlomil a dlho vzlykala, napokon sa spamätala
a pokračovala… „Ani vám to neviem vypovedať. Bolo to strašné!“

Po chvíli dodala: „Generál Olbricht, plukovník von Stauffenberg, ten
druhý plukovník a Haeften sa museli postaviť k osvetlenej stene. Pred
nastúpenú čatu vystúpil Fromm a čosi hlasno povedal. Vojaci stáli
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v pozore s puškami pri nohách. Potom ich na povel zdvihli a zacielili…“
Neovládateľne sa rozplakala. Trvalo hodnú chvíľu, kým sa ovládla. „Keď
sa ozvala salva, zatvorila som oči…“

Northaus stisol pery. Hrdlo sa mu stiahlo a cítil, že ho mrazí na tele.

„Počuli ste ešte dačo od tých štyroch? Spomínate si n dajaké ich slovo?“

„Zdalo sa mi, akoby bol plukovník Stauffenberg pred salvou čosi zvolal.“

„Čo zvolal? Prosím, spomeňte si!“

„Čosi ako ,Nemecko´. Ale nie som si istá.“

Nastalo ticho. Northaus hľadel pred seba do prázdna ako omráčený. Až po
chvíli hlesol. „Ešte ste tam?“

„Áno,“ zaznel slabý hlas.

„Čo sa teraz robí v budove?“

„Vravela som vám, že som sa zatvorila v miestnosti.“

„Prosím vás, pozrite sa na ulicu, z miestnosti ta predsa vedú okná.
Povedzte mi, čo sa tam deje?“

Po chvíli sa vrátila k aparátu.

„Prichádzajú ustavične nejaké vozidlá. Neviem to presne rozoznať, ale
myslím, že je tam aj SS.“

Po krátkej prestávke sa ho spýtala: „Kde ste teraz, pán nadporučík?“
Vzápätí si však uvedomila nezmyselnosť svojej otázky a prosebne dodala:
„Len sa sem preboha nevracajte! Rozumeli ste ma?“

„Isteže,“ povedal namáhavo.

„Do videnia, pán nadporučík! A veľa šťastia!“ V slúchadle cvaklo, zrejme
zložila. Možno jej niekto zaklopal na dvere. Tak či onak, uvedomoval si,
že to boli posledné slová, ktoré počul zo svojho prechodného pracoviska.“

Zostal sedieť pri telefóne a nebol schopný pohybu.

294



Teda zastrelili ich na Frommov rozkaz… Stauffenberga, Haeftena,
Olbrichta a Mertza! Napriek tomu, čo pred chvíľou počul na vlastné uši, sa
ešte bránil uveriť tejto skutočnosti. Zastrelení na nádvorí heeresamtu…
Vari si Fromm myslel, že tým demonštruje pred nacistami svoju nevinu?
Ale čo ak ich tým nevdojak - skrsla v ňom myšlienka - uchránil od
veľkého utrpenia? Vedel si predstaviť, ako sa bude gestapo vybíjať na
tých, ktorých dostane do rúk živých…“

Northaus mal pred očami Stauffenbergov posledný pohľad, keď ho
posielal mimo budovy do Katzerovho bytu. Bolo to iba pred jeden a pol
hodinou… Ale teraz sa mu zdalo, akoby od tej chvíle prešla celá večnosť.

Už dávno minula polnoc. Rádio bolo ešte zapnuté, ale ozývalo sa z neho
iba tiché šumenie a akoby magicky žiarila ďalej osvetlená stupnica. Čo
teraz? Dolu čakal vodič. Mal ho poslať nazad? A kam by mal ísť teraz on
sám?“

V rádiu zaprašťalo: „…rozhlas a všetky pripojené vysielače. Hovorí vodca
a najvyšší veliteľ brannej moci.“

Opäť nastalo ticho.

Na okamih zabudol na vodiča a podišiel tesne k aparátu.

„Súkmeňovci a súkmeňovkyne!“ Áno, bol to ten známy odpudzujúci hlas,
tentoraz napodiv slabý a zachrípnutý. „Hovorím k vám z dvoch príčin. Po
prvé, aby ste počuli môj hlas a presvedčili sa, že okrem niekoľkých
odrenín som nezranený…“

Ďalšie slová Northaus ani nevnímal, myšlienky mu horúčkovito blúdili
okolo vzniknutej situácie. Pozornosť na rádio sústredil len na chvíľu, keď
sa Hitlerov hlas vystupňoval do žlčovitého hromženia veštiaceho
pohromu:

„Malá skupina ctižiadostivých, zločinných, nezmerateľne hlúpych
dôstojníkov, ktorá nemá nič spoločná s nemeckým ľudom…“

A krátko nato: „Ako praví národní socialisti zúčtujeme s týmito zradcami
tak, ako sme zvyknutí!“

Zhnusený vypol prijímač.
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Tu, v Katzerovom byte, nemôže ostať. Musí čo najskôr preč.

Ale kam? A čo jeho uniforma? Poskytne mu ochranu ako doteraz? Sotva -
teraz bude nápadnejšia. Ešte dobre, že je tu.

Zašiel do miestnosti a otvoril Katzerovu skriňu. Viseli v nej dva obleky.

Znovu mu zišiel na um, vodič. V civilnom obleku sa nemôže dať rozvážať,
naraz by mal stopu.

Nechal dvere bytu otvorené, zbehol po schodoch a vyšiel na chodník.
Desiatnik spal za volantom a razom sa strhol.

„Ideme, pán nadporučík?“

„Počúvajte. Práve som dostal rozkaz, aby som v byte počkal na kapitána.
To môže trvať ešte celé hodiny. Vráťte sa na Bendlerovu ulicu. Zavolám,
ak budem znovu potrebovať voz. Dobrú noc!“

„Rozkaz, pán nadporučík!“ povedal vodič stručne. Bez ďalších otázok
naštartoval, pridal plyn a o chvíľu voz zmizol v zákrute.

Northaus sa pomaly vrátil do bytu. Vyzliekol si uniformu a všetko, aj
čižmy odložil do skrine. Jedno zo sák mi ako-tak sadlo, bolo síce voľné,
ale na tom nezáležalo. Vyskúšal si aj nohavice a našiel topánky: boli
takisto asi o číslo väčšie.

Prezrel si náprsnú tašku. Vojenská knižka, niekoľko fotografii Uršule
a štyridsať mariek. Zarazil sa. s takou sumou sa ďaleko nedostane. Ale vari
predtým tušil, že sa bude musieť dať na útek?

Bolo pol jednej v noci. Posledný spoj rýchlodráhy už dávno odišiel. Kam
teraz? Nevedel si rady. Jedno však vedel isto: V Katzerovom byte už
dlhšie zdržiavať nemôže. Vypočujú desiatnika a v najbližších hodinách
začnú prečesávať byty zúčastnených a podozrivých.

Zišla mu na um Uršuľa. Určite prídu aj do Vogtovho bytu. Ako dobre, že
jej nič nepovedal, že nemala tušenia o jeho spojení so Stauffenbergom a so
sprisahaním! Usiloval sa nemyslieť na ňu, musel si zachovať jasnú hlavu.

Bol už na chodbe, keď mu zišla na um, že s nejakou taškou by bol menej
nápadný. Vrátil sa do bytu a v spálni si vzal Katzerovu aktovku. Vložil do
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nej uterák, holiace potreby a pyžamu. Kapitán už sotva bude potrebovať
tieto veci, prebleslo mu hlavou.

Potom všade pozhasínal a starostlivo zamkol dvere. Na ulici vhodil kľúč
do odpadového kanála.

Noc bola teplá. Kráčal ulicou, kým nenarazil na širokú aleju. Za ňou bol
kanál; v pozadí sa črtali kontúry charlottenburského zámku. Ak sa nemýlil,
mal by teraz odbočiť doľava k centru.

Mimovoľne ohmatal pištoľ vo vrecku, upokojil sa a niekoľko okamihov
mal pocit bezpečia.

 

9. kapitola

Solidarita

Kráčal už štvrť hodiny. Za celý čas stretol iba dvoch ľudí, inak boli ulice
pusté a tiché. V diaľke počuť pískať rušeň a iba slabo vnímal rachotanie
akéhosi vzdialeného vlaku. Potom ticho znovu zahalilo osamelého chodca
ako plášť.

Pomaly kráčal pozdĺž domov, pre náhodného chodca oneskorený nočný
tulák, nenápadný v letnom plášti a s hnedou aktovkou. Napriek tomu si
uvedomoval, že nenápadnosť môže byť klamná. Náhle stretnutie
s policajtom mohlo znamenať katastrofu. Mal pri sebe iba žoldovu
vojenskú knižku, ktorá ho teraz mohla prezradiť.

Keby mal aspoň dajaký civilný preukaz! Napríklad osobnú konnkartu
s fotografiou, aké vystavovala ríšska pošta. Uršuľa mala takýto dokument,
pri kont rolách zväčša postačil. Lenže ani jeden zo zúčastnených
nepomyslel na to, že akcia by mohla stroskotať a preto sa nik nepostaral
o takéto dokumenty. Aspoň že mal pri sebe služobnú pištoľ; zásobník bol
plný a v druhom vrecku mal ešte aj náhradný. Iste prevrátia hore nohami
celé mesto, pôjdu po každej stope, ktorá vedie z Bendlerovej ulice. Čo
najrýchlejšie musí preč z Berlína! Ale kam?

Prešiel cez križovatku. Nikoho nebolo vidieť. Zabočil do vedľajšej ulice,
ktorá podľa jeho mienky musel viesť k najbližšej stanici rýchlodráhy. Až
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do začiatku rannej špičky sa musí vyhýbať staniciam. Osamelý čakajúci by
bol nápadný, až okolo pol piatej, keď sa začne prával tých, čo idú na rannú
smenu, bude mať ak§-takú ochranu.

A potom? Znovu začal váhať, či má opustiť Berlín. Konečne zastávky
rýchlodráhy boli väčšinou malé osady, cudzinec by tam bol ešte
nápadnejší ako tu vo veľkom meste, kde si sotvakto všíma tých druhých.
Lenže ako dlho by mohol ostať v meste? V každej vlakovej súprave, či už
rýchlodráhy, alebo metra, hrozí nebezpečenstvo, že hliadky budú robiť
náhodné kontroly. Na každej stanici môžu náhle zasiahnuť sliediči v civile
alebo v uniforme.

Na druhej strane bolo jasné, že nemôže takto donekonečna blúdiť ulicami.
Vo vzrušení posledných hodín celkom zabudol, že už dávno nič nejedol že
je nesmierne unavený. Teraz si to uvedomoval pri každom kroku. Chôdza
sa spomaľovala, ledva sa vliekol. Chvíľami podliehal preludu, že je na
obyčajnej prechádzke, možno chce zájsť k Vinetovej ulici, alebo hľadá
hotel…

Trochu sa vzchopil a horko sa usmial. Nemôže si dovoliť ani len pobyt
v hoteli, ak ešte dajaký ostal v tejto rozbombardovanej mestskej štvrti.
O tomto čase sa musí vyhýbať hotelom rovnako ako staniciam.

Ocitol sa pred akýmsi parkom. Ostal stáť a pozoroval čiernu hradbu
stromov. Nič sa nehýbalo. Prešiel cez ulicu a odbočil na chodník. Objavil
osamelú lavičku. Znovu sa ostražito započúval. Ale vnímal iba tiché
šumenie korún stromov. Aspoň na chvíľu si bude môcť odpočinúť. Ale za
nijakých okolností nesmie zaspať!

S úľavou si sadol. Bolo ešte len tri štvrte na dve. Až o tri hodiny bude
môcť riskovať a zájsť na stanicu rýchlodráhy Westkreuz. Ale čo potom?
Ešte vždy ho neopúšťala myšlienka zostať v meste. Vzápätí si však
uvedomil, že je to ilúzia. Gestapo a sichereirtsdierst budú prečesávať
nielen Berlín, ale aj celé okolie. Jeho fantázia nestačila na to, aby si
predstavil, čo podniknú nacisti proti jednotlivým účastníkom sprisahania.
Určite vypíšu vysoké odmeny, aby získali obyvateľov na spoluprácu.
Nepochyboval, že nájdu pomocníkov ochotných na všetko.

Vedel, že sú tu aj iní ľudia. Takí, čo statočne bojujú proti tomuto režimu
a neboja sa nijakého prenasledovania, nijakého teroru. Boli ich plné
väzenia i koncentráky. Možno sme premeškali užšie spojenia s nimi.
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Stauffenberg to chcel. Spomenul si na jeho úsilie. Ale boli tu aj ľudia
okolo Goerdelera, ktorí bili na poplach pri Stauffenbergových plánoch
spojiť sa so všetkými odbojovými skupinami, aj so sociálnymi demokratmi
a komunistami. Navyše existovala obava, že novými kontaktmi sa rozšíri
okruh zasvätencov, a tým sa zvýši aj nebezpečenstvo odhalenia. Ale
napriek tomu, spomenul si s istou hrdosťou, aj taká kreatúra ako
sturmbannführer Höllreither, tento prešibaný lovec lebiek, až do
predošlého dňa neprišiel na myšlienku, že Stauffenberg má dačo spoločné
s pripravovaným atentátom, ba dokonca, že je dušou celého sprisahania
s centrom na veliteľstve záložného vojska na Bendlerovej ulici!

Höllreither… Mali ho včera bez okolkov zastreliť, kým bol čas! Nič
netušiac sám prišiel do jamy levovej. Aj toto bolo jednou z chýb, ktoré sa
museli vypomstiť. Lenže Stauffenberg už z principiálnych dôvodov
postupoval humánne, nechcel zbytočne krviprelievanie - jeho hlavným
zámerom bolo zabiť Hitlera, vyvolať psychologický šok a zbaviť armádu
prísahy… Ale v tejto chvíli ľudia ako Höllreither už štvali sliediacich psov
po stope každého jednotlivca, o ktorom sa dozvedeli, rozpletali nite
všetkých spojení. Bezpochyby už ich nasadili aj na jeho stopu.

Druhou ťažkou chybou bolo, že generálplukovníka Fromma podrobili iba
čestnému domácemu väzeniu a napokon mu dali šancu, aby zorganizoval
protiakciu. Keby, keby… Čo s tým už teraz? Nemalo zmysel uvažovať nad
všetkým, čo sa nestalo. Po bitke býva každý múdrejší…

V diaľke začul kroky. Napäto sa zahľadel do tmy. Zbadal dva tiene, ktoré
sa pohybovali po ulici pri okraji parku. Ich kroky bol zosúladený, akoby si
navzájom udávali takt. Mimovoľne siahol za pištoľou. Sedel v temnote
parku, pre tých dvoch neviditeľný, ale predsa cítil, ako mu srdce začína
prudšie búšiť. Keby bol ostal na ulici, možno by obom vbehol do rúk.

Kroky boli teraz hlasnejšie a začul, ako jeden z oboch vraví: „Kurt, ty
pôjdeš rovno k stanici. Ja zabočím doľava.“

Upokojil sa. pomedzi kríky iba nezreteľne videl prilby oboch policajtov,
ktorí sa rozišli.

Zrazu sa strhol. Zaznel ostrý tón píšťalky a potom nezrozumiteľné
výkriky. Znovu pískanie, teraz už slabšie, potom kroky. Cítil, ako sa mu
košeľa od potu lepí na telo. Nesmiem sa takto opúšťať!, pomyslel si.
Napokon, mám pri sebe pištoľ. Nepredám svoj život lacno! Nechcel sa
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dostať živý do rúk katanov.

Načúval, znovu bolo ticho. Chvíľu vyčkával, potom siahol za cigaretou,
rukami prikryl plamienok zápalky a vtiahol dym hlboko do pľúc. Cigareta
na lačný žalúdok vyvolala príjemný záchvat. Zatvoril oči a uvažoval
o svojej situácii.

Zrazu mu blysla hlavou myšlienka. Akoby ho premkol elektrický šok.
Vstal. Akiste to bola jeho jediná reálna šanca…

 

Okolo piatej sa zjavil na stanici rýchlodráhy Westkreuz, kúpil si lístok
a pomaly vystupoval pri schodoch na nástupište. Smerovky ukazovali na
Charlottenburg a Ostkreuz. Nik z prúdu cestujúcich si nevšimol osamelého
muža, ktorý bez obzerania vyšiel na nástupište. Iba pozorný pozorovateľ si
mohol všimnúť, že pohľad muža ostražito prečesáva hlúčok čakajúcich.
Keď súprava rýchlodráhy s rachotom vbehla na stanicu, na okamih zmizol
v tme-vrme nastupujúcich, dal sa vtlačiť do dverí a zaujal postavenie
v blízkosti výstupu. Keď sa však rozbehol, zdanlivo ľahostajne vyzrel von
oblokom.

Cítil sa istejšie, teraz už mal konkrétny plán. Zostávali mu takmer dve
hodiny na to, aby starostlivejšie zvážil svoj zámer. Sprvu sa mu zdal nápad
na lavičke v parku absurdný, až samovražedný. Ale nech už situáciu
obracal z akejkoľvek strany, bolo to jediné východisko. Spomenul si na
posledný rozhovor s Uršulinom otcom a na jeho poznámku v závere ich
rozhovoru. Na lístočku mal poznačené telefónne číslo, ktoré mu dal, bolo
to číslo centrál podniku, v ktorom pracoval. Vysvetľoval si vtedy jeho
postup tým, že má starosť o Uršuľu. Ale teraz hľadal za vtedajším
rozhovorom iný zmysel.

Tak či onak, bola to nebezpečná hra. Ak sa jeho dohady o Vogtovi ukážu
falošné, telefonátu do podniku iba urýchli svoje odhalenie. No na druhej
strane, ak Vogt napriek nacistickému väzeniu nezabudol na svoju sociálno-
demokratickú minulosť a staré spojenia, môže priviesť aj seba samého do
nebezpečenstva.

Bola to ťažká dilema, ale neexistovala iná šanca, ako nájsť kontakt mimo
ich vojenskej sprisahaneckej skupiny. Stauffenberg, Olbricht, Mertz
a Haeften boli mŕtvi, zastrelení ešte večer na Frommov rozkaz priamo na
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dvore veliteľstva. Nepochyboval, že gestapo a sicherheitsdienst sú
ostatným na stope. Aké šťastie, že v Katzerovom byte stihol zničiť zoznam
dôverníkov! Ale čo ak už iní prehovorili…“

Istý čas musí cestovať rýchlodráhou po meste. Bolo to síce určité riziko,
ale musel to podstúpiť. Nemohol zavolať Vogtovi hneď na začiatku
zmeny, to by bolo nápadné. Okrem toho presne nevedel, kedy sa mu
začína pracovný čas. Ak sa gestapo už zjavilo vo Vogtovom byte na
Vinetovej ulici, musí rátať s tým, že všetky Vogtové telefonáty v podniku
budú odpočúvať, pravda, ak už nemajú Vogta na výsluchu…

Zmocnil sa ho veľký nepokoj, keď pomyslel na Uršuľu. Čo ak jej nebudú
veriť, že nič nevedela o jeho spojení so sprisahancami? Obyvatelia domu
ich často vídali spolu, najme ten večne podozrievavý člen protileteckej
hliadky,

Súprava práve uháňala medzi stanicou Lahrter a Friedrichovou ulicou.
Vynorili sa rozbombardované ruiny reichtagu.

V plnom rozsahu si teraz uvedomoval, že svoj osud zveruje do rúk
jediného človeka, ktorého sa mu za celý čas nepodarilo dôkladne spoznať.
Oveľa lepšie poznal nebohého Bőlkowa s jeho malými slabôstkami.
Nazdával sa, že už dobre pozná Uršuľu. Iné to bolo s Vogtom. Tak, ako sa
Uršulin otec pred ním uzatváral, vyhýbal sa aj Northaus jemu. Zaujímalo
ho doteraz iba jedno: či by Vogt dajakým spôsobom mohol ohroziť ich
vec. Zatiaľ zostalo pri dohadoch a podozreniach. Musel si priznať, že
v podstate o starcovi nič nevie…

Na stanici Friedrichova ulica vhupla do vozňa predavačka novín. Vyzerala
unavená. V rukách bez slova držala kôpku novín. Ak si ich niekto pýtal,
nevrlo mu podala výtlačok a ľahostajne vložila do vrecka peniaze, akoby
sa jej celá vec vôbec netýkala. Pôsobila ako živá výčitka, že je odsúdená
na túto činnosť v takú skorú rannú hodinu.

Northaus nahliadol ponad plece muža stojaceho pred ním do novín.
Dvojriadkový titulok bol červeno podčiarknutý: „Zbabelý atentát na
vodcu. Teraz ešte odhodlanejšie ku konečnému víťazstvu!“

Muž pred ním bol starší robotník. Pozorne si prečítal útulok, poskrúcal
noviny a obrátil sa k svojmu susedovi: „Ná co, Egon, čítaus?“
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Sused naňho pozrel a zahľadel sa z okna: „Nemám akurát chuť. O takémto
čase ešče nečítam…“

Ten druhý naďalej mlčal. A robotník pokračoval: „Jako by ho zachrániu
enem zázrak…“

Oslovený sused sa opatrne poobzeral okolo seba. „Ríkaš zázrak? Mňa už
neprekvapí načisto nič!“ A potom tichšie dodal: „Škoda!...“

Jeden z cestujúcich sa ostro ozval: „Povedali ste škoda!“ Bol to mladší
muž s klobúkom na hlave a zúrivo gánil na oboch robotníkov.

Oslovený odvetil. „Myslíte mňa? Ale potom nechajte ľudí aspoň doríkat.
Chceu sem rict: Škoda, že ešče nepochytali tých, čo páchajú takú vjeci!“

Šikovná výhovorka!, pomyslel si Northaus. Prezrel si špicľa, muža medzi
tridsiatou a štyridsiatkou. Zdalo sa, že výhovorka hio uspokojila. Pre
zmenu zameral pozornosť na skupinu, ktorá sa živo zhovárala na druhom
konci vozňa.

Na najbližšej stanici obaja robotníci vystúpili. Northaus ich nasledoval.
Keď sa dvere automaticky začali zatvárať, na poslednú chvíľu vhupol do
iného vozňa. Súprava išla do stanice Malhdosrf. Najlepšie by bolo, keby
v Ostkreuzt nasadol do niektorej okružnej súpravy. Tým by riskoval čas.
Vogtovi aj tak nemôže volať skôr ako o ôsmej alebo o deviatej.

Na Sliezskej stanici mal na okamih dojem, že ho ktosi pozoruje. Stál
v otvorených dverách, keď zbadal hliadku. Poľní žandári s plechovými
štítkami na prsiach odsúvali nabok chodcov a pretláčali sa v jeho smere.
Napäto hľadel inam, usilujúc sa zachovať pokoj. Obaja desiatnici
v sprievode šikovateľa však zrejme sliedili iba za uniformami. Tesne pred
jeho vozňom pristavili akéhosi vojaka a žiadali jeho vojenskú knižku.
Vojak očividne znervóznel a podal im preukaz. Šikovateľ si ho prezrel
a ostro povedal: „Už pred dvadsiatimi štyrmi hodinami ste sa mali hlásiť
v Postupime-Eiche!“

Vojak sa bránil: „prichádzam od francúzskeho pobrežia, v Hannoveri bol
nálet. Nemohol som skôr…“

„Netárajte! Pôjdete s nami na preverenie údajov!“
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Vzali vojaka medzi seba a šikovateľov pohľad na okamih skĺzol po
Northausovi, ktorý mu ľahostajne pozeral do očí. Hliadka sa vzdialila. Na
nástupišti výpravkyňa dala znamenie na odchod, dvere vozňa sa zatvorili.

Nasledujúce dve hodiny prešli bez problémov. Na stanici Ostkreuz
Northaus prestúpil na okružnú; sadol si do prvého vozňa súpravy, aby pri
vjazdoch do staníc mohol včas zbadať nebezpečenstvo. Bol v ustavičnom
nervovom vypätí. Aby sa dajako rozptýlil, kúpil si časopis, ale nebol
schopný sa sústrediť. Už druhý raz prešiel stanicou Ostkreuz a pri
monotónnych zvukoch idúcej súpravy len s námahou potláčal spánok.
Bolo už osem hodín. Rozhodol sa, že na stanici Schöneweide vystúpi
a skúsi zatelefonovať Vogtovi.

Pri vjazde do stanice pozorne sledoval nástupisko. Zbadal iba výpravkyňu
a niekoľko cestujúcich. Pobral sa k dverám a už mal jednu nohu na peróne,
keď zočil pri východnej kontrole dvoch esesákov. Práve vracali akémusi
mužovi doklady a pristavovali ďalšieho cestujúceho. Northaus sa
v okamihu zvrtol. Zdalo sa mu, že nástupisko pred ním je nekonečné.
Vedený náhlym vnuknutím prebehol a vhupol do najbližšieho vozňa
protiidúcej súpravy. Jeho rýchly pohyb musel byť nápadný, začul akési
výkriky. Patrili jemu?. V hlave mu búšila jediná myšlienka. Už aby sa vlak
pohol! Zbadal, ako jeden z esesákov beží k staničnej kancelárii. V tom
istom okamihu vozňom trhlo, vlak sa pohol a postupne naberal rýchlosť.
Bolo mu jasné, že esesák zavolá najbližšiu stanicu. Zostať, kde je, by oblo
nebezpečné. Ostávalo mu jediné, musí sa pokúsiť rýchlo naskočiť do
ďalšieho protiidúceho vlaku.

Mal šťastie. Keď vlak zastal, v protismere sa pohybovala súprava do
Oranieburgu. Rýchlo naskočil a pozoroval nástupiská. Na stanici
Schöneweide nevidel nijakú hliadku SS. Možno ešte telefonovali. Pre
istotu však zostal vo vlaku, kým nedošli na stanicu. Treptower Park; až tu
vystúpil. V staničnej hale nevidel nič nápadné. Vyšiel pred budovu
a rozhliadal sa, či neuvidí telefónnu búdku.

Nik si ho nevšímal. Uvedomil si, že sa musí správať pokojnejšie. Keby sa
predtým tak náhle nerozbehol, akiste by mu tí dvaja nevenovali nijakú
pozornosť.

V poznámkovom bloku našiel číslo. Dúfal, že Vogta zastihne. Dlho znel
vyzváňací tón. Konečne sa ozvalo:
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„Haló, kto je tam?“

Vogtov hlas to nebol. Musel však zostať na linke, aby vec nebola nápadná.

„Tu je švagor pána Vogta.“ Od Uršule vedel, že kdesi pri Berlíne má jej
otec švagra. „Iba precestúvam Berlínom. Mohol by som hovoriť s pánom
Vogtom - teda s Karolom?“ opravil sa zaraz.

„Pozriem sa, či je tu. Vyčkajte!“

Cez sklo telefónnej búdky zbadal zastavovať auto. Vystúpili z neho dvaja
muži v civile. Ich tvare pôsobili ľahostajne, ale čosi usilovne sliedili po
priestranstve pred stanicou. S rukami vo vreckách zamierili k staničnej
hale. Northaus si zúfalo želal, aby sa spojenie neprerušilo. Potreboval
nutne hovoriť s Vogtom - a potom sa rýchlo odtiaľ stratiť. Auto, ktorým
prišli obaja neznámi, zrejme gestapáci, stálo na mieste: vodič vypol motor.

„Tu Vogt!“ Northaus sa doslova strhol. „Kto volá?“

„To som ja.“ Northaus sťažka dýchal. Hovoril úmyselne pomaly, aby Vogt
spoznal jeho hlas a pochopil aj situáciu. Uvedomil si, že za nijakých
okolností nesmie povedať svoje meno, ba ani to, že pri aparáte je jeho
podnájomník.

V slúchadle bolo chvíľu ticho. Northausovi sa zdalo, že to trvá večnosť.
Potom sa Vogt pokojným hlasom ozval:

„Tak to si ty? Veru, dlho si o sebe nedal vedieť. Ako sa ti vodí?“

Northaus dôrazne povedal: „Iba tadeto precestúvam; ešte dnes sa musím
pobrať ďalej! Vidíš dajakú možnosť, aby sme sa aspoň na krátko
pozhovárali?“

Po chvíli mlčania sa Vogt ozval:

„Zrejme mi chceš porozprávať o Hilde, však? Áno, chápem.“

Northausovi sa nesmierne uľavilo. Vogt pochopil, o čo ide, a nekládol
nijaké háklivé otázky. Preto už s ľahším srdcom odvetil:

„Áno, pochopiteľne, aj o tom. Kde a kedy sa môžeme stretnúť?“

304



„Pred treťou popoludní to nebude možné. Máš dovtedy čo robiť?“

„Ale áno.“

„Dobre, počkaj, trochu pouvažujem. Musíš z Anhaltskej ďalej?“

Rozrušený Northaus v prvom okamihu nechápal, o čo ide.

Musíš predsa ďalej z Anhaltskej stanice, či nie?... tak teda, stretneme sa
tam, kde sme sa stretli posledne, na jar. Rozumieš? Tam to nemáš
z Anhaltskej ďaleko…“

Na jar… Northausovi svitlo, že Vogt mohol mať na mysli iba ich
neočakávané nočné stretnutie v Schönebergu. Bol by sa nakopal za
podozrivé váhanie. Každá maličkosť bola teraz osudná.

„V poriadku. Stretneme sa pri dome, však?“

„Áno, tam. A teraz musím končiť, mám veľa práce. stráv zvyšný čas
dajako rozumne!“

V slúchadle cvaklo, Vogt zložil. Northaus si uvedomil, že jeho domáci
zdôraznil slovo rozumne.

Znovu sa zahľadel cez sklo na parkujúci voz. Nemal najmenšiu chuť vojsť
do staničnej haly, pokým sa tam ponevierali tí dvaja. Vyšiel z búdky
a zdanlivo ledabolo zamieril k podchodu. Pri ňom sa obrátil v smere
stanice Ostkreuz. Mal pred sebou šesť voľných hodín.

Cítil veľkú únavu v nohách, v hlave mu hučalo. Bude musieť zájsť kamsi,
kde nebude nápadný. Rozhodne si musí dačo zajesť.

 

O pol hodiny sedel v malej krčme pri okne. Od stola mal dobrý výhľad na
ulicu. Krčma bola zabudovaná do betónového násypu rýchlodráhy medzi
stanicami Treptower Park a Ostkreuz. V zadymenej miestnosti s fľakatými
tapetami už sedelo niekoľko hostí - dvaja starší muži v ľahkých plátenných
oblekoch a traja robotníci, ktorí zrejme prichádzali z nočnej smeny.
Hostinský mu priniesol kávu z melasy. Keď sa ho Northaus spýtal na
jedlo, iba mykol plecami:

305



„O tomto čase, vážený? To tu nemáme naozaj nič. Budete si musieť
počkať. Možno tak o dve hodiny, keď sa vráti žena.“

Čert vezmi jedlo!, pomyslel si Northaus. Hlavná vec, že našiel pomerne
bezpečný útulok. Sotva sa dalo predpokladať, že by sem zašla na kontrolu
dajaká hliadka. Lacná žbrnda, ktorú hostinský nazval kávou, mu aspoň
trochu upokojila žalúdočné nervy. Objednal si pivo a spýtal sa a na šnaps.

Hostinský pokrútil hlavou. Ale keď viedol, že Northaus vyložil na stôl
päťmarkovú bankovku, strčil ju do vrecka a nenápadne priniesol dvojitú
žitnú s poznámkou:

„Rýchlo to do seba hrknite, mladý muž. Hostia tu neradi vidia, keď sa
meria dvojako…“

Ostal pri ňom stáť, kým rýchlo neobrátil štamperlík do seba. Potom
schmatol pohár a zaniesol ho k pultu. Pred oknom prehrčalo nákladné
auto. Potom bola ulica zasa pustá a tichá.

Pozrel na hodiny. Rýchlodráhou bude potrebovať nanajvýš trištvrte
hodiny, aby sa dostal do Schönebergu; od stanice pôjde ešte takých
dvadsať minút pešo. Ostávalo mu teda ešte veľa času.

Ani po telefonickom rozhovore si nebol istý, či s ním Vogt hrá poctivú
hru. Spomínal si, ako kedysi rozmýšľal, či nacisti neurobili z Vogta vo
väzení svojho špicľa. Na druhej strane ho upokojovalo, že Uršulin otec,
nedajúc na sebe nič znať, akoby to bola najprirodzenejšia vec na svete, bez
váhania akceptoval Northausa v úlohe svojho švagra. Ak v podniku
odpočúvali telefón, ich rozhovor nemohol byť nikomu nápadný. Lenže,
neuvažuje predsa len priveľmi bezstarostne? Čo ak Vogta ustavične
sledujú? Čo ak tí čierni inkvizítori, čo od polnoci obracajú Berlín naruby,
už prehľadávajú Vogtov byť na Vinetovej ulici? Samé osudové otázky, na
ktoré momentálne nenachádzal odpoveď.

Upil si z piva, chutilo vypáchnuto. Utešoval sa myšlienkou, že sliediči
možno idú iba po hlavných stopách, že budú hľadať iba hlavné spojenia.
Vedúci organizátori sú už mŕtvi…

Chvíľu trvalo, kým si znovu usporiadal myšlienky. ešte vždy nebol
schopný uveriť, že plukovník Stauffenberg, ten skvelý a sebaobetavý
človek, už nežije, že nežijú ani Haeften, Olbricht a Mertz. Včera o takomto
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čase ešte čakali s Klausingom v budove heeresamtu, ako sa vyvinú
udalosti. A teraz tu sedel v civilnom obleku kapitána Katzera
a s dokumentmi, s ktorými by ho musela zadržať prvá hliadka.

V jednej chvíli úprimne ľutoval, že počúvol Stauffenbergov rozkaz
a opustil v najkritickejšom čase veliteľstvo záložného vojska. A to iba
preto, že kapitán Katzer proti všetkým pravidlám utajenia, ktoré im
Stauffenberg ustavične pripomínal, odniesol do svojho bytu kompletný
zoznam dôverníkov! Na Bendlerovej ulici by sa bol mohol aspoň brániť,
tak ako plukovník, kým ho nepostrelili. Tu bol odsúdený na bezmocnú
nečinnosť. Utešovala ho myšlienka, že zničením zoznam možno zachránil
desiatky ľudí pred istou smrťou.

Prečo si Vogt vybral práve dom v Schönebergu, v ktorom býval jeden zo
Stauffenbergových spolupracovníkov? Ako sa len volal? Ach, áno - doktor
Julius Leber. Fakticky to bolo dosť podozrivé. Odvtedy, čo zatkli Lebera,
uplynuli síce dva týždne i viac. Ibaže čo ak gestapo naďalej pozoruje dom
a celé okolie? Potom vbehne rovno do pasce - lepšiu si ani nevedel
predstaviť! Ale cúvnuť už nemôže. Tak či onak, stretnutie s Vogtom je
jedinou cestou k prežitiu.

Čas sa nekonečne vliekol. Znovu a znovu pozeral na hodinky, ale času
akosi neubúdalo. Okolo poludnia, keď sa hostinec zaplnil, prišiel k jeho
stolu hostinský a oznámil mu, že teraz by si mohol dať guláš. Northaus
povyberal z vrecák niekoľko ďalších mariek. Bol by dal hocičo na svete za
šálku pravej zrnkovej kávy. Ale na jeho otázku hostinský iba potriasol
hlavou? „Pri najlepšej vôli, milý pane, takú vzácnosť nemáme.
Jednoducho jej niet…“

Určite ma skrytú aj zásobu zrnkovej, tak ako mal šnaps, pomyslel si
Northaus. Ale možno ho pokladá za sliediča zo zásobovacieho úradu a má
strach, že by ho mohli zabasnúť za šmelinu.

O chvíľu mu hostinský naservíroval guláš - pár úbohých kúskov blanami
porasteného mäsa obloženého starými očernetými zemiakmi a nechutnou
kapustou. Pri všetko hlade sa musel prinútiť, aby vôbec začal jesť.
Starostlivo prežul každý kúsok. Ktovie, kedy bude mať znovu príležitosť,
aby si dačo zajedol.

Do hostinca vstúpil vojak s tanistrou. Rozhliadol sa po miestnosti, zbadal
voľné miesto pri Northausovom stole a zamieril k nemu.
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„Dovolíte?“

„Prosím…“

Vojak, slobodník s červenými výložkami protilietadlového delostrelectva,
vyzeral bledý a nevyspatý. V sinavej tvári mal husté strnisko. Páchol
potom.

„Dostať tu dačo poriadne na zjedenie?“

Northaus sa usmial. „Ak ste veľmi hladný, jedna porcia tej dobroty vám
postačí. Máte potravinové lístky?“

„Vácej než plév!“ povedal slobodník, siahol do vrecka a vytiahol celý
zväzok prídelových lístkov.

„To by stačilo aj na celý týždeň,“ usúdil Northaus. „Nechcete náhodou
odkúpiť hostinskému všetko, čo tu má?“

„Ale gde!“ zasmial sa slobodník. „Piviščo, pán hoscinský, a pjekne prosím
aj jedálny lístek!“

Jedálny lístek… Northaus sa musel zasmiať. Slobodník naňho začudovane
pozrel.

„Smejem sa, že si žiadate jedálny lístok,“ vysvetľoval Northaus. „Také
čosi tu nemajú. Jediné, čo tu majú, je guláš.“

Northaus si s prekvapením uvedomil, že prítomnosť vojaka ho upokojuje,
aspoň sčasti odvádza od trudných myšlienok.

„Kamaráde,“ povedal slobodník, „kebych to biu vjedzeu! Predtým sem biu
na Slézskej stanici, téš f takejto búdze, enemže vječí, ale nebiou tam místa,
tricet hodín na ceste - a zádné místo! A ešče k temu ten poondzity čaj od
červeného kríža! Cestovná porcia biua hin už hen v Kolíne nad Rinem.“

„Prichádzate zo západného frontu?“

„Ále, gde. Až z takej brindy né!“

Slobodník si poriadne upil piva a skúmavo pozrel na Northausa. „Toptiž,
ani u nás to nebuo enem z papundeklu. Biu sem nasadený pri Mühleime,
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teda pri osemaosemdesátkach. Minulý týden k nám poslali takú hromádku
šarvancú na doplnení, no hotové decká! Ale to už néni moja starost. Mjeui
sme sakramentské stráty!“

„A čo teraz? Máte dovolenku?“

Slobodníkovi sa pretiahla tvár.

„To by biuo moc pjekné, keby to mjeua být pravda. Coby, jeho helementa!
Múj maršbefél sa vouá Schwarzheide. Mám tam strážiť jakési výrobisko
benzínu. Tak je to…“

„Pokiaľ viem, je to tam dosť veselé,“ utrúsil Northaus.

Počas dovolenky s Uršuľou sa hovorilo o tom, že americké bombardéry
takmer v jednom kuse nalietavajú na rafinériu Brabagwerk pri
Schwarzheide.

„Šak kde sa to neskáj nemeue?“ odvetil slobodník a na chvíľu sa zamyslel.
„A čo vy? Nemáte chuť podeprít páter bojujúcemu frontu?“ povedal a sám
sa zasmial nad obrazným prirovnaním.

„To už mám za sebou,“ riekol Northaus. „Projektil v hlave a iné zranenia.
Všetko pri Stalingrade.“

„Tak to ste mieau sakramenské ščasci, chuape! Jak ríkam, úplné
ščescíčko.“ A buchol rukou na stôl, aby svojim slovám dodal ešte väčšiu
váhu. Potom sa ale zháčil a takmer sa začal ospravedlňovať. „Ale neber to
ve zlém, kamaráde. No, dycky, ket vidím ňekého v mojém vjeku bjehať
v civiue, pochycí mňa zuost. Ale to ze Stalingradem, zo sem nemoheu
vjedzet…“

„To nič, to je v poriadku!“ povedal Northaus a rozhodol sa, že je načase
odísť. Ktovie, do akých koľají by sa ešte mohol dostať rozhovor s týmto
prostoreký slobodníkom od protilietadlových. „Už musím ísť, povinnosti
volajú. Tak teda: všetko dobré!“

 

Asi po polhodine došiel k Sliezskej stanici. Opatrne vstúpil do haly, držiac
sa blízko dverí, aby v prípade najmenšieho podozrenia mohol zmiznúť.
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V jednom kúte apaticky sedeli na lavičke ženy s malými deťmi; okolo seba
mali pozväzované batôžky posteľnej bielizne a ošúchané kufre.
Pravdepodobne vybombardovaní, čo si zachránili pár vecí a holý život.
Teraz akiste čakali na odtransportovanie na vidiek. Northaus si horko
pomyslel, že aj tento smutný výjav, v nemeckých mestách taký bežný, už
čoskoro nemusel byť, keby sa bola akcia z predošlého dňa vydarila.

Pár uniforiem poľnej šedi, medzitým hnedá uniforma akéhosi straníckeho
funkcionára, ale nijaká hliadka. Odvážil sa dlhšie do haly. Popri plagáte,
ktorý vyzýval príslušníkov hitlerjugendu dobrovoľne sa prihlásiť ba
východný front. Visel plán mesta. Northaus pred ním zostal a študoval ho.
Hľadal schöneberskú oblasť, kde sa mal stretnúť s Vogtom. Vtedy tam na
seba natrafili v úplnej tme, okrem toho sa ta doviezol autom.

V duchu si premietal vzdialenosť, ktorú bude musieť prejsť z najbližšej
stanice rýchlodráhy, a vyhľadával najkrajšiu cestu. Upokojovalo ho, že
južne od miesta stretnutia bolo väčšie nezastavené územie s malými
záhumienkami záhradkárov.

Staničné hodiny ukazovali dvadsať minút po jednej. Konečne sa blížil čas,
keď sa bude môcť vydať na cestu. V automate si kúpil cestovný lístok
a vyšiel na nástupište rýchlodráhy. Oproti nemu kráčal akýsi dôstojník
a pozorne naňho hľadel. Bol to major delostrelectva. Len-len že
automaticky nezasalutoval, iba v poslednom okamihu sa zháčil. Na
človeka v civile by to bolo čudné gesto. Keď si to uvedomil, vyrazil mu na
tele pot. Nie je ľahké vžiť sa do novej úlohy!, pomyslel si. Práve od
takýchto maličkostí môže závisieť, či bude ešte behať na slobode.

O hodinu neskôr prišiel do oblasti, v ktorej sa mal stretnúť s Vogtom, ale
predtým zažil ešte jednu príhodu. Pri prestupovaní na Friedrichovej ulici
takmer odpadol od preľaknutia. Iba tri metre pred ním sa pretláčal davom
muž v uniforme. Northaus ho v okamihu spoznal, stretávali sa pri obede
v jedálni heeresamtu. Našťastie ten druhý, istý poručík, sa veľmi ponáhľal.
Vrazil do akéhosi muža pred sebou, ospravedlnil sa a pritom náhodne
zablúdil pohľadom smerom k Northausovi. Ten v okamihu odvrátil hlavu
a vbehol do bočného východu. Poručík vyšiel hlavným schodiskom
a zmizol v dave.

Až teraz si uvedomil, že zabudol na možné stretnutie s ľuďmi
z heeresamtu. Dúfal, že stretnutie s poručíkom zostane výnimkou. No bolo
mu jasné, že treba myslieť na každú eventualitu.
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Tu je to, áno. Toto je asi plot, pozdĺž ktorého kráčali vtedy za tmy. Našiel
dom a dve menovky.

Na druhej strane prechádzal po ceste bicyklista s košom ovocia
pripevneným za sediskom. Inak široko-ďaleko nevidel nikoho.

Pozrel na hodinky a zistil, že prišiel asi o desať minút skôr, než
predpokladal.

Príde Vogt, či nepríde! To bola teraz rozhodujúca otázka.

Znovu sa vrátil myšlienkami k Uršuli a zmocnil sa ho veľký nepokoj.
Ozaj, vypočúvali ju? Iste ho včera večer čakala, napriek popoludňajšiemu
telefonátu. Dnes ráno sa podistým z rozhlasu alebo z novín dozvedela, čo
sa stalo včera vo vodcovom hlavnom stane a čo sa dialo u nich na
Bendlerovej ulici. Ktovie, či si tieto udalosti dala do súvisu s jeho
neprítomnosťou? Veľmi by som bol želal, aby sa takýmito úvahami
neznepokojovala. Jeho dlhšia neprítomnosť musí však vyvolať jej
pochybnosti. Napokon niekoľkoráz, hoci okrajovo, predsa len spomenul
Stauffenbergovo meno a meno plukovníka Stauffenberga išlo dnes
bezpochyby z úst do úst - opľúvané jednými, tajne oplakávané druhými.

Prešiel popri dome. Na bráne ešte vždy viseli dve menovky: Dr. Leber
a Harking. Dom pôsobil ako vymretý. Okná na prízemní mali spustené
rolety, ale ani v oknách nad nimi nebolo badať nijaké známky života. Až
teraz si všimol, že za domom bol široký vjazd do akéhosi skladiska. Nápis
hovoril, že sa tu obchoduje s uhlím, drevom a inými palivami. Majiteľ:
Július Leber. Dnes už vedel, že Stauffenbergov spolupracovník týmto
podnikaním maskovať svoju odbojovú činnosť, kým ho nezatkol gestapo.
Prešiel popri skladisku, kým sa v diaľke nevynorili záhradky.

Ozvala sa poplachová siréna. Jej zvuk sa vystupňoval do monotónneho
zavýjania a pripojili sa ďalšie. To ešte chýbalo! Northaus znervóznel. Bolo
o minútu jedna. Ak Vogt ešte nie je v blízkosti, hrozí reálne
nebezpečenstvo, že sa nestretnú. Pri poplachu sú občania povinní vyhľadať
najbližší kryt. Každého, koho nájdu na voľnom priestranstve, môžu
kontrolné hliadky zadržať a odviesť. Zvrtol sa a znovu zašiel k osamelému
domu.
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Smerom od mesta sa približovala postava. S napätím sledoval čoraz
rozoznateľnejšie črty. Nebolo pochybností - bol to Vogt. Cítil, ako mu
prudšie bije srdce. Najbližšie minúty ukážu, či urobil osudnú chybu, keď
zavolal Vogtovi.

Prichodiaci zastal, zahľadel sa k Northausovi a potom zrýchlil kroky.
Nadporučík zreteľne videl, ako mu po tvári prebehol letmý úsmev. Keď
bol tesne pri ňom, neostal stáť, len ho schytil pod pazuchu a povedal:

„Poďme, musíme sa ponáhľať. Tento prekliaty poplach, akurát teraz!
Poď!“

Northaus si uvedomil, že Vogt mu prvý raz tyká.

„Ani neviem,“ mrmlal Northaus, „ako by som sa vám poďakoval…“

„Nezmysel! Na to je času dosť!“ Bol to opäť starý Vogtov príkry tón. Ale
v hlase mal predsa len nádych tepla, keď povedal: „A prestaň s tým
vykaním, chlapče!“ Obzrel sa. „Čo najrýchlejšie musíme zmiznúť z cesty.
Tamhľa vzadu má jeden kolega záhradku aj s besiedkou. Budeme mať
strechu nad hlavou a môžeme sa rozumne porozprávať.“

Okolo nich prešiel bicyklista, prudko krútiac pedálmi.

„Aj ten ma naponáhlo, tak ako m. besiedka síce nemá pivnicu, ale sem
akiste bomby padať nebudú.

Nepadlo ani slovo o včerajšku, ani len náznakom. A práve toto akosi
dávalo Northausovi istotu, že Carl Vogt je na jeho strane, že je spoľahlivý.

„Hovorili ste… Hovoril si s Uršuľou? Čo je s ňou?“

„Uršuľa je v poriadku, hovoril som s ňou dnes napoludnie telefonicky.
Bola dosť znepokojená, že si sa dnes neohlásil. Pokúšal som sa jej
vysvetliť, že možno ani v najbližšom dňoch nebudeš mať pre ňu čas.
Celkom to nechápala., budem jej to musieť konkrétnejšie vysvetliť, ak sa
dnes večer uvidíme.“

„Bolo už u vás kvôli mne gestapo?“

„Nie. Aspoň do dnešného poludnia nie,“ odvetil Vogt a otvoril bránku
záhradky. „Poď tadeto!“ Kráčajúc ďalej dodal: „Myslím, že momentálne
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vládne u tamtých ešte veľký zmätok. To nám môže iba poslúžiť. Včerajší
šok akiste prišiel pre nich celkom neočakávane. Ten krvavý pes Hitler síce
táral čosi o malej klike zradcov, ale mám dojem, že na pokuse o prevrat sa
musela zúčastniť kopa ľudí.“

Došli k besiedke natretej na svetlomodro; strechu mala pokrytú térovým
papierom. Vogt súril: „Sem, dovnútra!“

V diaľke zabrechali protilietadlové kanóny. Vogt ostal stáť a chvíľu
načúval: „Nezdá sa, že by to bol veľký bombardovací roj.“

Vošli do besiedky. Vnútri bolo teplo a dusno. Northaus chcel otvoriť okno,
ale Vogt ho zadržal: „Nechaj, nik zo susedov nemusí vedieť, že tu ktosi
je.“

„A čo tvoj kolega? Nechodieva sem?“

„To áno, ale z jeho strany nehrozí nebezpečenstvo. Neskôr ti to
vysvetlím.“

Northaus sa rozhliadol: stará vyradená pohovka, jednoduchý stôl bez
obrusu, dve drevené stoličky a vyradený kredenc tvorili celý inventár.
Sadli si.

„Jedol si?“ spýtal sa Vogt.

Northaus prikývol: „Dnes napoludnie som čosi zjedol v jednej krčme.“

„No aj tak si tuto vezmi!“ Vogt mu podal zabalené jedlo a odskrutkoval
termosku, ktorú mal v aktovke. „Môj dnešný prídel, nezjedol som ho.
Môžem sa najesť večer. Ber, neostýchaj sa!“

Northaus sa pustil do obloženého chlebíka a z vrchnáka termosky si dal
niekoľko hltov náhradkovej kávy. Protilietadlová streľba vonku silnela.
Poháre v starom kredenci začali ticho drnčať. Vogt podišiel k dverám
a zahľadel sa na oblohu. „Nijaký dôvod plašiť sa,“ povedal. „Ale v deň,
keď sa toto všetko skončí, zaplatím poriadnu rundu!“

Zatvoril dvere a jeho pohľad padol na Northausov oblek.

„Pravdu povediac, bál som sa, že ešte vždy beháš po meste v uniforme.
Skade máš tie veci? Najlepšie bude, ak mi najsamprv krátko porozprávaš,
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ako to s tebou bolo od včera.“

Northaus začal nesúvislo rozprávať. Chcel povedať iba to podstatné. Vogt
mlčky načúval, tu i tam prikývol alebo potriasol hlavou.

Aj keď Northaus skončil rozprávanie, Vogt ešte hodnú chvíľu mlčal.
Znovu vstal, podišiel k dverám a hľadel von. Streľba slabla.

„Teda asi tak, ako som si to predstavoval. Približne rovnako, ale predsa nie
celkom., prepánajána, tak dôkladne a precízne naplánovaná akcia, a potom
taký diletantizmus!“

Northaus vyskočil. Takúto reakciu neočakával.

„Nemáš právo nás odsudzovať!“ vyhŕkol. „Aký diletantizmus?“

„No dobre, len pomaly, chlapče,“ povedal Vogt upokojujúco. „Jedno je mi
z tvojho rozprávania jasné: dopustili ste sa strašných chýb! Prečo napríklad
generál Olbricht celé hodiny čakal, kým sa Stauffenberg vrátil
z Východného Pruska? Tým ste dali nacistom prvú veľkú príležitosť?“

„To ty nemôžeš pochopiť. Olbricht už pred niekoľkými dňami rozbehol
operáciu Valkýra iba na základe predpokladaného času atentátu - bez toho,
že by k nemu bolo došlo. Ešteže ju včas zamaskoval ako cvičný poplach!
Mohlo sa to skončiť katastrofálne. Tentoraz Olbricht už musel ísť
stopercentne naisto. Opakovanie planého poplachu bolo vylúčené!“

„Lenže tým premárnil drahocenné hodiny!“ Vogt sa zhlboka nadýchol.
„Možno bolo najväčšou chybou ponechať ústredné nitky akcie v jediných
rukách. Prečo napríklad nik nepresvedčil Stauffenberga, aby nebral atentát
do vlastných rúk? A je vôbec zázrak, že sa plukovník vrátil z hlavného
stanu zdravý. Lenže vo chvíli, keď bol zase v Berlíne, bolo už neskoro!“

„Ty ale nevieš, čo všetko tomu prechádzalo. Ja som to zažil zblízka.
Stauffenberg celé mesiace hľadal vhodného človeka na vykonanie
atentátu, lenže bezvýsledne. Raz, keď konečne našiel muža ochotného
obetovať aj seba, všetko zmarila jediná náhodná bomba na stanici
Lichterfelde. Druhého vytipovaného zasa pochytili výčitky svedomia
z náboženského hľadiska a pravdepodobne na to nemal ani nervy. Okrem
toho len málo ľudí malo vôbec príležitosť dostať sa do Hitlerovej blízkosti.
Navyše medzi sprisahancami boli skupiny, ktoré mali na celú vec
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protichodné názory a internými dohodami sa pokúšali predísť nás
u západných mocností. To prinútilo Stauffenberg čo najrýchlejšie konať.
A napokon nesmieš zabúdať, aká je v armáde hierarchia podriadenosti:
dajaký nadporučík alebo kapitán sotva dokáže ovplyvniť predstaveného,
k tomu ešte v hodnosti podplukovníka či plukovníka, aby upustil od
svojho už raz prijatého rozhodnutia. Zabúdaš na vojenské zvyklosti
a pruský poriadok!“

„Staré zlo…“ povzdychol si Vogt. „Ak sa miešajú do politiky len sami
vojaci, nikdy to v Nemecku nedopadne dobre.“

„Nepoznal si Stauffenberga!“ rozohnil sa Northaus. „Práve on bol všetko
iné len nie jednostranne, obmedzene uvažujúci vojak. Naopak, už od
začiatku sa pokúšal nadviazať spojenie s civilnými skupinami odporu. Bol
za kontakty s moskovským výborom Slobodné Nemecko, dokonca aj
s komunistami.“

„Bol za kontakty, ale predsavzatia bez činov k ničomu nevedú. Ešte
pričerstvo väzíš v udalostiach. Prečo ste dôverovali iba vojenskému
aparátu? Mali ste strach z ľudu? Z tvojho rozprávania jednoznačne
vychodí, že váš vybrúsený aparát sa napokon obrátil podľa vojenskej
logiky proti vám samým. Len si pomysli Na toho majora pechotnej školy
z Döberitzu, ktorý sa včera večer pokojne vrátil s celým útvarom. Stačilo,
že mu ktosi iný ,po vojensky´ spochybnil či anuloval predošlý rozkaz. Či
to nie je dôkaz môjho tvrdenia?“

„To bola výnimka,“ ohrádzal sa Northaus, ale cítil, že jeho argument je
chabý. „Prítomnosť veliteľa jednotky by bola dala veci iný priebeh!“

„Možno máš pravdu… Ale tu som práve pri koreni veci. Záviselo od
priveľa náhod, či prevrat bude fungovať. A bezpochyby stroskotal aj na
celom rade zásadných chýb. Spomínal si predsa toho Remera, či nie?“

„Áno, bol to veliteľ strážneho práporu. V tom som sa ešte nezorientoval.
Potom sme s ním už nedostali spojenie. Prečo sa pýtaš?“

„Vari si dnes nečítal noviny? Tohto majora Remera, na ktorom ste stavali,
uhovoril náš superpropagandista Geobbels, ktorého mal vlastne zatknúť,
nakoniec ho spojil telefonicky s Hitlerom, ktorý ho na mieste povýšil na
plukovníka a osobne poveril likvidáciou pučistov v Berlíne. Dnes je
Remer u fašistov hrdinom dňa.“
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„Remer nebol zasvätený. Iba tak si možno vysvetliť, že…“

„To je teda ohromné!“ prerušil ho Vogt. „Nezasvätenec mal splniť jednu
z hlavných úloh akcie v Berlíne! Mali Stauffenberg nemožno spoľahlivé
špičky. Ale už pri praktickom výkone prevratu sa začínali osudné rozpory.
Nezasvätencovi predsa nemožno zveriť takú rozhodujúcu úlohu! A navyše
ak je to nositeľ rytierskeho kríža a fanaticky ctižiadostivec! Jednoducho
ste sa spoliehali na tradičnú logiku nemeckej vojenskej poslušnosti: Remer
bude bez odvrávania a uvažovania jednoducho plniť nové rozkazy…“

„Nezabúdaj na nevyhnutnosť prísneho utajenia. Nemohli sme cez desiatky
ľudí podliehajúcich subjektívnym problémom a náladám vopred vytrúbiť
do sveta, že sa chystáme prevrat - v podmienkach režimu, ktorý vybudoval
vari nepretržitým dohliadaním a podozrievaním zo strany gestapa!“

„Túto okolnosť nijako nepodceňujem,“ povedal po chvíli Vogt vážne.
„Gestapo, sicherheistdienst - áno, to sú aparáty, ktoré sa stali vďaka
nacistom doslova pánmi nad životom a smrťou miliónov ľudí, sú
s nacizmom späté na život a na smrť; čím väčšie zločiny, tým väčšia
spätosť. Budú slúžiť zločinu do poslednej chvíle… No jednako, vieš
o tom, že váš prísne utajovaný zámer sa aj tak dostal do uší, ktoré o ňom
radšej nemali vedieť?“

„To nebola vaša vina,“ odvetil Northaus a pomyslel si: vari Goerdeler?“
„Môžem ti dať čestné slovo, že dokonca ani gestapo a sicherheitsdienst
nemali do včera najmenšie tušenie o prevratovej skupine v heeresamte!“

„Nuž potom tárali iní niekde inde. vieš ty vôbec - nie, o tom nemôžeš
vedieť - že už od začiatku mája som vedel o pripravenom vojenskom
prevrate? Dokonca sme z našej strany porobili isté opatrenia.“

Northaus pozrel priamo na Vogta. „Ozaj, kto je to vlastne ,vy´? Prosím ťa,
povedz mi to konečne!“

Vogt sa najprv zahniezdil. „Máš pre mňa cigaretu? Ďakujem, zajtra ti
dajaké donesiem… Iste, máš právo sa pýtať. Ale je to dlhší príbeh. Kde
začať, kde skončiť…“

Northaus cítil, že musí najprv sám čosi povedať. „Vieš, Uršuľa nemá
o tebe vysokú mienku, aspoň v jednom bode určite nie. musíš to pochopiť.
Raz mi povedala, že si ťa nemôže vážiť, lebo si vraj zradil svoje predošlé
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ideály.“

Vogt si prešiel rukou po čele a pomaly povedal. Môj jediný syn padol - za
tých zločincov. A akurát v krajine, ktorá ako jediná je schopná skoncovať
s fašizmom. Onedlho po tom mu zomrela žena. Uršuľa bola jediný človek,
ktorého som ešte mal. Aspoň ju som chcel od všetkého uchrániť. A tak
som sa pretvaroval, hral som pred ňou človeka, ktorý sa zmieril
s nacistami.“

„Lenže,“ zastenal Northaus, „mohol si ju a možno aj mňa mnohého
ušetriť. Vieš si predstaviť, že ešte pred chvíľou, keď si sa tu zjavil, som ti
fakticky nedôveroval?“

„Mne to vravíš? Veľmi dobre to viem pochopiť. Ale v tomto boji proti
Hitlerovi musíme teraz dať nabok všetky ohľady. Možno to znie neľudsky,
ale sami sme si tento spôsob nevybrali, donútili nás k tomu fašisti vo
svojej obludnosti. Áno, pár rokov po väzení som sa správal navonok
tolerantne. Kontakty so starými súdruhmi som obnovil v dňoch, keď
hitlerovci prepadli Sovietsky zväz. Medzičasom, vďaka mojej
predstieranej lojálnosti, som dosiahol v prácu slušné postavenie. Zverili mi
funkciu majstra. To mi prišlo vhod. Mohol som často cestovať po krajine,
najmä do južného Nemecka. Messerschmidtove závody v Augsburgu
začali od nášho podniku preberať výrobu niektorý h súčiastok do lietadiel.
Mal som teda ´všeličo na práci.“

„Začínam to chápať. Vedome ste začali so sabotážami?“

„Nie zaraz. Všeličo sa muselo najprv zabehnúť. Predovšetkým som oživil
staré spojenia. To bolo neraz ťažšie, než by si kto mohol predstaviť. Mnohí
z tých, čo sa vrátili živí z koncentrákov alebo prežili iné väzenie, už
nechceli spolupracovať. Existuje fyzický teror, ktorý dokáže zlomiť vôľu
aj ozajstného chlapa. Iní zasa zmalomyseľneli pod dojmom Hitlerových
úspechov. Koniec koncov medzi nami sociálnymi demokratmi nebolo
málo tých, čo boli toho názoru, že iba nahrávame do karát komunistom, ak
pred skončením vojny aktívne vystupujeme proti nacizmu…“

Z diaľky doľahli zvuky sirén, ktoré neohlasovali koniec poplachu. Vogt
chvíľu načúval.

„Skrátka a dobre, postupne sa podarilo iným súdruhom a mne založiť tu
v Berlíne skupinu.“
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„Čo sú to za ľudia?“

Vogt sa usmial. „Musím ta sklamať, nemôžem ti o tom veľa povedať.
Môžem iba naznačiť, že ide o niekoľkých starých socdemákov,
niekoľkých bývalých členov komunistickej strany a dvoch vojnových
zajatcov - jedného francúzskeho a jedného sovietskeho. To je užšie jadro
skupiny.“

„Rozumiem.“ Northaus chvíľu uvažoval. „Jedno by ma nesmierne
zaujímalo. Myslím, že som sa voči sebe správal hlúpo. Ale povedz, mal si
tušenie, že aj ja som zapletený v hre?“

Vogt pokývla hlavou a zamyslene hľadel pred seba.

„Vlastne si sa ani nesprával tak nešikovne, chlapče. Prvý raz som sa nad
tebou riadnejšie zamyslel, až keď sme sa vtedy v noci stretli na týchto
miestach. Zarazilo ma, aký si bol prekvapený. Pritom som sa sám na seba
zlostil. Chcel som vtedy nadviazať kontakt s doktorom Leberom. Ale
potom som si uvedomil, aké ľahkomyseľne je chcieť ho z čista jasna
navštíviť priamo v jeho dome. Tvoje zjavenie ma zmiatlo a rozhodol som
sa, že stretnutie s Leberom odložím na inokedy. Myšlienka, že má
kontakty aj s istými vojenskými kruhmi, mi zišla na um až neskôr, keď
som sa od Lebera dozvedel, že možno očakávať pokus o prevrat
organizovaný skupinou opozičných dôstojníkov.“

„To bolo zrejmé v máji, ako si predtým spomínal.“

„Áno, tak približne.“

„Ako ste prijali tú správu?“

„Dlho sme sa radili a mali sme okolo toho ostré diskusie. Obávali sme sa,
či jednu formu diktatúry iba nevystrieda iná. Museli sme byť ostražití.“

„Ale nebola to prehnaná opatrnosť? Stauffenberg chcel predovšetkým
ihneď skončiť vojnu. V ďalšom mal predstavu o širokom demokratickom
spolurozhodovaní všetkých vrstiev.“

„To je možné, ale malo sa to dosiahnuť pučom vojakov. Môžeš mi zaručiť,
že keby sa bol prevrat podaril, presadil by Stauffenberg svoju koncepciu?“
Vogt potriasol hlavou. „Cháp ma. Vaším, tvojím cieľom všetka česť. Ale
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objektívne videné je to trochu inakšie, išli ste aj s ľuďmi ako Goerdeler,
s reakčnými vojakmi, priemyselníkmi, veľkostatkármi a čo ja viem s kým
ešte. Ty veríš, že títo ľudia by boli dali Stauffenbergovi voľnú ruku, aby
uskutočnili svoje predstavy?“

„Nepoznal si ho osobne,“ zanovito namietal Northaus. „Vidíš v ňom iba
vysokú šaržu. Keby bolo viac takých, už by sme nesedeli v tejto besiedku
a neskrývali sa pred gestapom. Človek ako on by si už nedal vyrvať
kormidlo z rúk.“

„Prečo si taký zahorknutý? Takto sa nikam nedostaneme. Pokúsme ostať
vecní,“ povedal Vogt a zamyslene hľadel na Northausa. „Slúži ti ku cti, že
mu zachovávaš vernosť aj po smrti. Možno bol svojím spôsobom skutočne
výnimkou, ale napriek tomu si myslím, že by nebol dosiahol svoje ciele.
Cháp ma, poznám kruhy, z ktorých pochádzal.“

„Výnimka? Boli sme viacerí, čo sme zmýšľali rovnako ako on. A tak sme
aj konali!“

Vogt sa zahniezdil. „Tak či onak, dopustil sa kardinálnej chyby, keď sa
opieral o menšinu. Vravíš, že sa pokúšal nadviazať kontakty so sociálnymi
demokratmi aj s komunistami - ale nezačal s tým prineskoro?“

„Ako si to predstavuješ? Sám najlepšie vieš, ako rozsiahlo a dôsledne
pracuje špicľovský aparát gestapa a sicherheisttsdienstu! Prečo si
napríklad dajako nedal najavo svoje skutočné zmýšľanie? Nemal si istotu,
však? A z tej istej príčiny ja som zasa nemohol dôverovať tebe. Malý
príklad - dokonca dvoch ľudí bývajúcich v jednom byte! A teraz si
predstav širšie súvislosti…“

Vogt pokrčil plecami. „Nuž áno, ľahké to nijako nie je. V tvojom prípade
som začal inakšie uvažovať, keď si ma pristihol pri počúvaní londýnskeho
rozhlasu, vôbec si nereagoval ako presvedčený nacista. No a potom tá vec
s Scheringerovou knihou, hovorila mi o tom Uršuľa. To ma prinútilo
hlbšie sa zamyslieť. Pravda, istotu som nemal. Ale dakedy treba aj
riskovať.“

Kdesi zavrešťal piesok. Vogt vstal a podišiel k oknu besiedky.

„Iba akási starena,“ povedal po chvíli. „Našťastie tu bude živšie až
v nedeľu. Dnes je piatok, to tu veľa ľudí nebýva. Ale je načase hovoriť
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konečne o tebe. Máš vôbec dajakú predstavu, čo podnikneš ďalej? Večne
tu nemôžeš ostať, ani v Berlíne nie. ozajstná poľovačka na sprisahancov sa
len začína!“

„Pravdu povediac, nemám vôbec nijakú predstavu,“ odvetil Northaus
a pozrel na Vogta. „Nemám ani len civilné papiere. Každej hliadke čo
kontrole sa musím vyhýbať na sto honov.“

„Dačo už spravíme. Ale potrvá to pár dní. Pravda, budeš potrebovať aj
potvrdenie o oslobodení z vojenskej služby. A inakšie nemáš nijaké ďalšie
plány?“

„Všetko prišlo tak náhle. S neúspechom akcie sme vôbec nerátali.“

„Nič ti nevyčítam. Pred pondelkom ťa z Berlína nedostaneme. Potom
pôjdeš do Grünau alebo do Ekrneru k dobrému známemu. Medzičasom sa
postarám o papiere. Ak sa súdruhovia postarajú, v strede budúceho týždňa
by s tým mohli byť hotoví. Nechaj ma trochu pouvažovať…“

Vogt vstal, prešiel pár krokov a dlho pozeral z obloka. Napokon povedal:

„Je to dlhá cesta, ale jediná, ktorá ti ostáva.“

Northaus nechápavo hľadel na Vogta.

„Našťastie,“ pokračoval Vogt. „Rusi sú už v tesnej blízkosti Východného
Pruska. Len čo budeš mať papiere, pokúsiš sa dostať až do
východpruských lesov. V pokoji vyčkáš príchod Červenej armády, alebo
sa prebiješ líniami. Zbraň ešte máš?“

Northaus napodiv nebol prekvapený plánom úteku na východ. Položil na
stôl pištoľ. „Jediné, čo mu ostalo ako pamiatka. Staraj sa o tú vecičku,
možno sa ti zíde!“

Northaus mal teraz dosť času v pokoji si premyslieť celú situáciu. Vogt asi
o šiestej odišiel, ale ešte predtým mu dal niekoľko rád, ako sa má správať.
Pred úplným zotmením v nijakom prípade nemal opúšťať besiedku
a vychádzať do záhrady. Vlastník záhradky, istý spoľahlivý súdruh, je
informovaný; príde okolo deviatej, donesie dajakú potravu a prikrývku.
„Ak by bol nálet,“ radil mu Vogt, „neopúšťaj besiedku. V núdzi zaľahni
vedľa pohovky. Nestrácaj nervy, a keby bomby začali padať aj tu v okolí,
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vybehni na voľné priestranstvo. Neviem, či ťa budem môcť zajtra
navštíviť. Ak sa u nás zjavia tí čiernokabátnici, bude lepšie sa držať sa
doma. Radšej sa deň-dva držať v úzadí, než im nahrať do rúk dajaký
nechcený náznak. Áno, aby som nezabudol, súdruh, ktorému patrí
záhradka, sa volá Lehmant, Kurt Lehmant. Vie iba to, že si opustil
jednotku a potrebuješ sa dostať cez Berlín. Súvislosť so včerajšími
udalosťami nepozná. Ani mu nemusíš veľa rozprávať.“

Northausovi nedalo, aby sa Vogta nespýtal, či o ňom povie Uršuli a či jej
neodovzdá pozdrav. Vogt však rozhodne pokrútil hlavou.

„Na to zabudni! Uršuľa predbežne nesmie vedieť o ničom, prinajmenšom
do chvíle, kým sa bezpečne nedostaneš do Východného Pruska. Viem,
znie to pritvrdo. Ale niet inej voľby. Vieš si predstaviť, keby vypočúvali aj
ju a ona vedela o veci?... Stačilo by najmenšie zaváhanie, náznak emócie
či prerieknutie… Nie, akiste sám uznáš, že o ničom nesmie vedieť!“

Vogt mal pravdu. A predsa to bolo preňho bolestné. Aj to, čo Vogt dnes
povedal o Stauffenbergovi a ich akcii. Mal čo robiť, aby pokojne vypočul
Vogtove argumenty. Musel však priznať, že sú presvedčivé.

Uvedomil si, že prvý raz v živote sa takto stretol s jedným z predstaviteľov
robotníkov. Vogtove názory a istota, s akou ich vyslovoval, mu
imponovali. Nakrátko sa mu prvý raz otvoril pohľad do myšlienkového
sveta jemu doteraz neznámeho.

A čo bolo vlastne v tomto svete cudzie?, uvažoval. To, že inakšie
rozmýšľajú, teda aj inakšie hovoria? Že problémy vidia inak, kladú
konkrétne požiadavky a dôsledne ich presadzujú? Rozhodne sa mu páčila
samozrejmosť a istota, s akou Carl Vogt prijímal rozhodnutia. V čom
spočívala? Vari v absolútnej dôvere k jeho súdruhom? Alebo v podstate
samotnej veci, za ktorú bojujú?

Keď sa zotmelo, začul kroky. Ktosi zaklopal na dvere. Northaus vypol
svetlo a odsunul závoru na dverách. Stál pred ním starší muž. „Som
Legmann,“ povedal muž a podal mu ruku. Northaus znovu zabezpečil
dvere a zažal svetlo. Tvár muža bola vetrom ošľahaná, s drobnými
vráskami, položil na pohovku prikrývku. „Už som ju chcel dávno vyhodiť.
Ako dobre, že som to neurobil…“

Vytiahol z tašky vrecko s ešte teplými zemiakmi v šupe a vyložil na stôl aj
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tenký odrezok slaniny. „Dobrú chuť, kamarát!“ povedal prosto. „Zajtra
okolo druhej poobede zasa prídem. Donesiem ti aj noviny.“ Poobzeral sa
po besiedke. „Vodu si môžeš zohriať ponorným varičom, visí tamtohľa na
stene. V kredenci je žitná káva. A dávaj pozor? Zajtra ráno príde susedný
záhradkár. Neukazuj sa vonku! S nehlučnosťou to nemusím preháňať, zle
počuje na obe uši. Iba ak sa tu zjaví aj jeho stará, ani nepípni! Tá je
zvedavá ako straka!“

Dávno po Lehmannovom odchode bol Northaus ešte hore. Vecné
a jednoduché spôsoby tohto muža, ktorý sa jediným slovom nespýtal, čo je
zač a čo zamýšľa, naňho urobili hlboký dojem. Čo by teraz robil bez
týchto ľudí?!

Konečne upadol do hlbokého spánku. Nad ránom ho zobudila silná
protilietadlová paľba. Boli štyri hodiny. Nadvihol sa na pohovke
a načúval. Paľba trvala asi pol hodiny a prehlušila všetky ostatné zvuky.
Pre istotu vybral z vrecka pištoľ. Bolo vlastne ľahkomyseľné, že ju nechal
vo vrecku; bude istejšie mať ju na dosah ruky pod podhlavníkom. Keď sa
vonku rozhostilo ticho, znovu zaspal.

Zobudil ho akýsi kovový zvuk. Čo to bolo? Pozrel na hodinky: tri štvrte na
osem. Opatrne preskúmal obmedzené zorné pole štrbinou v okennom
ráme. Znovu bolo počuť kovový zvuk - akoby ktosi krompáčom udrel
o kameň. Lehmann spomínal susedného záhradkára, ktorý mal prísť skoro
ráno. Northaus však nikoho nevidel, pôvodca zvukov bol mimo jeho
zorného poľa. Konečne sa v štrbine zjavila trochu zhrbená postava muža
s obnaženou hornou polovicou tela. Upokojený sa vrátil od okna.

Poumýval sa v zhrdzavenom lavóre, našiel kovový hrnček na zohriatie
vody a zvesil zo steny ponorný varič, iba zrkadlo v miestnosti nenašiel.
Holil sa iba podľa hmatu. Po skončení rannej toalety sa cítil svieži ako už
dávno nie.

Včera o tomto čase zabíjal čas a nervozitu v súpravách okružnej
rýchlodráhy, plný pochybností, či nebude priveľmi riskovať, ak
zatelefonuje Vogtovi do podniku. A v týchto chvíľach už bol v starostlivej
opatere dvoch ľudí - jedného dlho dobre nepoznal a ten druhý bol celkom
cudzí. Pomáhali mu, akoby to bola najväčšia samozrejmosť. Pri vojsku,
priamo v jednotke, jestvovalo kamarátstvo v pravom zmysle slova, bol to
každodenný sprievodný jav týkajúci sa užšieho okruhu ľudí spätých
rovnakým osudom. Ale toto tu bolo viac než kamarátstvo!
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Predpoludním sa nič neudialo. Horúčava v besiedke z hodiny na hodinu
stúpala. Strecha pokrytá térovým papierom ešte zvyšovala účinok
slnečných lúčov. Neodvážil sa však odchýliť dvere ani len na štrbinu.
Z vedľajšej záhradky bol od istého času počuť škriepny hlas akejsi ženy.
Škriekavo vyčítala zle počujúcemu mužovi, že mu akosi dlho trvá pletie
buriny.

Konečne sa zjavil Lehmann. Vybalil z papiera polovicu chleba, trochu
margarínu a kúsok salámy. „Nie je toho veľa, kamarát.“ Ľútostivo pokrčil
plecia. „Ale viac sa momentálne nedalo. Žena nemusí vedieť, že máme
stravníka navyše.“

Northaus úprimne poďakoval a spýtal sa, čo robí Vogt.

„Zatiaľ neviem. Musíme vyčkať do zajtra. Zajtra večer zase príde, tak
okolo pol siedmej… Bisťu, takmer by som bol zabudol,“ vyhrešil sa
a vytiahol z vrecka škatuľku cigariet. „Carl mi vravel, že fajčíš. Len si och
vezmi! Už dávno som prešiel na fajku s machorkou.“

Keď Lehmann odišiel, Northaus sa vrhol na noviny. Bol to odporné.
Noviny boli plné prísah vernosti rozličných maršalov a generálov vodcovi.
Krvavého psa Himmlera vodca vymenoval za nového veliteľa záložného
vojska. Frommovi teda jeho podliactvo neprinieslo nijaké vavríny, noviny
sa o ňom nezmienili ani len slovkom. Zato nemecká tlačová kancelárie
v plnom znení uverejnila rozkaz o zdravení vo wermachte.

?...ríšsky maršal ako hodnostne najvyšší ohlásil vodcovi, že všetky útvary
wermachtu z vďačnosti za jeho záchranu žiadajú, aby sme zaviesť
v armáde nemecký pozdrav na znak nezlomnej vernosti vodcovi…“

Panebože, pomyslel si Northaus, tí teda majú starosti! Zavádzajú vo
wermachte nacistický pozdrav, ktorý bol doteraz povinný iba v SS!

Už chcel noviny odsunúť nabok, keď mu zrak padol na drobnú správu: „Z
radov wermachtu sa vylučujú zradcovské a zradné indivíduá, ktoré
z nízkych pohnútok vpadli do chrbta Veľkonemecku v jeho hrdinskom
boji: Erwin von Witzleben, Peter Yorck von Wartenburg, Robert
Bernardis, Friedrich-Kar Klausing. Ich zločiny potresce ľudový súd.“

Northausovi sa nahrnula krv do hlavy. Klausing a York sa teda dostali živí
do rúk nacistov! Iba dúfal, že osud im bude milostivý a ušetrí ich dlhého
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mučenia v rukách gestapáckych goríl.

Keď na druhý deň večer prišiel Lehmann, Northausova prvá otázka platila
Vogtovi.

„Len pekne pomaly,“ krotil ho starý robotník a odtláčal ho od dverí, ktoré
za sebou starostlivo zatvoril. „Tak teda: Vogt mi dal vedieť
prostredníctvom spojky, že nemôže prísť ešte ani dnes večer. Bolo uňho
gestapo kvôli jeho podnájomníkovi.“

Northausovi prudko búšilo srdce, keď si spomenul na Uršuľu. Dúfal, že
v tom čase nebola doma. Navonok však ostal pokojný. Lehmann nemohol
vedieť, kto je Vogtov podnájomník.

„A ako sa mu vodí?“

„Nijaké obavy, ten už to zvládne. napokon,“ Lehmann sa potmehúdsky
zasmial, „v podniku je vážená osoba.“

„No, neviem… Za daných okolností podľa mňa nacisti na to nebudú brať
veľký ohľad…“

Lehmann jeho pochybnosti nekomentoval. Postavil na stôl hrnček
s polievkou. „To je proviant. A teraz dávaj dobrý pozor. Asi okolo pol
deviatej býva už úplná tma. Zajtra o tom čase sa presvedčíš, čo vonku už
naozaj nič nevidieť. Potom si vezmeš svoje veci a preveríš si, či je vzduch
čistý. Pôjdeš až k ceste a zabočíš doľava. Po pravej ceste prejdeš dvesto
krokov. Musíš si ich odrátať. Tam bude stáť dodávka značky Tempo.
Povieš vodičovi: ,Strýko Herman necháva pozdravovať!´ a on musí
odpovedať: ,Teta Emma je zdravá!´ Takto je to dohovorené!“

Northaus si nahlas zopakoval heslá, aby si ich vštepil do pamäti. Na
dôvažok sa spýtal:

„A čo ak bude akurát nálet?“

„V tom prípade sa akcia odkladá a vyčkáš tu na novú správu. Budeme
musieť dohodnúť nový termín. Jasné?“

„A čo Vogt? Uvidím ho ešte, kým poputujem ďalej?“

„Určite, kamarát. Uvidíš ho tam, kam ťa zajtra večer zavezie vodič.
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A nezabudni, vyjsť máš iba vtedy, keď bude úplná tma. V nijako prípade
nie pred pol deviatou!“

 

Nasledujúci deň bol pondelok. Čas sa nekonečne vliekol. Northaus už
nevedno po koľký raz rozobral pištoľ, prezrel ju, vyčistil a znovu zložil
v myšlienkach bol ustavične pri Uršuli a starom Vogtovi. Dúfal, že si ich
gestapo nepodalo. Veril, že Vogt nájde správny tón. Ale Uršuľa? Isteže
našťastie nemala ani tušenie o jeho „zrade“, ako to nazývajú nacisti.

Nedoslýchavý chlap v susednej záhradke celý deň čosi majstroval,
vyklopkával a buchotal ostošesť. Northausovi to pomaly začínalo ísť na
nervy, nemohol sa dočkať večera. Keď sa konečne trochu zotmelo
a záhradkár odviedla bol preč, opatrne pootvoril dvere besiedky. Sirény
celý deň mlčali. Obloha bola akoby vysivená a bez mráčika, iba na západe
sa ešte červenel horizont od zapadajúceho slnka. Ideálne náletové počasie!,
pomyslel si. Lenže v ostatnom čase už takmer nebolo dôležité, či je dobrá
viditeľnosť, alebo zamračené+ bombardovacie lietadlá aj tak presne
nachádzali svoje ciele.

Nadišli rozhodujúce chvíle. Vonku sa celkom zotmelo. Obliekol si plášť,
vzal Katzerovu aktovku a pištoľ pripravenú na výstrel. Načúval. Nijaké
blízke zvuky, iba v diaľke znel rachot auta. Svrčka koncertovali, nad
stromom krúžil trhavými pohybmi netopier. Pomaly a opatrne, aby mu
nebodaj nezaškrípal pod nohami piesok, pustil sa chodníkom medzi
záhradkami. Na okamih z jednej besiedky prebleslo svetlo, ktosi otvoril
dvere. Northaus ihneď zastal a napäto pozeral do tmy. Akýsi mužský
vravel: „Len nechaj, Elfrida! Tu vonku sa cítim istejšie než v tej
poondiatej pivnici!“

Northaus už nepočul, čo odvetila žena. Dvere sa zasa pribuchli.

Prešiel bránkou a zabočil doľava. Začal odratúvať kroky. Dvadsaťdeväť,
tridsať, tridsaťjeden… Kdesi za sebou začul hluk motora. Žeby dodávka?
Lehmann predsa vravel, že o tomto čase voz už bude čakať. Zvuk motora
za ním sa približoval. Northaus mal dojem, že voz spomaľuje. Vodič ho
ešte nemohol zbadať, úzke štrbinky núdzového osvetlenia predných
reflektorov vrhali nepatrné svetelné pásy iba tesne pred vozidlo.

Pred Northausom sa vynoril plagátovací stĺp. Náhlivo sa postavil do jeho
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tieňa. Auto sa vzďaľovalo.

Už narátal dvesto krokov, ale ešte vždy nevidel nijakú dodávku. Zrejme už
tak presne sa miesto státia nedalo určiť. Kráčal ďalej tmou, zmysly mal
napäté. Pod nohami mu ticho zaškrípal piesok. Tam! Pred ním vyrastal
z tmy tmavý obrys menšieho nákladného vozidla. Ktosi sa opieral o kapotu
s cigaretou v ústach. Northaus zakašľal, ale ten druhý už dávno počul
zvuky jeho krokov. Northaus spomalil a pozdravil:

„…brý večer!“

Muž odpovedal na pozdrav.

„Strýko Hermann necháva pozdravovať!“ vyslovil Northaus pomaly.

Neznámy vyfúkol dym a zreteľne riekol:

„Teta Emma je zdravá., v poriadku, súdruh, nastúp!“

Odhrnul korbovú plachtu a spustil zadnú bočnicu.

„Dobre sa drž, tuhšie stúpim na plyn!“

Northaus sa vyhupol cez okraj plošiny pod plachtu, narazil hlavou na akúsi
tyč a zahrešil. Šofér zvesil vzadu plachtu, odišiel dopredu a sadol si za
volant. Vozidlo myklo a vzápätí sa prudko rozbehlo. Northausa hádzalo
z boka na bok.

Keď konečne zastali, cítil sa ani dolámaný. Vodič len zriedkakedy znížil
rýchlosť. Northaus priam neveril, že z malého dodávkového auta sa dala
vyžmýkať toľká rýchlosť. Uvedomil si, že v závere jazdy voz niekoľko ráz
zahol, kým ostali stáť. Čakal. Konečne sa vzadu ozvali zvuky, vodič
odkrýval plachtu a znovu spustil zadnú bočnicu.

„Poď, súdruh, tadeto!“

Ktosi chytil Northaus za lakeť a kúsok ho viedol+ potom vystupoval po
schodoch a konečne sa otvorili akési dvere.

Oslepený náhlym prechodom z tmy do svetla Northaus prižmuroval oči,
kým si privykol na osvetlenie.
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Stáli v akejsi úzkej a chladnej chodbe, zrejme pivničnej. Muž v koženej
bunde vedľa neho bol akiste vodič dodávky. Teraz mu konečne videl do
tváre. Otvorené, takmer dievčensky mäkké črty. Podal Northausovi ľavú
ruku - na pravej mu chýbali dva prsty.

„Volám sa Hartmut. Poď, čakajú ťa…“

Kráčal pred Northausom a otvoril akési dvere. Northaus zbadal Vogta
a neznámeho muža.“

„Doma všetko v poriadku?“ spýtal sa Northaus bez meškania.

Vogt prikývol. „Nemusíš si robiť starosti. Pravda, boli u nás. Ale o tom
neskôr. Toto je Franz. Pozajtra ťa zavezie do Fürstenwaldu.“

Northaus podal mužovi ruku. Mohol byť vo Vogtovom veku. Mal okrúhlu,
červenkastú tvár a bol takmer celkom holohlavý.

„Teší ma,“ povedal Franz. „Zvládneme to. Teraz sa vyparím.“

„Počkaj ešte na okamih!“ povedal Vogt a vzal ho nabok. O čomsi sa spolu
ticho zhovárali.

Vodič dodávky ukázal na lavičku za stolom v kúte pivničnej miestnosti:
„Urob si pohodlie. Nie je tu práve útulne, ale dva dni sa to dá vydržať.“

Northaus sa poobzeral. Pri dverách bolo naukladané drevo, na stenách
viselo rozličné náčinie a stará pneumatika. Až teraz si uvedomil, že tu silne
páchlo benzínom. Pri stene oproti stolu stál rad kanistier.

„Ak by si chcel fajčiť,“ povedal Hartmut, „bude lepšie, keď zájdeš na
chodbu. To bude pri tých vrecúškach bezpečnejšie.“

Northaus si sadol. Hartmut pred neho postavil termosku, vyložil chlieb
a syr. „Najprv si zajedz. V záhrade si istotne nemával hody.“

„Dalo sa to vydržať,“ povedal Northaus a siahol za jedlom. Naozaj bol
riadne hladný. Hartmut ho s úsmevom pozoroval.“

„Už ste dohovorili?“ povedal Hartmut Vogtovi. „Musím ešte Franza
odviezť k jeho mame. Inak by si chudera ešte mohla myslieť, že ho dakde
zavreli.“
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Vogt sa obrátil k Hartmutovi: „V poriadku, ale šetri šťavu! Nový prídel
dostanete až budúci týždeň, veď vieš…“

Podal Franzovi ruku na rozlúčku a ten priateľsky kývol na Northausa:

„Dobre si pospite! Tu ste v bezpečí.“

Spolu s Hartmutom opustili pivničnú miestnosť. Northaus ostal s Vogtom
sám. Všimol si, že Uršulin otec vyzerá nevyspatý.

„Nuž, chcel si vedieť, ako to bolo,“ prehovoril Vogt. „Už predvčerom som
rátal s tým, že sa tí chlapia zjavia. Ale prišli až včera ráno, akurát vo
chvíli, keď som chcel odísť.“

„Uršuľa bola pri tom?“

„Našťastie už bola na ceste do roboty.“

Northaus si vydýchol od úľavy.

„Koľkí boli, ako sa správali?“

„Traja v civile a s nimi jeden dôstojník, pravdepodobne z heeresamtu, lebo
mal na sebe uniformu s farbami generálneho štábu. Strčili mi pod nos
akýsi zdrap papiera a potom sa vrhli na tvoju izbu. Správali sa tam ako
vandali. Povytŕhali zásuvky, všetko vysypali na dlážku. Vyhádzali tvojich
pár vecí to skrine. Veľmi sa čudovali, že tam ešte visí tvoj civilný oblek.
Jeden z tých v civile si čosi šepkal s dôstojníkom. Ten sa ma spýtal, kedy
si bol posledný raz v byte. Celkom podľa pravdy som odpovedal, že vo
štvrtok ráno. Očividne boli z prehliadky sklamaní. Vyzvali ma, aby som
im ukázal ostatné miestnosti.

Vogt prerušil rozprávanie a vytiahol z vrecka škatuľku cigariet. Northaus
významne pozrel na kanistre s benzínom a povedal: „Radšej nechaj tak.
Hartmut vravel, že by sa malo fajčiť na chodbe.“

„Máš pravdu, treba chvíľu vydržať.“ Zastrčil cigarety do vrecka. „Aj
v Uršulinej a mojej izbe všetko prekutrali. Protestoval som a pýtal som sa
na dôvod. Neuznali za potrebné odpovedať. Iba dôstojník, ktorý zrejme
takúto prehliadku robil prvý raz, mi povedal, že nakoniec sa so mnou
pozhovárajú.“´“
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„A čo od teba chceli vedieť?“

„Vzhľadom na to, čo som zažil v tridsiatom treťom, boli pomerne slušní.
Spytovali sa na tvoje zvyklosti, či máš dajakých známych v Berlíne, či
som si na tebe dačo nevšimol.“

„Vravel si predtým, že boli prekvapení, keď videli môj civilný oblek
v skrini. Tomu dobe nerozumiem. Slobodník, ktorý ma zaviezol do
Katzerovho bytu v Charlottenburgu, predsa vedel, že som ostal v byte…“

„To je pravda. O tom som doteraz vôbec neuvažoval,“ odvetil Vogt
a chvíľu pozeral na Northausa. „Možno slobodník nič nehlásil. Alebo to
zapadlo vo všeobecnom zmätku, ktorý bezpochyby vládol na Bendlerovej
ulici v noci zo štvrtka na piatok.“

„Predpokladali podľa teba, že ešte vždy mám na sebe uniformu? To by
mohlo byť dôležité.“

Vogt chvíľu uvažoval. „Počkaj, asi máš pravdu. Áno, dôstojník povedal
jednému z nich v civile: ,Pri pátraní treba brať do úvahy vojenskú
uniformu…´ Napokon sa tvárili dosť bezradne. Jeden si poznačil
Uršulinom adresu do práce. ale až do dnešného popoludnia sa u nej
neukázali. A u nás v dome sa nikoho ďalšieho na nič nevypytovali.“

„Čo povedala Uršuľa?“

„Je veľmi znepokojená, ale usiluje sa to pred mnou zakryť. Iba raz sa ma
spýtala, či by bolo možné, že by si mal dačo spoločné s tou vecou okolo
Stauffenberga spomenula si, že si raz vyslovil jeho meno. ,Neviem,´
povedala ešte, ,Gert bol niekedy duchom kdesi inde. akoby go
zamestnávalo čosi, čo mi za nijakých okolností nemôže povedať. A raz
som jasne cítila, že tú bandu nenávidí. Bolo to vtedy, keď sme boli týždeň
na dovolenke u tety Lujzy. Narazili sme vtedy na kolónu väzňov
z koncentráku.“

Vogt rozprával ďalej: „Ešte som sa tých chlapov spýtal, tváriac sa ako
prostáčik, čo vlastne proti tebe majú. Veľavravne na seba pozreli a jeden
povedal: .Dezertér Northaus sa aktívne zúčastnil na sprisahaní proti
vodcovi. Chápete?´ Predstieral som zhrozenie: že to je nepredstaviteľné, že
si vždy robil taký neškodný dojem… Chlap mi ešte pripomenul, že keby
som dačo zistil alebo sa dozvedel, mám to ihneď hlásiť najbližšej
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policajnej služobni alebo miestnemu ortsgruppenleiterovi. Potom odišli.“

Toho včera Carl Vogt zostal s Northausom.

„Oficiálne som teraz v Oranienburgu,“ vysvetľoval. „Istý kolega sa mi tam
postará o alibi. Ale teraz sa musíme pohovoriť o tom, ako bude s tebou
ďalej. Pozajtra ťa teda Franz zavezie nákladiakom do Fürstenwaldu. Ďalej
nebude môcť ísť. Istý nový predpis zakazuje súkromným vozidlám
opúšťať Berlín za určený okruh. Vo Fürstenwalde nastúpiš do osobného
vlaku smerom na Frankfurt nad Odrou. Tam prestúpiš na Poznaň a potom
na diaľkový rýchlik do Gdanska.

„Ale mám pri sebe iba štyridsať mariek.“

„S tým som rátal. Cestovný lístok až do Gdanska obstará istý súdruh. Aj
civilný osobný preukaz a potvrdenie o vyradená z aktívnej služby.
Človeče, takmer by som bol zabudol! Potrebujem tvoju fotografiu.“

Northaus sa dal hľadať v náprsnej taške. „Táto by išla? Golier uniformy by
sa dal vyretušovať, nie? Žiaľ, na fotke je aj plastická pečiatka…“

„Daj sem, náš priateľ si s tým už poradí.“

Bolo takmer logické, že po prerokovaní hlavných náležitostí Northausovho
úteku sa ešte vrátili k udalostiam uplynulého týždňa. Sám Vogt na ne
zaviedol reč.

„Nedávno som ti vravel, že pokladám Stauffenberga iba za výnimku.
Možno som priveľa absolutizoval…“ Vstal a prechádzal sa po pivničnej
miestnosti. „Poď na chodbu, zapálime si!“ Trochu som načúval, o čom
ľudia rozprávajú. Všade bolo veľké zatýkanie, nie iba tu v Berlíne. Aj
v okolí Halle, v Lipsku, vo Frankene, vo Vratislavi. Tušil si vôbec, že vás
bolo toľko?“

„Poznal som iba pár ľudí. Niekoľko známych z heeresamtu a niekoľkých
civilistov. Mnohých som videl prvý raz až dvadsiateho júla. Napríklad
toho Katzera, ktorému nepriamo vďačím za možnosť úteku, som nikdy
osobne nestretol. Stauffenberg prísne dbal na maximálnu vzájomnú
izoláciu účastníkov.“

Vogt nervózne pofajčieval. „Napriek tomu vaša akcia, aj pri všetkých
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opatreniach, ktoré sme urobili, prišla pre nás prináhle. Atentát teraz
poslúži nacistom ako zámienka na zatknutie mnohých súdruhov, ktorí sa
celé roky držali v úzadí. To nám robí starosti. Nič vám nevyčítam, chýbali
vám skúsenosti. Ale teraz sa mnohí z nás takrečeno bez boja dostávajú do
rúk protivníka.“

„Keby si naša akcia bola podarila,“ dôvodil Northaus, „určite by bolo
došlo k spolupráci. O tom som pevne presvedčený. Stauffenberg to chcel
a chceli to aj viacerí spomedzi nás.“

„Žiaľ, rozhodujúca je skutočnosť,“ povedal Vogt. „O našich súdruhov sa
nebojím. Možno sa nedožijeme dňa slobody, možno nás pozatvárajú
a zlikvidujú. Ale jedno je isté: nezradíme našu vec, budeme bojovať
s fašistami do poslednej chvíle!“

Vogt zošliapol zvyšok cigarety na kameňoch, ktorými bola vydláždená
pivničná chodba.

„Musím už preč,“ povedal nástojčivo. „Zjavím sa znovu pozajtra aj
s papiermi. Keby si dačo potreboval alebo mal akékoľvek iné problémy,
zaklopkaj dačím kovovým tri razy krátko a raz dlho na túto rúru -
stúpačku. Hartmut sa ti ohlási. Odhliadne od jeho dnešnej jazdy s tebou,
zdržuje sa vždy tu nablízku. Odhliadnuc od jeho dnešnej jazdy s tebou,
zdržuje sa vždy tu nablízku. A si tu aj vo väčšom bezpečí v schöneberskej
besiedke. Tento dom leží dosť bokom. Na prvom poschodí býva istý major
luftwaffe.“

„Nie je to tu potom riskantné?“

Vogt sa zasmial. „Naopak, lepší úkryt sa ani nemôžeš želať! Hartmut
príležitostne opravuje jeho auto a dostáva za to prepitné. Okrem toho
major je takmer stále na cestách. Tak teda, chlapče, nech sa ti tu dobre
vodí!“

 

Nasledujúci deň prešiel pokojne. Čas sa síce vliekol mučivo pomaly, ale
Hartmut sa postaral o dajaké čítanie a jedivo. Keď sa zotmelo, dovolil
Northausovi, aby sa niekoľko minút držal vo dvore.

Netrpezlivo čakal na stredajší večer. Na poludnie zahučali sirény. O chvíľu
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sa zjavil Hartmut a odviedol ho do inej uzatvárateľnej miestnosti v tej site
pivničnej chodbe. „Istota je istota,“ povedal. „Nemôžem ťa predsa nechať
pri tých nádobách s benzínom!“

Onedlho sa dom začal triasť od základov. Niekde nablízku musela byť
batéria ťažkého protilietadlového delostrelectva. Strieľala s veľkými
pauzami, ale pri každej salve sa Northaus mykol. Pripadla si ako slepý
v pasci.

Napokon sa pominulo aj toto nebezpečenstvo a zjavil sa Hartmut, aby ho
zaviedol do pôvodnej miestnosti.

Konečne prišiel aj Vogt, ale až vo chvíli, keď už vonku bola tma. Očividne
mal naponáhlo, lebo zostal v plášti a ani si nesadol. Položil pred Northausa
civilný preukaz, doklad o oslobodení od aktívnej vojenskej služby
a diaľkový cestovný lístok.

„Dôkladne si zapamätaj svoje nové meno a dáta! Tvoje staré papiere
spálime tu.“

Northaus si zvedavo pozrel preukaz. Znel na meno Fritz Berking,
povolaním priemyslový obchodník, bytom v Mníchove, na ulici princa
regenta Luitpolda 24.

„Ako ste prišli akurát na Mníchov?“

„Jeden z našich sa tam dobre vyzná. Tá ulica už neexistuje. Nedávno sa
o to postaralo niekoľko amerických vzdušných mín pri spätnom dotaze
kontrolných orgánov by bolo veľmi ťažké nájsť ešte dajaké oporné body.
A tu máš,“ Vogt mu podával zväzoček bankoviek, „ešte dačo na cestu.
Viac sa nedalo zohnať.“

Northaus peniaze zbežne prerátal. „Ale veď… Veď to je vyše tristo
mariek! Nie, to nemôžem…“

„Schovaj si to a nerečni!“ prerušil ho Vogt. „V Gdansku pôjdeš na
Hansegasse číslo štyridsaťjeden. Zapamätaj si to! Tam sa ohlásiš u istého
Wernera Zachowského. Rozumel si? Werner Zachovsky! Prípadne si to
niekde nenápadne poznač. Ak tam bude, pozdravuj ho od bratanca Erwina
z Lichterfelde-West. Rozumieš? Od bratanca Erwina. Môžeš naisto rátať
so Zachowského podporou. Vysvetlí ti, ako sa dostaneš do Východného
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Pruska a na koho sa tam máš obrátiť. Tak. Aha ho, tu máme ešte dačo na
fajčenie…“

Postarali sa o všetko, pomyslel si Northaus. To je teda ozajstné
súdružstvo! Dnes pochopil zasa o dačo viac.

Vogt vzal od neho staré dokumenty a povedal: „Franz už čaká vonku. Tak,
to by bolo…“

Northaus zastrčil nové doklady a cigarety. Vzal aktovku. Už nebolo o čom
diskutovať. Na okamih zacítil čosi ako smútok. Carl Vogt sa mu stal za
tých niekoľko posledných stretnutí čímsi ako otcovským priateľom.
Škoda, že sa takto nespoznali už dávnejšie!

„Ani neviem,“ povedal Northaus dojato, „ako by som sa mal poďakovať
tebe a tvojim priateľom…“

„Hlúposť. Vari si myslíš, že necháme bez boja padnúť nacistom do rúk
človeka, ktorý je proti nim? Aj keby priamo nepatrili k nám?“

„Vysvetlíš Uršuli všetko, keď budem vo Východnom Prusku?“

„Vysvetlím. Ale teraz už poďme!“ Vogt ho vytisol z pivnice smerom
k schodom vedúcim do dvora. Idúcky povedal: „Ak sa živý dostaneš
k Rusom, odkáž im, aby prišli čo najskôr. Povedz im,“ prehltol zrazu
nasucho, „povedz im, že tu v Berlíne nie sú iba fašisti… Tak teda,“ ťapol
Northausa po pleci, „veľa šťastia, chlapče môj! A nedaj sa zlapať!“

Northaus sa obrátil; bolo mu čudne, ale Vogt už zmizol v dome, tak
náhlivo, akoby chcel zaplašiť dojatie.

Motor nákladného auta už hrkotal. Franz otvoril dvore vodičskej kabíny:
„Sem sa!“ Northaus si sadol vedľa neho, Franz pomaly vyviedol voz zo
dvora a potom pridal plyn.

Do Fürstenwaldu sa dostali bez komplikácii. Počas cesty Franz nebol
priveľmi zhovorčivý. Zväčša hľadel upreto na vozovku a tu i tam pohodil
poznámku o zlom stave bočných ciest. Keď už vchádzali medzi prvé domy
Fürstenwaldu, poinštruoval Northausa.

„Vlak odchádza desať minút po dvadsiatej tretej hodine. Vo Frankfurte
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nad Odrou je okolo pol jednej v noci prípoj na Poznaň. Vyhýbajte sa
čakárňam. Najlepšie bude posadiť sa rovno do vlaku. Istota je istota. Hoci,
pravdu povediac, s vašimi papiermi sa vám sotvačo môže stať.“

Northaus bez problémov nastúpil do osobného vlaku a usadil sa v oddelení
tretej triedy. Krátko pred odchodom vlaku sa zjavila staršia žena
s dieťaťom. Ešte predtým vyložila v kupé veľký kôš. Northaus jej
pomohol uložiť ho. Vonku bolo počuť zvuk okovaných čižiem, ktoré
vstúpili na perón. Traja poľní žandári kráčali pozdĺž vlaku a pohľadmi
premeriavali niekoľko cestujúcich, ktorí ešte stáli pred dverami vozňov.
Iba raz sa zastavili a žiadali doklady od istého námorníka.

Konečne sa vlak pohol. Northaus uvažoval, že o takú hodinu by mal byť
vo Frankfurte nad Odrou. Doteraz všetko prebiehalo bez komplikácii.
Samozrejmá a bezvýhradná pomoc Vogta a jeho súdruhov mu dodala novú
odvahu. Od tých chvíľ všetko vyzeralo inakšie. Bude to ešte dlhá cesta…,
pomyslel si. Ale prečo by to nemal dokázať? Vytiahol cigaretu a pozrel
smerom k žene. Hladkala dieťa, ktoré od únavy zložilo hlávku o jej lona.

Prešlo tri štvrte hodiny. Vlak práve prechádzal cez malú stanicu a rušeň
namáhavo vyfukoval dym. Popri oknách bežali tiene borovíc. Zrazu sa
rýchlosť vlaku začala znižovať, až sa napokon sunul dopredu iba krokom.
Od rušňa sa ozval ostrý ťahavý hvizd. Vozňom trhlo a súprava ostala stáť.
Dieťa sa zobudilo a začalo plakať.

Northaus spustil okno a vyhliadol von. Aj z iných okien vykukovali
cestujúci. Vpredu, v smere rušňa, ktorý mával lampášom. Sprievodkyňa
bežala popri vlaku. Northaus sa spýtal:

„Čo sa deje?“

Vzhliadla k nemu do tmy:

„Akési poškodenie trate…“

„Ako dlho to potrvá?“ ozval sa cestujúci.

„Neviem,“ odvetila a bežala ďalej.“

Hlúpe!, pomyslel si Northaus. Ak tu budú ešte dlho stáť, určite zmešká
prípoj vo Frankfurte. Chvíľu sa utešoval tým, že do Poznane určite chodí
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viacero spojov. Iba ho omínala otázka, kde bude tráviť čas do odchodu
najbližšieho vlaku, ak sa má vyhýbať čakárňam.

Čas sa míňal a stále sa nič nehýbalo. Niektorí cestujúci vystúpili a tackali
sa po štrkovitom násype vedľa trate. Ani Northaus to dlho nevydržal
vnútri. Otvoril bočné dvere oddielu a zoskočil na násyp. Zašiel až k rušňu,
ale ani tu nebolo dokopy nič vidieť. Iba takých dvesto metrov vpredu sa
mihotali pritlmené svetlá lampášov, občas prekryté tieňmi postáv.

„Môže to trvať ešte dlho?“ spýtal sa rušňovodiča.

„Nemám tušenie…“

„Čo sa vlastne stalo?“

„Trať dostala dnes napoludnie plný zásah. Bomba zanechala poriadny
lievik. Chceli s tým byť hotoví do polnoci. Choďte pokojne nazad do
vlaku. Je vlastne zakázané behať tu voľne dookola.“

Bolo to na zúfanie. Zásah ojedinelej bomby práve na takejto vedľajšej
trati! Akiste hlúpa náhoda. Nevdojak si spomenul na prípad vozňa
s novými uniformami na stanici v Lichterfelde. Jediná náhodná bomba
zapálila vozeň s novými vzormi uniforiem, ktorí sa mali predviesť
vodcovi; mal ich sprevádzať aj atentátnik, istý dôstojník, ktorý bol ochotný
pri atentáte obetovať aj seba. Nakoniec úloha atentátnika prevzal sám
Stauffenberg, ibaže s časovanou bombou. Akiste všetko by sa bolo
vyvinulo inakšie, keby sa bol atentát podaril už vtedy a Stauffenberg bol
stále v berlínskej centrále sprisahania…

Northaus sa usalašil v kúte a pokúšal sa zaspať. Dieťa, po prebudení čulé,
sa teraz jednostaj prihováralo džavotaním žene. Úchytkom pozeral na
hodinky. Pol druhej, štvrť na tri, tri hodiny. Vonku sa už pomaly začínalo
brieždiť. Ozvali sa prvé hlasy vtákov. Vo vlaku bolo citeľne chladno.
Pribúdanie svetla odhaľovalo okolie. Za oknom sa vynorili kríky, piesčitá
poľná cesta, hrdzavohnedé borovicové kmene.

Zrazu sa ozvali výkriky a vytrhli Northausa z polospánku, do ktorého
predsa len upadol. Pozrel na hodiny: štyri hodiny! Podišiel k oknu
a povystieral sa. dvaja železničiari kráčali popri vlaku a vyvolávali:
„Panstvo prosím pozor!“ V oknách sa zjavovali rozospatí cestujúci.
„Opusťte láskavo vlak aj s batožinou a dajte sa peši pozdĺž násypu v smere
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jazdy! Na najbližšej stanici čaká náhradný vlak.“

„Ako ďaleko je to,“ ozvali sa viacerí.

„Takých dvadsať minút peši.“

Ľudia hundrali, niektorí hlasno nadávali.

Northaus pomohol žene s dieťaťom pri vystupovaní. Žena bedákala: „Taká
dlhá cesta, a ja mám kôš!“

„Nemá to byť ďaleko,“ upokojoval ju Northaus. „Dajte, vezmem vám ho.“

Husacím pochodom išli popri trati. Northaus so ženou boli na samom
konci radu. Koš nebol ľahký a postupne, ako to už býva, v ruka oťažieval.
Po chvíli si ho Northaus musel preložiť do druhej ruky. Napriek rannému
chladu sa začal potiť od námahy.

Prechádzali popri mieste, kde stavebná čata opravovala trať. Dolámané
kmene stromov s bielo svietiacimi prielomami, dokrútené koľajnice
a železá, odhodené kusy zeminy. Zrejme núdzové zhodenie bomby,
pomyslel si Northaus. Veď čo iné by mohlo byť zaujímavé na tejto
lokálnej trati, aby jej venovali takýto kaliber!

Teraz už musel chvíľami postaviť kôš na zem, aby chytil dych.

„Ste taký láskavý, mladý pán!“ ďakovala žena. „Sama by som dieťa aj kôš
neodvliekla.“

„To je v poriadku,“ povedal Northaus a starostlivo sledoval cestu pod
nohami, aby nebodaj nezakopol o dajaký koreň. Úpenlivo dúfal, že
čoskoro budú mať cestu za sebou.

Chodník pred nimi zahýbal. Už kráčali dobrú polhodinu. Kdeže dvadsať
minút!, pomyslel si. O tomto čase mal už dávno sedieť vo vlaku do
Poznane. Cítil, že jeho únava narastá. Nebol však nespokojný. Ešte vždy
bolo lepšie mordovať sa s košom na čerstvom vzduchu, idúc za istým
cieľom, než bezmocne sedieť v záhradnej besiedke a dýchať sparu letného
dňa, alebo trčať v pivničnej miestnosti zapáchajúcej benzínom.

Pred nimi sa vynorili nízke sedliacke domce. Chodník sa rozšíril a vyústil
do vidieckej cesty. Čelo kolóny, ktorá sa pri pochode roztiahla do dĺžky,
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už bolo pri prvých domoch. Northausovi sa zdalo, že tempo pochodu sa
spomalilo. Znovu sa sústredili pred sebou; povrch bol miestami značne
poškodený, takže musel dávať dobrý pozor.

Zbadal ich, až keď boli takých pätnásť metrov od nich - päť chlapov so
smrtihlavmi SS, ktoré držali automaty pod pazuchami. Teraz už nemohol
cúvnuť. V okolí neboli nijaké stromy, ktoré by zakryli jeho pokús o útek.
Zasiahli by ho prv, kým by našiel dajaký vhodný kryt. Potom sa spamätal:
načo tá panika: veď má nové papiere! Zrejme zapracovalo staré
podvedomie - sila zvyku a rokmi naučených obáv!

Na okamih ho upokojilo, že stráže nechávajú ľudí prechádzať bez
zastavovania. Ľahostajne hľadeli do ich tvárí. Boli to samé ženy. Jedného
z mužských cestujúcich v nižšom veku pristavili; musel odstúpiť nabok
a nervózne vyťahoval osobné doklady. Zrejme idú po mužoch. Northaus
mimovoľne cez látku nahmatkal pištoľ v ľavom vrecku.

„Panebože, čo chcú tí vojaci?“ povedala žena vedľa neho.

„Nebojte sa, nič vám neurobia,“ upokojoval ju Northaus. Bolo jasné, že
žena s dieťaťom ich nezaujíma.

Už boli celkom blízko. Na Northausa sa upreli chladné, bezvýrazné oči
spod prilieb stiahnutých hlboko do čela. Jeden z esesmanov mu zastal
cestu.

„Počkajte chvíľu! Ukážte doklady!“

Northaus odstavil kôš na zem a siahol do náprsného vrecka. Žena
s dieťaťom zostala prestrašene stáť.

„Vy nie, vás sa to netýka! Pokračujte v ceste!“ osopil a na ňu jeden
z esesákov.

„Ale môj kôš! Tuto mladý pán mi niesol môj kôš!“ žobronila žena.

Jeden z esesákov kopol do koša a zabohoval, keď sa batožina ani o kúsok
nepohla z miesta. „Berte si to!“ zahrešil. „A practe sa, ale rýchlo!“

Žena prestrašene nadvihla kôš. Jednou rukou vliekla za sebou dieťa. Kým
druhú mala ovisnutú od ťarchy koša; namáhavo sa vzďaľovala.

337



Prvý z vojakov ešte vždy držal v ruke Northausove doklady. Teraz si
zaňho zastal oberscharführer a hľadel mu cez plece. Čo ešte chcú?,
uvažoval Northaus. Napriek mimoriadnemu vnútornému napätiu navonok
sa tváril pokojne, akoby sa celá vec týkala niekoho iného.

„Ukáž?“ povedal oberscharführera vzal vojakovi papiere z ruky, pričom
mu spadol na zem cestovný lístok. Northaus sa rýchlo zohol, ale jeden
z esesákov ho predbehol: podal lístok svojmu nadriadenému
oberscharführerovi. Ten sa pozrel na lístok a prekvapene zvolal:

„Vy ste z Mníchova?“

„Áno,“ odvetil Northaus vecne. „A čo má byť?“

„Ako to, že sa tu terigáte takouto lokálkou, keď máte priebežný lístok cez
Poznaň do Gdanska? Prečo ste nenastúpili rovno v Berlíne?“

Ostatné stráže podišli zvedavo bližšie, pretože poslední z cestujúcich už
bez kontroly dokladov prešli pomimo nich.

„Mal som ešte čosi vybavovať v Erkneri,“ vysvetľoval Northaus pokojne,
ale jeho vnútorné napätie prudko vzrástlo. „Včera napoludnie do toho
prišiel nálet. Za takej situácie je už jedno, či cestujem rovno z Berlína,
alebo cez Fürstenwaldu.“

„Hm,“ odvetil oberscharführer a pretiahol tvár. potom vrátil Northausovi
doklady, ale doložil:

„Počkajte ešte! Herbert, daj sem ten zoznam!“

Oslovený mu podal akýsi strojom klepaný hárok, na ktorom bol dlhý
stĺpec mien. Oberscharführer sústredene čítal a mrmlal si: „Boethgen,
Bubner… Nijaký Berking! V poriadku, môžete ísť.“

V nasledujúcich okamihoch sa Northaus nesmierne usiloval, aby nedal na
sebe vidieť, ako sa mu uľavilo. To by sme teda mali za sebou!

Vogtove doklady prešli zatekávajúcou skúškou. Pravdu povediac, veľmi
im neveril a dobrovoľne by ich nebol len tak ukazoval. Ale teraz sa
presvedčil, že to môže urobiť bez obáv.

Poslední z kolóny cestujúcich sa už dávno roztratili medzi prvými

338



domcami. Na samom konci namáhavo krívala žena s dieťaťom a košom.
Každých pár metrov ostávala stáť. Pridal do kroku, cítiac za chrbtom
pohľady strážnych.

Pri okraji dediny sa obzrel. Skupina esesákov odchádzala husacím
pochodom v opačnom smere. Cítil, ako sa mu napriek rannému chladu
košeľa lepí od potu lepí na telo.

Dostihol ženu s dieťaťom a odobral jej kôš. Vďačne naňho pozrela
a ďakovala.

 

10. kapitola

Dunenie kanonády

O dva dni neskôr sa už mohol iba usmievať nad epizódou pri trati.
Zaujímavé, ako človek rýchlo zabúda na nepríjemné veci!, uvažoval, keď
v byte Zachowského čakal na návrat svojho nového spoločníka…

Keď sa pred dvoma dňami konečne dostal do Frankfurtu nad Odrou, musel
čakať celé hodiny na najbližšie spojenie do Poznane a do Gdanska až do
odchodu vlaku sa vyhýbal staničnej budove, potuloval sa mestečkom
a napokon objavil kaviareň, kde dostal na prídelové lístky žitnú kávu
a suchý koláč.

Krátko pred odjazdom sa pred stanicou zamiešal medzi cestujúcich. Vozne
už boli husto obsadené. Po kratšom hľadaní predsa len našiel voľné miesto
na sedenie. Spolucestujúci, všetko starší ľudia, hľadeli apaticky pred seba
a ledva si ho všímali.

Výpravca už priložil k ústam píšťalu, aby dal znamenie na odchod, keď
ktosi prudko rozdrapil dvere oddielu a dovnútra sa nahrnuli štyria
výrastkovia v letných uniformách hitlerjugendu s batohmi a zrolovanými
prikrývkami na chrbtoch. Bezohľadne sácali do cestujúcich a postavili sa
medzi ich kolenami. Asi pätnásťročný chlapec s pásikom scharführera
hrešil najmenšieho, že kvôli nemu takmer zmeškali vlak. Ostatní
prízvukovali a vyjadrovali sa o ňom ako o „mamičkinom maznáčikovi,
ktorý mal radšej ostať doma“, ba dokonca ho počastovali označením „
zbabelý pes“.
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Northaus iba s námahou zachovával pokoj. Ten najmenší zrejme o dačo
neskoršie prišiel na zraz, lebo musel ešte čosi obstarať pre chorú matku.
Obstúpený ostatnými stál prilepený chrbtom ku dverám oddielu a chabo sa
bránil.

Nedaj sa vyprovokovať!, prikazoval si Northaus. Akýkoľvek spor, aj
najmenší, mohol mať v jeho situácii osudné následky. Ale keď
hitlerjugendovec s pásikom sharführera drzo vrazil do staršieho
cestujúceho, Northaus si už neudržal nervy na uzde a rozkríkol sa:

„Správajte sa láskavo slušne, a nie ako úplné idioti! Čo nemáte ani štipky
disciplíny v tele?!“

Sharführerom myklo, ale ešte väčšmi starým mužom, ktorý zhrozene
hľadel na Northausa.

Tvár chlapčiska sčervenela, ale tón, ktorým sa naňho Northaus osopil, mu
akiste musel pripomenúť vodcovskú školu. Také čosi v Nemecku, a najmä
v hitlerovskom, osobitne platilo. Zamrmlal čosi opovržlivé, ale iba popod
nos, a šuškajúc sa radil s ostatnými. Výrastkovia od tejto chvíle stlmili
hlasy a spor s najmenším bol razom zabudnutý. Chvíľu sa polohlasne
bavili o tom, či ich vo Východnom Prusku nasadia na správnom mieste.
Northaus z ich hovoru vyrozumel, že idú na zákopnícke práce pri výstavbe
takzvaného nového Východného valu.

To teda áno, pomyslel si Northaus, tým nezastavíte Rusov ani na jediný
deň! jeho hnev pomaly vyprchal a vystriedalo ho poľutovanie. Ak tí
chalani vystupujú ako mladé vlky, nie je to ich vina. Tá nacistická banda
z nich urobila to, čím dnes sú - malé dravce, ktoré sa bez zábran vrhajú na
slabších, ale pred silnejšími zvyčajne čušia a zaliezajú.

Cesta vlakom trvala hodiny. Za oknom ubiehali dozadu nekonečné polia,
na ktorých sa v závanoch vetra vlnila pšenica, potom rozsiahle pastviny
a lesy. Northaus v istej chvíli zaspal a ani nezbadal, že hitlerjugdenovci
medzičasom vystúpili.

Po príchode do Gdanska nastalo niekoľko napätých minút. Staničný
rozhlas vyzýval cestujúcich zo smeru Frankfurt nad Odrou, aby vychádzali
iba cez kontrolné priepusty číslo dve a tri. Northausovi sa podarilo
prepchať medzi cestujúcimi tak, že nakoniec vyšiel priepustom, pri ktorom
nestála nijaká kontrola.. ponáhľal sa, aby čo najskôr opustil staničnú halu.
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Po dlhom blúdení napokon našiel Hansegasse. Bolo už neskoré
popoludnie. Pociťoval hlad a smäd.

V starom nájomnom dome číslo dosť dlho stál pred dverami s menovkou
Werner Zachowsky a márne vyzváňal. Za dverami sa nič nehýbalo. Na
chvíľu ho prepadla tiesnivá predstava, že Zachowského už dávno odhalili
a niekde v dome čakajú gestapácki drábi, aby zatiahli slučku okolo nič
netušiaceho návštevníka,

Zišiel na ulicu a pobral sa ďalej k najbližšej križovatke. Za strechami
domov sa vypínala majestátna veža kostola Marienkirche. Z jedného
obchodu páchlo rybacinou, čo len zvýšilo jeho pocit hladu. Ak dnes
nestihne Zachowského, neostane mu nič iné, iba vyhľadať dajaký park
a na pár hodín sa vyspať. Napriek tomu, že sa jeho doklady už preukázali
ako dostačujúce, videlo sa mu riskantné vyhľadať hotel. Znovu sa vrátil na
Hansegasse, váhavo vyšiel hore schodmi a zazvonil pri dverách.

Tentoraz mu šťastie žičilo. Začul kroky v akomsi nepravidelnom rytme.
Dvere sa pootvorili a mužský hlas sa spýtal:

„O čo ide?“

„Vy ste pán Zachowsky?“

Vo dverách sa zjavila nedôverčivá, ale nie nesympatická tvár staršieho
muža. „Áno, ja som Zachowsky,“ povedal vyčkávajúco.

„Mám vám odovzdať pozdrav od vášho bratanca Erwina z Lichterfelde-
West…“

Dvere sa celkom otvorili. „poďte ďalej!“

Northaus vošiel a až teraz zistil, že muž za sebou ťahá ľavú nohu.

„Videl vás niekto na schodoch?“

„Myslím, že nie.“

„Dobre. tak konečne ste tu! Už som s vami, pravdu povediac, nerátal.“
Zachowsky si premeral Northausa. „Kde ste tak dlho trčal?“

Northaus vysvetlil príčinu zdržania. Zachowsky potriasol hlavou.
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„Človeče, to ste teda mali šťastie s tou hliadkou SS! Viete vôbec, čo sa
deje? Tu sú v jednom kuse razie na hlavnej stanici. Nacisti zrejme
predpokladajú, že viacerí z vašich kruhov hľadajú cestu na východ.
Gestapo v meste pracuje na plné obrátky. Práve včera pozatýkali jednu
skupinu v Gotenhafene. Všetko starí, osvedčení súdruhovia…“

Zachowsky sa zrazu odmlčal a meravo hľadel pred seba. Northausa sa
zmocnil čudný pocit.

„Radšej vám to poviem hneď,“ prerušil domáci mlčanie. „Nášho priateľa
Vogta zatkli…“

Northaus vyskočil a akási neviditeľná obruč mu zovrela srdce. „Nie, to nie
je možné!“ hlesol. „Odkiaľ to viete?“

„Dozvedel som sa to dnes napoludnie, zo spoľahlivého prameňa.“

Z hlasu Zachowského zaznievala ťažká horkosť.

Starý Vogt zatknutý! V tejto chvíli Northaus nebol schopný uvedomiť si
celý dosah správy. Zrazu videl Vogta pred sebou, keď sa lúčil na nádvorí
domu v Erkneri. Pripomenul si jeho slová: „A nedaj sa dolapiť!“ Teraz to
postihlo jeho samého, toho skúseného bojovníka, čo celé roky dokázal
klamať nacistov. Keď si spomenul na Uršuľu, jeho depresia skokom
narástla.

„A neviete, čo je s Vogtovou dcérou?“

Táto otázka musela prísť pre Zachowského ako blesk z čistého neba.

„Dcéra?“ začudovane gánil na Northausa. „ tom som nemal tušenie. Vogt
má teda dcéru! Ale to už teraz na veci nič nemení.“

Northaus sa zrútil do seba a akoby pod náhlym náporom bolesti odkväcol
do kresla. „Žil som s ňou…“ zaúpel. „Ak ste schopný pochopiť to…“

Zachowsky rozpačito hľadel do dlážky. „Prepáčte, to som nemohol
vedieť…“ Potom chvíľu uvažoval. „Nemôžem vám nič naisto sľúbiť, ale
na budúci týždeň by jeden z našich mal cestovať do Berlína. Možno sa mu
dačo podarí zistiť…“

Teraz sedel v Zachowského obývačke a čakal na domáceho. Sotva sa vráti
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pred súmrakom. Mal vo vnútornom meste malú dielňu, v ktorej opravoval
rozhlasové prijímate - jedno z mála opravovní, ktoré ešte v meste ostali.
Raz, keď sa ho opýtal na chromú nohu, Zachowsky odpovedal:

„Pamiatka na leto 1916, zachránila ma pred frontom. Predtým som si
nikdy nepomyslel, na čo to ešte bude dobré…“

V prvý večer po Northausovom príchode debatovali o ďalšej ceste.
Zachowsky rozhodol, že predbežne Northaus ostane uňho. „Momentálne
fašisti vyčíňajú ako pominutí. Cez deň nesmiete opustiť byt! Naozaj
nemám chuť na samom konci sa ešte dostať do ich hladomorní!“
Starostlivo preskúmal Northausove doklady a došiel k záveru, že vo
Východnom Prusku mu budú málo platný. „Priemyselný obchodník, a ešte
k tomu z Mníchova! Nie, to by v blízkosti frontu pôsobilo čudne, bolo by
to priveľmi nápadné. Musíme prísť na dačo iné.“

Zachowsky zapol rádio, o chvíľu mali byť správy. Vedľa prijímača
rozložil mapu. Pri hláseniach o frontovej situácii porovnával údaje. „Ak
bude Červená armáda postupovať takýmto tempom, čochvíľa sme z toho
von!“ Ukázal na mape bod v blízkosti východpruskej hranici. „Nacisti
vyprázdnili Jelgavu, posledný uzol, ktorý spája Pobaltsko s Východným
Pruskom. Okrem toho Rusi južne od Varšavy prekročili Vislu a budujú
predmostia. Teda aj z juhu môže prísť nápor na Východné Prusko.“

Čo ako ho zaujímal postup sovietskych vojsk, Northaus bol v myšlienkach
stále pri Vogtovi. Jeho osud ním otriasol.

Spomínal si na stretnutie v Schönebergu, na pobyt v Lehmannovej
záhradnej besiedke, na pobyt v pivnici u Hartmuta v Erkneri. Aká
bezvýhradná, ľudsky prostá a samozrejmá súdružskosť! Čo vtedy povedal
Vogt? Že atentát slúži teraz fašistom ako zámienka, aby si nemilosrdne
a bezohľadne vyrovnali účty s ich súdruhmi. Kontakty mali byť užšie
a všestranné…“

Northaus znovu uvažoval o jeho slovách, za ktorými sa očividne skrývala
dlhá bojová skúsenosť. Prečo sa Stauffenberg dlhé mesiace obmedzoval
iba na kontakty s doktorom Leberom, ktorý bol predstaviteľom iba jednej
ľavicovej skupiny. Možno mal z pravej strany zviazané ruky, akiste mu
hádzali do cesty priveľa polien. a možno mal záväzky voči Goerdelerovi
a jeho ľuďom, o ktorých on, Northaus, nevedel…
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Spomenul si na Höllreithera. Sturmbannführer predsa naznačoval, že vie
o Goerdelerových plánoch a dáva ho sledovať. Ale prečo teda nezatiahol
slučku už dávno pred 20. júlom? Vari mal Goerdeler úlohu trójskeho koňa
v radoch sprisahancov? Alebo Höllreitherovi nadriadení čakali, kto sa
v deň prevratu ukáže silnejší? A či rátal s tým, že oni budú len tretí, ktorí
sa bude smiať nakoniec?

Vogt mal predsa pravdu, že na Bendlerovej ulici priveľa vsadili iba na
fungovanie vojenského aparátu. Napokon, netvrdil to isté aj Yorck pri
stretnutí uňho v byte? Jeho vtedajšie pochybnosti sa ukázali viac než
oprávnené. Aj on, tento skvelý človek, sa dostal do rúk fašistických
aktov….

 

Northaus preklínal nečinné čakanie. Zachowsky sa ho raz spýtal, čo
ovláda. Musí priznať, že dokopy nič, jeho vojenské vedomosti teraz
nemali význam.

Zachowsky však aj preňho našiel uplatnenie. Mal každý večer sledovať
moskovské vysielanie, všetko zapisovať a súčasne analyzovať,

„Dajte na papier všetko, aj zdanlivo vedľajšie veci. Potrebujeme jasné
vojenské hodnotenie situácie, predovšetkým pre zahraničných robotníkov
a Poliakov pracujúcich v tunajšom prístave. Je tu dôležitá zásobovacia
základňa námorníctva, chápete?“

Viac už Zachowsky nepovedal. Nikdy nespomenul ani svoju legálnu
činnosť, nanajvýš vo veľmi hmlistých náznakoch, no občas konštatoval, že
jeho opravovňa rádií len poskytuje ideálne možnosti.

Tohto večera sa vrátil veľmi neskoro. Northaus už mal zapísané
moskovské vysielanie. O politickom komentári chcel bezpodmienečne
hovoriť s domácim. Vo Varšave vypuklo 1. augusta povstanie a sovietske
hlavné velenie to vyčítalo poľskej emigrantskej vláde v Londýne ako
predčasnú akciu. Červená armáda, ktorá má za sebou stovky kilometrov
mohutnej letnej ofenzívy, hovoril hlásateľ, momentálne nie je schopná
vyraziť na pomoc poľskému hlavnému mestu zo svojich provizórnych
predmostí na Visle južne od Varšavy, v Londýne, konštatoval moskovský
rozhlas, to veľmi dobre vedeli, a preto je vrcholne nesvedomité práve
v tejto situácii nahnať obyvateľov Varšavy do boja proti okupantom.
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Keď si Northaus uvedomil, že Rusi v priebehu leta začali v Bielorusku,
kde celkom neočakávane prešli cez zdanlivo neschodné bažiny
a močariská, bezpríkladnú ofenzívu a drvivým náporom razom prenikli
niekoľko sto kilometrov na západ až k Visle, musel dať hlásateľovi za
pravdu. Pri takomto rýchlom postupe na západ až k Visle, musel dať
hlásateľovi za pravdu. Pri takomto rýchlom postupe zvyčajne zaostáva
prísun. Predsunuté hroty vojsk bez plynulých spojov s tlom a bez prísunu
nie sú schopné ustavične podnikať masívne výpady; na istý čas musia
zostať v defenzíve. Čo teda plánujú Poliaci v Londýne? Prečo štvú
vlastných ľudí do nezmyselného boja proti kompletne vyzbrojenému
wermachtu, ktorý po ústupe zhustil svoju priestorovú koncentráciu spredu
aj zo zázemia?

Northaus odsunul nabok poznámky a zašiel do kuchyne. Postavil na
plynový sporák hrniec s vodou a zapálil horák. Plameň bol nízky a slabý.
Všade sa teraz šetrilo. Prídely boli čoraz bližšie. Najnovšie namiesto mäsa
prideľovali vajcia. Našťastie Zachowsky mal styky s vidiekom, bývala tam
jeho vzdialená príbuzná, takže aspoň o chlieb a zemiaky nebola uňho
núdza. Kým Northaus zalieval vriacou vodou náhradkový čaj, akúsi zmes
liečivých bylín, znova mu začali víriť hlavou nepokojné úvahy.

Keby mal aspoň dajakú správu od Uršule! Predstava, že po zatknutí jej
otca ju gestapo celé hodiny vypočúva a mučí, ho privádzalo takmer do
šialenstva. Akokoľvek sa bál o jej otca, predsa len sa utešoval:: starý Vogt
je chlap, skúsený bojovník, ten už svojim mučiteľom dajako odolá. Ale
Uršuľa? Až teraz, keď sám len-len že unikol nebezpečenstvu zatnutia,
začal plne chápať. Aké predvídavé bolo od starého Vogta, že pred dcérou
celé roky hral úlohu zdanlivo prívrženca nacistov a vedome ju držal
bokom od všetkého, čo sa týkalo jeho odbojnej skupiny.

Uršuľa sa dala ľahko strhnúť svojimi citmi. Spomenul si na jej výroky,
keď na dovolenke u jej tety stretli skupinu politických väzňov. Ak ju budú
mučiť, je schopná vykričať tým vrahom do tváre svoju ozajstnú mienku!
Táto trýznivá predstava ho dlhé chvíle neopúšťala.

Sedel s hlavou zaborenou v rukách a meravo hľadel pred seba. Ubzikol
som z Berlína, uvažoval, ale možno som mal ostať a požiadať Vogta, aby
ma prijali do ich skupiny. Možno by som mohol Uršuli pomôcť. Čo keby
som navrhol Zachowskému, že by som namiesto tunajšieho súdruha
odcestoval do Berlína ja? Táto myšlienka ho na chvíľu celkom ovládla.
Videl sa v dôverne známom prostredí, ako kráča Vinetovou ulicou
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k vstupu do podzemnej dráhy… Hlúposť!, uvedomil si vzápätí. Takéto
podujatie je v jeho momentálnej situácii absurdné!

V zámku zarachotil kľúč. Zachowsky sa vracal. Northaus vstal a obrátil sa
k dverám. Jeho domáci vošiel do kuchyne.

„Dobrý večer“ dnes to trvalo dlhšie.“

Zachowsky si nalial šálku čaju a náhlivo ho vypil. Skúmavo pozrel na
Northausa.

„Čo je s vami? Starosti? Dlhá chvíľa? Zapísali ste hlásenie Moskvy?“

„Áno, zápis leží pri rádiu…“ povedal Northaus potom váhavo dodal:
„Mám čosi na srdci, chcel by som vás o čosi požiadať. Už to nečinné
vysedávanie ďalej nevydržím, chcel by som urobiť viac! Nemohol by som
zájsť do Berlína namiesto toho vášho človeka? Ja…“

„Taký nezmysel!“ osopil sa naňho Zachowsky. „To si vyhoďte z hlavy!
Všade visí na vás zatykač! A okrem toho je náš človek už na ceste.“

„Chcel by som robiť dačo, čo má aktívny zmysel,“ trval Northaus na
svojom.

Zachowsky si prisunul k stolu jednu zo stoličiek. „Najprv sa posadíme, či
nie?“ Vytiahol z vrecka škatuľku cigariet značky Sondermischung
a ponúkol aj Northausovi. Dal si prvý šluk a povedal zmierlivejšie:

„Pozrite, Northaus, usilujem sa vás chápať. Ale vaša myšlienka na cestu
do Berlína je absurdná. Ísť ta, hoci aj s vašimi novými papiermi,
znamenalo by ísť na istú smrť! Nacisti sa ešte neupokojili, besnia,
horúčkovito hľadajú ľudí, ktorí sa na sprisahaní zúčastnili alebo o ňom
vedeli. Hromadne zatvárajú našich súdruhov, aj takých, čo už celé roky
neboli aktívni. Nie, Northaus, to by bola samovražda! Musí ostať nažive
aspoň niekto, čo by mohol sovietskym súdruhom presne objasniť udalosti
okolo 20. júla 1944.“ Po chvíli dodal: „Požiadal som súdruha, ktorý
cestuje do Berlína, aby sa dačo prezvedel aj o Vogtovej dcére.“

To mi vraví len na útechu, pomyslel si Northaus a mlčal.

„Okrem toho,“ pokračoval Zachowsky, „vaše hodnotenie vojenskej
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situácie je pre vás veľmi cenné. Nik z našej skupiny nemá vojenské
vedomosti na takúto analýzu. Prosím, aby ste si to uvedomili!“

Northausovi zišiel na um komentár moskovského hlásateľa.

„Ale v mnohých súvislostiach sa ani ja neviem zorientovať! Mnohému
jednoducho nerozumiem.“

Začal hovoriť o tom, čo uvádzal komentátor o varšavskom povstaní.
„prečo ho označujú za provokáciu? Iba preto, že sa začalo predčasne?
Neviem si predstaviť, že by poľská emigrantská vláda v Londýne
chladnokrvne hnala vlastných krajanov na bitúnok…“

Zachowsky hneď neodpovedal, akoby sa nad čímsi zamyslel.

„Zhováral som sa dnes s istým dobrým známym,“ povedal napokon. „Je
lepšie informovaný než my dvaja. Tá varšavská záležitosť je skutočne plná
protikladov a rozporov. Masívny úder proti nacistom - proti tomu ťažko
dačo namietať, najmä po tom, čo si Poliaci za tie roky vytrpeli. Ale termín
vypuknutia povstania je očividne chybný. Pozrite,“ vstal, zašiel ku
kredencu a vybral z neho krajec chleba, „v Londýne sedia ľudia, drobní
kapitalisti, predvojnové panské Poľsko. Bývalí statkári, diplomati, drobní
kapitalisti, reakční dôstojníci. V jednom sú si zajedno: v hlbokej nenávisti
voči Sovietskemu zväzu. Teraz sa im naskytá príležitosť. Ak sa povstanie
podarí, budú tvrdiť pred celým svetom, že to zvládli bez komunistov, bez
Červenej armády. Ak hitlerovci povstanie potlačia, začnú zasa naopak
vyhlasovať, že vinu na porážke majú Sovieti, lebo nezasiahli. Už
chápete?“

„Tuším začínam chápať,“ povedal Northaus. „Z vojenského hľadiska Rusi
momentálne skutočne nemôžu veľa podniknúť. Musia sa predovšetkým
sústrediť na udržanie predmostí, kým nebudú mať dobudované týlove
pozície. To musia dobre vedieť aj v Londýne. Ale za týchto okolností je
správanie emigrantov priam zločinne ľahkomyseľné a dobrodružné.“

„Taká je politika, môj milý,“ povedal Zachowsky pomaly. „Vysoká
politika namierená proti ľudu. Nedávno ste mi večer rozprávali, ako sa
Stauffenberg poškriepil s tým pravotárom z Goerdelerovho okruhu
v súvislosti s navrhovaným vysadením anglo-amerických parašutistov
v blízkosti Berlína. Uvažoval som o tom a došiel som k záveru, že chceli
postaviť Sovietsky zväz pred hotovú vec, dajako zmenšiť a spochybniť
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jeho rozhodujúci podiel na víťazstve, ktoré je už na dohľad. Vynára sa tu
paralela s Varšavou. Z obavy pred ľudom sú isté kruhy ochotné otvoriť
západným spojencom dvere dokorán, len aby zabránili pokrokovým silám
dostať sa k moci v krajine.“

„Stauffenberg teda konal správne, keď okamžite zavrhol Goerdelerov
plán?“

„Isteže. Pravda, jeho motivácia bola zrejme väčšmi citová než politická.
Aspoň mne sa to tak javí.“

Po krátkej odmlke sa Zachowsky znovu ozval:

„Chcel by som si s vami o čomsi pohovoriť. Budúci týždeň dostanem pre
vás nové papiere, dovtedy tu ešte musíte vydržať. Potom pôjdete na
Mazúrsko. Poznám tam istého spoľahlivého horára. V lese je to apolitický
človek, ale aj jeho udalosti posledných rokov hlboko rozjatrili. Stratil vo
vojne oboch synov a má odpor k režimu, ktorý to zapríčinil. Ten človek
vám nájde úkryt v teréne, a má odpor k režimu, ktorý to zapríčinil. Ten
človek vám nájde úkryt v teréne, do ktorého sotva niekto vkročí. Všetko
ostatné potom zostáva na vás. Ďalšie možnosti závisia predovšetkým od
operácii Červenej armády.“

„Apolitický človek?“ zamyslel sa Northaus. „Ale to sa k vám akosi
nehodí, Zachowsky. Ako ste prišli akurát na toho horára?“

Zachowsky sa usmial. „Máte pravdu, že to akosi nepasuje. Lenže aj my
sme sa za tie hrozné roky priučili. Napríklad je nám vítaný každý
potenciálny odporca hitlerovského režimu. Isteže, nie na prácu v našej
skupine, to by bolo priveľmi riskantné. Poviem vám iba toľko: spoznal
som ho prostredníctvom istého kňaza z Krakova. Ako vidím, znovu sa
čudujete. Áno, priznávam, kedysi som sa kňazom vyhýbal na sto honov.
Ale tento ma o čomsi poučil. Ako príslušník cirkvi strávil dva roky
v nacistickom väzení. Keď ho prepustili, jeho faru už spravoval iný. Teraz
sa ako-tak pretĺka prekladaním. On ma zoznámil s horárom, ktorý patril do
jeho náboženskej obce.“ Zachowsky sa usmial. „Že raz budem
konšpirovať s kňazom, to by mi nebolo kedysi ani vo sne zišlo na um!“

 

V najbližších dňoch Northaus netrpezlivo čakal na správu o Uršuli. Lenže
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o človeku, čo docestoval do Berlína, nebolo počuť. Jedného predpoludnia
Zachowsky bez slova položil pred Northausa čerstvé noviny z Berlína.
Ukázal prstom na veľký titulok na prvej strane.

„Tie svine nainscenoval prvý verejnoprávny proces proti účastníkom
dvadsiateho júla. Len si prečítajte, čo okolo toho nazlátali! Je to také podlé
a hlboko falošné, že každý, kto len trochu vie čítať medzi riadkami, musí
otvárať oči, akí zločinci už vyše jedenásť rokov vládnu tejto krajine!“

Northaus, ktorý v predošlý večer nemohol pre pokazenú elektrónku
počúvať rádio, dychtivo siahol za novinami, hlavnou správou na prvej
strane bolo oznámenie o rozsudku. Northausovi sa stiahlo hrdlo, keď čítal:
„Erwin von Witzleben, Erich Hopener, Hellmuth Stieff, Albrecht vion
Gahen, Paul von Hase, Erich Hopner, Hellmuth Stieff, Albrecht von
Hagen, Paul von Hase, Robert Bernardis, Friedrich-Karl Klausing a Peter
Graf York von Wartenburg ako vierolomní a podlí ctižiadostivci boli
odsúdení na smrť za velezradu a zradu národa. Ich majetok prepadáva
v prospech ríše. Nad všetkými uvedenými zradcami bol dve hodiny po
vyhlásení rozsudku vykonaný trest smrti obesením.“

Obesenie - aká potupa pre vojaka! Klausing a Yorck, takí džentlmeni
v uniforme, popravení slučkou! Životy im vyhasli spôsobom, aký sa inak
používa iba pri najodpornejších zločincoch. Srdce sa mu zovrelo bolesťou,
keď si pripomenul Yorckov zjav, jeho útlu postavu a bledú tvár, jeho
zdržanlivé vystupovanie a sklon k rozvážnosti. Videl pred sebou aj
Kluaisngovu napätú tvár, keď pred poludním dvadsiateho júla spoločne
netrpezlivo čkali na správu z Rastenburgu…

Na druhej strane nacistického plátku bola uverejnená fotografia, ktorá
ukazovala poľného maršala von Witzlebena pred „ľudovým“ súdom.
Northaus si spomenul, ako sa večer toho osudového dňa Klausing
rozhorčoval nad tým, že Witleber iba krátko pobudol v budove heeresamtu
na Bendlerovej ulici znovu odišiel domov usúdiac, že celá vec je stratená.
Witzleben stál pred sudcovským stolom v priveľkom obleku ; tvár mal
vpadnutú, s hlbokými ryhami utrpenia okolo úst. Napravo od neho sedel
horlivý policajt, očividne pripravený rázne zasiahnuť, keby tento muž,
vlastne už iba tieň seba samého, nebodaj urobil dajaký nerozmyslený
pohyb voči sudcovskému stolu.

Určite ich všetkých mučili, pomyslel si Northaus. Celé dni a noci, aby si
na nich vybili besnotu - možno ak pred prízrakom blížiaceho sa konca ich
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hrôzovlády. Primitívni, sadistickí zabijaci dostali voľnú ruku nad
statočnými vlastencami, čo mali odvahu pozrieť sa do očí osudovej pravde
a vzoprieť sa proti nacistickému šialenstvu! Zmučených ich dovliekli pred
tento smiešny „ľudový“ tribunál, ktorý samozvanecky vyhlasuje, že súdi
v mene ľudu.

Northaus čítal, čo vlastne povedali takzvaní obhajcovia obžalovaných.
Úbohé figúrky, ktoré sa akiste samé triasli od strachu pred gestapáckymi
mučiarňami! Krútili sa pred súdom ako servilní lokaji, sami označovali
obžalovaných za „zločincov“ a prihovárali sa za „primerané tresty!.
Northaus hľadel na neuveriteľné riadky, kým sa mu nerozplynuli pred
očami…

Až po chvíli čítal ďalej. Z novín priam kvapkala špina a demagógia,
popísali sa na veciach, ktoré sa hodili tribunálu, a obchádzali skutočne
rozhodujúce otázky. Úmysle bol jasný: vykresliť čitateľovi obraz zradných
satanášov, predstaviť ich tak, aby ich pamiatka bola navždy vykynožená
alebo prinajmenšom pošpinená.

Večer povedal Zachowsky Northausovi.

„Trochu som počúval, čo sa hovorí. Ľudia sú rozjatrení, vyplašení.
,Poľného maršala predsa nemožno len tak obesiť´, vravia jedni. Iní
opatrnícky konštatujú, že ľudový súd azda zašiel priďaleko. Pritom musím
podotknúť, že ide o ľudí, ktorí inakšie proti nacistom nič nemali…“

Zachowsky sa odmlčal. Potom, zahľadený pred seba, pokračoval:

„Ani táto nová vlnka teroru však nezachráni systém. Práve naopak.,
rýchlejšie ho doženie na okraj priepasti, do ktorej už dávno patrí.
Mimochodom hitlerovci rozpútali honbu aj za Goerdelerom. Na jeho
dolapenie vypísali odmenu osemstotisíc ríšskych mariek! Plagát s výzvou
visel všade. Som zvedavý, či sa nájde kreatúra, ktorá sa ulakomí na tieto
krvavé peniaze!“

Po zdrvujúcej správe o procese s vojakmi, medzi ktorými boli jeho osobní
známi Yorck a Klausing, sa Northaus priam upol na vysielanie
moskovského rozhlasu v nemeckom jazyku. To ho teraz vnútorne
oslobodzovalo. Bol to hlas z iného, preňho donedávna neznámeho sveta.,
hlas z druhej strany, ktorá obetovala všetko, aby zmietla zo sveta fašistickú
hydru. Starostlivo zapisoval každú informáciu, aby pre Zachowského
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a jeho druhov čo najzodpovednejšie analyzoval vojenskú situáciu.

V tých dňoch sa znovu a znovu vracal v myšlienkach k Stauffenbergovi.
Najmä k večeru, keď zo zahraničného rozhlasu počul o výzve, ktorú zo
sovietskeho zajatia adresoval wermachtu bývalý poľný maršal Paulus.
Zišlo mu na um Stauffenbergovo konštatovanie ešte z čias diskusie
o činnosti moskovského výboru Slobodné Nemecko, povedal vtedy, že aj
Paulus jedného dňa preruší mlčanie a zaujme stanovisko proti Hitlerovi
a jeho kompánom,

V deň, keď Zachowsky konečne doniesol Northausovi nové doklady, mal
preňho ešte jedno prekvapenie. Práve pozerali nový preukaz vystavený na
Edgara Kühna, povolaním lesného robotníka, narodeného v istej obci
v bývalej Litve, keď Zachowsky zrazu povedal: „Vrátil sa náš človek
z Berlína…“

Northausom priam myklo a vzrušený odsunul doklady nabok.

„Dozvedel sa dačo? Veď vravte, nenapínajte ma!“

Zachowsky mu položil ruku na plece: „Len pokojne, milý priateľ! Vôbec
nebolo jednoduché nadviazať kontakt s niekým z Vogtovej skupiny. Od
chvíle ako Vogta zatkli, sú súdruhovia oprávnene opatrní a nedôverčiví.
No nakoniec sa to podarilo.“

Northaus ho netrpezlivo prerušil: „Preboha, vráťte sa k podstate! Uršuľa
žije? Je na slobode?

Zachowsky prikývol. „Áno, dokonca už zase pracuje. Ale musela prežiť
ťažké chvíle. Náš súdruh s ňou dokonca hovoril. Celé dni ju vypočúvali,
ale nezatkli. Pravdepodobne ju gestapo ďalej sleduje., ale žije, a to je
hlavné.“

„Žije!“ vydýchol si Northaus a zaplavila ho vlna vďačnosti. Úbohá Uršuľa,
pomyslel si, čo si musela preskákať, kým ja tu nečinne posedávam! V tej
chvíli si pripadal ako zbabelec.

„O Vogtovi sa nedalo zistiť nič,“ vysvetľoval Zachowsky ďalej. „Zdá sa,
že hitlerovci momentálne váhajú pred ďalšími verejnými procesmi.
Vyvolalo to v obyvateľstve veľa zlej krvi. Akiste sa už nedozvieme nič
o tom, čo sa stalo so súdruhmi, ktorí po atentáte padlo do rúk fašistov.“
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„S Vogtom teda nebude nijaký proces?“ nadhodil Northaus. „Ale to by
protirečilo všetkým doterajším zvyklostiam.“

„To ste zle informovaný, Northaus,“ povedal Zachowsky horko. „Pred
vojnou tisíce z nás putovali do koncentrákov bez akýchkoľvek procesov,
státisíce, milióny zavraždili či vyhladovali bez procesov, tak povediac ,s
vylúčením verejnosti´! Pomyslite na Thälmanna - s ním sa nacisti nikdy
neodvážili nainscenovať proces, pretože sa bálo pripomenúť ľudu jeho
osobnosť.“

Ozaj, Thälmann… Northaus si až teraz uvedomil, že toto meno, ktoré
Zachowsky vyslovoval s dôvernou samozrejmosťou a úctou, iba
niekoľkoráz okrajovo počul; fakticky nevedel nič o tomto robotníckom,
komunistickom funkcionárovi. Bude sa musieť ešte veľa učiť, veľa
doháňať - doteraz žil v akomsi jednostrannom uniformovanom zadubení!

Podal Zachowskému zápis moskovského aj iných vysielaní a dodal: „Čosi
mi robí starosti. Rusi pred Východným Pruskom, zdá sa, prešľapujú na
mieste. Berlín hlási prudké tankové útoky na sovietske predmostie na
Visle pri Sandomierzi. V Pobaltsku, zdá sa, chystá wermacht protiútok. Ak
v najbližších dňoch odídem, budem musieť v mazúrskych lesoch asi dlhšie
vyčkávať.

Zachowsky čítal hlásenia a bubnoval prstami po stole: „S tým som nerátal.
Ale nijaké obavy, Northaus! Odhadujem, že do troch, nanajvýš štyroch
týždňov situácia bude vyzerať celkom ináč. U Romaitisa budete bezpečný
ani v Abrahámovom lone!“

Hm, Romaitis, očividne pobaltské meno, pomyslel si Northaus. Netušil, že
v najbližších týždňoch sa mu stane dôverne známym.

Musel si priznať, že Zachowsky mu bol dobrým priateľom. Znovu a znovu
ho prekvapovala jeho znalosť politických otázok. Pokojným a sebaistým
vystupovaním mu neraz pripomínal Vogta. Máločo hovoril o tom, čo robil
cez deň. vedel si získať dôveru niekoľkých civilných zamestnancov
v gotenhafenskom prístave, raz sa dokonca zmienilo vyššom
funkcionárovi, ktorý mu nič netušil dodával významné informácie.
Niekedy býval mimo domu aj v noci, ráno Northaus nervózne vyčkával,
kým sa konečne ozvú na chodbe nepravidelné kroky jeho spoločníka.
Zachowsky sa potom na dve-tri hodiny zvalil na pohovku a nevyspatý
a neoholený odchádzal do opravárenskej dielničky. Northaus ho musel

352



obdivovať. Zachowsky takmer nikdy nedával najavo nevôľu, a ak už bol
trochu deprimovaný, potom sa jeho nálada veľmi rýchlo zmenila, keď mu
Northaus oznámil priaznivé správy z frontov.

 

Od atentátu na Hitler uplynuli už štyri týždne, keď Northaus po dlhých
okľukách konečne dorazil na stanicu, ktorú na Zachowsky udal ako cieľ.

„V priebehu najbližších štrnástich dní dám o sebe vedieť,“ povedal
Zachowsky na rozlúčku. „Ale keby to trvalo dlhšie, v nijakom prípade sa
sám nepokúšajte naviazať so mnou kontakt!“

Spolu s Northausom vystúpili na malej stanici dve staré ženy. Napriek
horúčave mali na hlavách čierne šatky. Pomaly sa vzďaľovali a o čomsi sa
živo zhovárali.

Northaus sa rozhliadol po okolí. Železničiar, ktorý dal vláčiku znamenie
na odchod, tu mal službu aj ako kontrolór. Vzal od Northausa cestovný
lístok a zvedavo mu pozrel do tváre.

„Do dediny je to ešte ďaleko,“ povedal všetečne, rozťahujúc slová.
„Budete potrebovať dobrú polhodinu, mladý pán.“

Neskrývaná zvedavosť železničiara išla Northausovi na nervy a iba stručne
a vecne riekol: „Už si nejako poradím.“

Kým obchádzal poschodovú budovu stanice, cítil v chrbte pohľad toho
druhého. Uvažoval, či to Zachowsky naozaj vymyslel najlepšie. Ešte
dobre, že Romaitis ho mal čakať mimo stanice. Northaus mal ísť asi desať
minút po hlavnej ceste k dedine a potom zahnúť doľava na bočnú cestičku.
Na tej ho mal pod jedným dubom čakať Romaitis.

Vzduch bol suchý, páľava zaliehala na zožaté polia. Vysoko na oblohe
krúžili akýsi dravý vták,

Kráčajúc po ceste v označenom smere, pripomenul si posledný rozhovor
so Zachowským. Zhovárali sa o tom, čo sa stane s Northausom, ak sa
dostane na sovietsku stranu. „Musíte tam povedať všetko,“ kládol mu
Zachowsky na srdce. „Všetko, do podrobností. Súdruhovia budú akiste
nedôverčiví, napokon mohli by ste byť aj hitlerovcami vyslaný diverzant!“
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Northaus sa spytoval Zachowského, čo si myslí o tom, ako s ním budú
Rusi zaobchádzať. „Ešte vždy zvyšky nacistickej propagandy o striedaní
zajatcov, však?“ doberal si ho Zachowsky, ale potom zvážnel a rozhodne
povedal: „Nuž iste, zo začiatku, bez ohľadu na to, či prichádzate
dobrovoľne, alebo nie, budete vojnový zajatec ako ostatní. Potom zrejme
budú pátrať vo vašej minulosti, čo ste zač.“

„Veru nie najružovejšia vyhliadka, zajatie! Na to som akurát nemyslel,“
povedal vtedy Northaus.

Zachowsky sa trochu nahneval. „Človeče, čo by ste ešte chceli!
Prichádzate z hitlerovského rajchu, z druhej strany! A účasť na sprisahaní
vás ešte nezbavuje štatútu vojaka wermachtu. Aj vaši bývalí
spolubojovníci, ktorí dnes pracujú v národnom výbore Slobodné Nemecko
proti Hitlerovi, sú po formálnej stránke zajatcami. Nemyslím, že po
vyšetrení vašich personálií by vám dakto bránil pracovať vo výbore.“

„A neskôr?“ spytoval sa Northaus ďalej. „Myslím, keď sa skončí táto
vojna?“

„Neskôr,,,“ Zachowsky sa usmial, ale potom zvážnel. „neskôr sa začne
ozajstná práca vo vlasti. Dobre sa tam poobzerajte po sovietskych
súdruhoch, využite každú príležitosť, aby sa dačomu priučili! Nové
znalosti sa vám neskôr zídu v Nemecku…“

Northaus prerušil spomienky, lebo došiel k miestu, kde mal odbočiť
doľava. Na tejto cestičke sa mal stretnúť s Romitisom. Obzeral sa dookola,
ale široko-ďaleko nebolo vidieť človiečika. Chodník viedol cez čistinu, na
ktorú očividne už celé týždne nezapršalo. Konečne zbadal veľký osamelý
dub, ale pod ním nevidel nikoho. Položil tašku na zem a zotrel si pot
z čela. Bolo počuť klopkanie ďatľa, potom zasa nastalo ticho. Sadol si na
jeden z koreňov a čakal.

Musel zadriemať, lebo zrazu sa strhol. Pred ním stál chlap vo vyblednutom
zelenom kabáte a bez slova si ho obzeral. Horár mohol mať okolo
päťdesiatky, opálenú tvár posiatu vráskami, vlasy na sluchách snehobiele.
Ešte vždy nič nevravel, ale potom sa odhodlal.

„Volám sa Romaitis.“

Northaus sa zdvihol.
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„Ja som Edgar Kühn.“

Horár mu podal ruku.

„V poriadku. Poďte, môj voz stojí tam vzadu.“

Vysoký chlap kráčal rýchlo popredku. Na okraji čistiny stál voz podobný
koči, do ktorého bol zapriahnutý huňatý kôň.

„Je to ešte dobrý kus cesty,“ povedal Romaitis. „Dedinu obídeme. Ľudia tu
síce nie sú zvedaví, ale o tomto čase to bude takto lepšie.“

Šli po prašných poľných vestách, potom zasa listnatými lesmi. Okrem
príležitostných zvolaní, ktoré platili ťahúňovi, Romaitis nepovedal nič.
Northaus sa cítil v jeho prítomnosti podivne stiesnený. Čím sa mal
prihovoriť tomuto mužovi, ktorý s pohľadom meravo upretým pred seba
mlčky sedel vedľa neho, akoby bol na voze sám? Iba raz sa horár spýtal:

„Počas vašej cesty sa nestalo nič mimoriadne?“

„Nie,“ odvetil Northaus. „Všetko išlo hladko. Ani jediná kontrola.“

Potom zasa odmlka. Až po chvíli Romaitis zamrmlal:

„Viete, že noviny sú plné dolapenia toho Goerdelera? Udala ho istá štábna
pomocníčka. Bol už v Západnom Prusku.“

Zachowsky o tejto správe už musel vedieť, pomyslel si Northaus. Zrejme
úmyselne mu nič nepovedal, aby sa na ceste zbytočne neznepokojoval.

„Tá ženská teraz zhrabne judášsku odmenu,“ povedal horár roztrpčeno.
„Osemstotisíc mariek! Nepredstaviteľné! Ale nebude sa z tých krvavých
peňazí dlho tešiť. Judáš dostal za svoju zradu tridsať strieborných -
a potom sa vlastnoručne obesil. Pán nenechá bez trestu nikoho, kto takto
koná…“

Northaus úchytkom zboku pozrel na horára. Možno ho smrť jeho synov
obrátila na vieru, pomyslel si.

Pravidelné kymácanie voza ho uspávalo. Northaus zatvoril oči. Už len to,
že tu v najvýchodnejšom výbežku Nemecka ide do neznáma vedľa
neznámeho človeka na konskom povoze, a nepociťuje to ako nič
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nezvyčajné, bolo dosť čudné. Ale či za posledného pol druha roka,
odvtedy, ako sa zoznámil v Mníchove so Stauffenbergom, nezažil všeličo
neuveriteľné? Naša ´generácia, zišlo mu na um, v priebehu niekoľkých
rokov zažila viac než naši otcovi a dedovia za celý život!

Keď znovu myslel na osudný dvadsiaty júl, mal dojem, že od toho dňa
akoby boli uplynuli celé mesiace. Je možné, že dovtedy prešli iba štyri
týždne? Valkýra, starostlivo a dlho pripravený plán, mal predsa trhliny.
Valkýra sa neusmievala!, zišlo mu na um. Ostalo priveľa otvorených
problémov, ktoré sa tak tragicky vyhrotili dvadsiateho júla. V osudný deň
videl posledný raz Stauffenberga…

Čo ako ho tento fakt ubíjal, v duchu sa utešoval tým, že plukovník predsa
len nenašiel najhoršiu smrť. Musel myslieť na Klausinga, na Yorcka. Čo
všetko sa len odohralo od onoho štvrtka! Krátke, ale obsažné rozhovory
s Vogtom. Lehmannova súdružská ochota, keď sa ukrýval v jeho
záhradnej besiedke. Dni u Zachowského… Vlastne bol pre nich všetkých
príťažou, rizikom, s ktorým pretým nemohli rátať, ale ani jeden z nich mu
to nikdy nedal najavo!

Predstava, že Uršulin otec kdesi v berlínskych mučiarňach gestapa trpí
hladom a izoláciou, ho nesmierne ťažila, nedávala mu pokoja. Statočný
muž, bez ktorého by sa nikdy nebol dostal do bezpečia týchto opustených
končín! A Zachowsky! Jeho činnosť bola prinajmenšom taká riskantná ako
Vogtova; obyčajná hlúpa náhoda mohla viesť aj k jeho odhaleniu.

Voz zastal a Northaus sa vytrhol z úvah.

„Sme tu,“ povedal Romaitis, zliezol z kozlíka a ukázal rukou k lesu.

Northaus zostúpil, vzal tašku a pohol sa za horárom. Nohy mu zmeraveli
od sedenia a trvalo chvíľu, kým mu v nich prestalo nepríjemné brnenie.

Po chvíli došli k drevenému domcu, akejsi lesnej chate. Bola postavená
z dubových dosák, drevenú strechu pokrýval térový papier. Za ňou sa
leskla vodná plocha. Páchlo tu vlhkou hnilobou.

Romaitis otvoril dvere a vošiel Northaus za ním. Miestnosť mohla maž
takých desať štvorcových metrov. V ľavej strane boli dvere, asi do kôlne.
Jediné okno, poskytujúce výhľad na jazero, nevpúšťalo cez zašpinené sklo
veľa svetla. V pravom kúte pri okne stála nízka drevená posteľ
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s niekoľkými prikrývkami. Nahrubo zbitý stôl, dve stoličky a skriňa, na
ktorej chýbala polovica dvier - to bolo celé zariadenie. Na stene oproti
skrini bolo zavesené rybárske náčinie. Northaus sa obzeral za dajakým
kozubom a v pološere objavil malý sporák, vedľa ktorého ležali
naukladané polienka.

Horár chvíľu mlčal, ale potom pokojne povedal: „Je to tu skromné, ale
predsa len máte strechu nad hlavou.“ Otvoril dvere v ľavej stene: „A tu je
drevo na pár týždňov. Poďte, musím vám ešte ukázať jazero, kým sa
poberiem na cestu - čaká ma dobrý pár kilometrov. Rozumiete sa do
rybárčenia?“

„Vôbec nie,“ povedal Northaus. „Iba v detstve som sa o to raz pokúšal.“

„Nič to, naučíte sa. nemôžem sem za vami chodiť každý deň. Musíte si
pomôcť sám.“

Zašli k jazeru. Po jeho okrajoch rástlo vysoké tŕstie. Čím bližšie boli
k brehu, tým ťažšie sa im šlo. Pri každom kroku im čľapkalo pod nohami;
stupaje v močaristej pôjde sa ihneď zapĺňali vodou, Romaitis ho vystríhal:
„Chodievajte tu opatrne, všade sú bariny a močariská! Najlepšie ak sa
budete držať toho chodníka.“ Rozhŕňal tŕstie a kliesnil úzke uličky. Keď
došli až k okraju vodnej plochy, vynorili sa pred nimi zastoknuté tyče, na
ktorých boli upevnené siete ponorené do vody.

„Ak z vody vystupujú bubliny a tyč sa zľahka kníše, je to znamenie, že sa
čosi chytilo do siete,“ vysvetlil Romaitis a ešte mu ukázal, ako sa otvárajú
vytiahnuté siete. „Hemží sa to tu belicami a lieňmi, zavše sa vyskytne aj
šťuka.“

„Už si dajako pomôžem,“ povedal Northaus. „Ale ešte čosi: ako sa
dozviem, čo je nové vo svete? Viete, že tu nemôže zostať večne. Nemáte
rádio na batérie, ktoré by ste mi mohli požičať?“

Romaitis pokrútil hlavou. „Už nemám rádio. Rozbil som ho. Už som
nemohol počúvať tie bohapusté lži. Z času na čas vám donesiem noviny.
Chcem vás ešte upozorniť, že na ľudí v tu lese sotva naďabíte, iba ak na
istú starú ženu, ktorá tu zberá maliny, alebo na decká. Ale aj tak, ak
niekoho zbadáte, radšej sa mu vyhnite z cesty.“

„Ako je to tu s políciou?“
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„V susednej dedine je jeden žandár. Tomu som povedal, že v mojej chatrči
teraz býva istý môj príbuzný. Ale chlap nie je nebezpečný, nijaký nacista.“

Northaus sa obrátil k zrubu. Najprv poriadne uprace, to človeka rozptýli
a odvedie od chmúrnych úvah. Prvý raz odkedy je na úteku, bude
odkázaný sám na seba.

 

Prvé dni samoty ubiehali nekonečne pomaly, ale postupne si privykol na
život pustovníka. Les obkolesoval chatu ako temná a nekonečná hradba.
Čoskoro zistil, že samota má aj doteraz nepoznané pôvaby. Po prvých
nociach sa zrána budieval na akési čudné výkriky; tak dlho im načúval, až
napokon zistil, že to boli divé husi, ktoré sa zhromažďovali na veľký
jesenný ťah.

Čoskoro ho opustil aj počiatočný inštinktívny strach z močiara.
Medzičasom sa presvedčil, že bez obáv môže zájsť až k jeho okraji, ak tam
ešte rastú borovice alebo brezy. Horkastý pach močiarových rastlín mu bol
celkom príjemný. Uprostred močiara, kde rástla vysoká ostrica, neraz videl
žeriavy. Ľudí nestretával.

Romaitis ho navštívil po dvoch dňoch. Tváril sa, že prišiel kvôli novinám,
ale Northaus vytušil, že horár priveľmi nedôveruje rybárskym
schopnostiam. Jednako po prvých neúspešných pokusoch mal napokon
šťastie a Romaitis sa upokojil.

„Čo nové u Rusov?“ spýtal sa Northaus.

„O Rusoch sa veľa nepíše,“ zavrčal horár, „teda zrejme sa veľa
nezmenilo.“ Potom sa zamyslel a dodal: včera v noci po železnici dlho
prechádzal jeden vojenský transport za druhým.“

Bolo jasné, že Northaus musí čakať ďalej. Začal dodržiavať istý denný
časový lán. Ráno zašiel k sieťam, neskôr narúbal do zásoby drevo
a poukladal ho vedľa chaty. Potom nasledoval výdatný beh lesom až
k čistinke, na ktorú si už dôkladne zvykol. Po príprave obeda - len keby to
neboli bývali stále iba ryby! - si na hodinku ľahol a potom sa vybral na
prechádzku lesom v opačnom smere. K večeru sa vrátil a ešte predtým,
ako zaspal, trochu čítal v oboch lacných vydaniach nakladateľstva
Recklam, ktoré mu podaroval Zachowsky. Pištoľ mal vždy pri sebe
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pripravenú pod podhlavníkom.

Trochu ho znepokojovalo, že Zachowsky nedáva o sebe vedieť. Prešlo
štrnásť dní a horár nedoniesol z Gdanska nijakú poštu. Hoci Romaitis
Northausa na chate pravidelne navštevoval, vymenili spolu iba pár slov.
Horár pred neho zvyčajne vyložil noviny, príležitostne aj chlieb
a margarín, ba niekedy aj kúsok salámy, no obmedzil sa len na pár
stručných poznámok o počasí.

Popoludní istého daždivého septembrového dňa, keď sa Northaus vracal
z lesa, zbadal pred chatou sedieť horára. „Už tu čakám dobrú hodinu,“
povedal Romaitis vyčítavo. „Poďte dovnútra, tam sa dá lepšie zhovárať.“

Sadli si k stolu a horár vybral z náprsného vrecka starostlivo poskladaný
hárok papiera. Opatrne ho roztvoril a podal Northausovi: „To mi dal istý
človek od pána Zachowského, čítajte!“

List neobsahoval nijaké oslovenie, iba dátum 17. septembra 1944. „Veľa
vody pretiekli našou riekou,“ písal Zachowsky, „ale staré mlyny ešte vždy
melú. Vašej známej v B. sa darí obstojne.“ Teda aspoň dajaké znamenie,
že Uršuľa je na slobode! „Myslím, že vo vašich končinách sa čoskoro dačo
udeje.“ Slovo čoskoro bolo podčiarknuté. „Želám veľa šťastie na vaše
ceste!“ A celkom malým písmom bolo v roku napísané: „Škoda, že sa toho
nedožil Thälmann…“

Horár, ktorý sa doteraz mlčky prizeral, povedal: „Nič ma do toho nie je -
ale to posledné meno, to bol dajaký váš priateľ?“

„Bezprostredný priateľ nie,“ odvetil Northaus, „nikdy som ho osobne
nespoznal. Ale bol to statočný muž, ktorý bojoval proti Hitlerovi a dlhé
roky presedel vo väzeniach.“

Horára zrazu opustila jeho doterajšia zdržanlivosť: „Modlím sa k bohu,
aby ten krvilačný netvor Hitler neušiel zaslúženému trestu!“ Potom sa
trochu zháčil. „Mal som dvoch synov, bola to moja jediná potecha
a hrdosť. Obaja padli za Hitlera. Škriepil som sa kvôli tomu s bohom, ale
akiste to bola chyba. Možno mi chcel iba otvoril oči, pretože kedysi som aj
ja veril Hitlerovi ako spasiteľovi. Zabudol som, že človeka nemožno
stavať na roveň bohu!

Northaus mlčal, ale pomyslel si: Čudné, akými motívmi je vedený tento
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muž! Má pocit viny, a to je možno jediný dôvod, pre ktorý splnil
Zachowského prosbu a ubytoval ma v tejto lesnej chate. Ale napokon nie
je ľahostajné, z akých pohnútok Romaitis ide s nami? Potom predsa len
zareagoval; malo to znieť ako útecha: „Spoľahnite sa, Romaitis, že
Hitlerove dni aj dni jeho režimu sú už zrátané! Potom si aj vy budete môcť
voľne vydýchnuť.“

„Len keby už ten Hitler šiel do pekla! Pre mňa osobne už nič od života
nečakám…“ povedal Horár, vzal pušku a zamieril k dverám. Ale ešte sa
obrátil: „Toho dedinského policajta, čo som vám o ňom hovoril, vystriedal
nový. Akosi sa mi nepáči. Majte sa väčšmi a pozore!“

 

Dni sa očividne krátili, skôr sa zmrákalo a teplé neskoré leto vystriedalo
chladnejšie počasie. Northaus nezabudol na horárovo upozornenie.
Pozornejšie chodil lesom a vždy, keď došiel k dajakému prieseku, sa
najprv pozorne poobzeral. Nikde však nevidel ani človiečika.

Noviny boli teraz plné správ zo západného frontu, kým o východnom sa
mlčalo. To vyvolávalo Northausov zvýšený nepokoj. Pomyslel si, že tu
takto už dlho nemôže zostávať. Nemal nijaké oblečenie na zimu;
v ľahkých letných šatách, ktoré si vzal z Katzerovho bytu, muž už neraz
bolo poriadne chladno. Ešte dobre, že Zachowsky mu podaroval starý
zaštopkaný pulóver!

Istého rána začiatkom októbra sa Northaus zobudil na čudné zvuky.
Vyskočil z dreveného lôžka, načúval, potom sa vrhol k dverám a razom
ich otvoril. Počul dunivý hrmot, ktorý sa chvíľami strácal, chvíľami bol
zreteľnejší. Najprv mu zišiel na um nákladný vlak, ale túto myšlienku
spakruky odvrhol ako nezmyselnú. Bol to nepopierateľný zvuk
delostreleckej paľby! Srdce sa mu prudšie rozbúšilo. Náhlivo sa obliekol
a vyšiel pred chatu.

Teraz bolo zas ticho, iba od jazera sa ozývalo klokotanie akéhosi vodného
vtáka. Ale o chvíľu znovu doľahlo ťažké dunenie - áno, prichádzalo
z východu! Pokúšal sa odhadnúť vzdialenosť: mohlo to byť takých
dvadsať, maximálne dvadsaťpäť kilometrov. Keby len mal rádio! Dúfal, že
dnes príde Romaitis a prinesie najnovšie správy.

Zvyčajne sa horár zjavoval až neskoro popoludní. Northaus teda ako
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obvykle zašiel k jazeru, ale nenachádzal pokoja. Tu i tam postál pri sieti
a bezmyšlienkovito hľadel na trepotajúce sa ryby. Najradšej b bol ihneď
vyrazil smerom k frontu. Lenže len takto sa nemohol vytratiť, bolo by to
nevďačné. Romaitis napriek svojej zdržanlivosti sa oňho svedomito staral
a niekoľko týždňov bol jediným človekom, ktorému mohol dôverovať.
Nie, musí ho počkať.

Vrátil sa k chate a aby nečinne nepostával, dal sa zhľadávať dokopy tých
pár vecí, ktoré chcel vziať so sebou. Pár ponožiek, Zachowského pulóver,
kompas a starú mapu okolia, ktorú mu nedávno doniesol horár. Na
mnohých miestach bola prederavená, ošúchaná, ale tak či onak to bola
neoceniteľná pomôcka v týchto neschodných lesnatých a močaristých
terénoch.

Chvíľami nečinne postál, načúval, vyšiel pred chatu, ale nič sa nehýbalo.
Potom pocítil hlad. Odrezal si krajec z pol pecňa chleba, ktorý ešte mal,
a systematicky ho prežúval. Slnko už stálo vysoko nad lesom., dlhšie to
v chate nevydrží. Rozhodol sa, že sa vydá v ústrety Romaitisovi smerom,
z ktorého zvyčajne prichádzal. Takto mu rýchlejšie ubehne aj čas.

Položil na lôžko batôžtek s vecami, navrch dal kompas a mapu. Ešte sa
presvedčil, či je zásobník jeho pištole plný.

Dobrú polhodinu sa predieral húšťavou, kým les nezačal rednúť. Okrem
puknutia suchých konárov a príležitostného volania vtákov nepočul nič.
Iba raz prudko vyrazila z podrastu vyplašená srna. Takmer celkom pri
okraji lesa už medzi kmeňmi videl kostolnú vežu najbližšej dediny.
Niekoľko červených striech žiarilo v slnečnom svetle. Držal sa horárovho
pokynu a nikdy nešiel až k okraju dediny. Z diaľky pozoroval nepatrné
známky života najbližšieho obydlia ako čosi dôverne známe, s čím sa bude
musieť rozlúčiť. Možno už dnes, ak Romaitis príde.

Sedel pri okraji lesa asi hodinu, a obraz pred jeho očami sa nezmenil.
Teraz už pociťoval silný hlad. Vráti sa k chate, naje sa a bude čakať na
horára.

Cesta nazad mu pripadala akási dlhá. Zakopol o koreň a ticho zahrešil.
V diaľke bolo opäť počuť dunenie diel.

Keď došiel k chate, stála tu tak, ako ju pred vyše dvoma hodinami opustil.
Dvere boli zatvorené.
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A jednako sa mu v podvedomí zrazu vynoril čudný pocit ostražitosti.
Skade čosi také prichádza?, pomyslel si. Ostal stáť.

Zbadal stupaj v pôde. Tá predsa nemohla byť od neho? V odtlačku sa jasne
črtali jamky od cvokov. Potom sa mu uľavilo: jasné, Romaitis prišiel
z druhej strany a teraz čaká vnútri! Napätie poľavilo, uľahčene chytil
kľučku - a v nasledujúcom okamihu si uvedomil, že konal nekonečne
ľahkovážne…

V šere chaty zbadal mocného chlapa, ktorý v pravej ruke držal pištoľ
a mieril naňho. Neznámy mal na sebe zelenú uniformu nacistickej polície.
Hlasno, takmer veselo zvolal:

„Vítajme! A ruky pekne nahor, ale švihom!“

Northaus hľadel do tváre toho policajta. Zračila sa v nej stupídnosť
zmiešaná s horlivosťou a náznakom triumfu. Kým pomaly dvíhal ruky,
pomyslel si: Kde som podel rozum a opatrnosť, ja idiot!?

„Mal som teda dobrý ňuch!“ chvastal sa muž v zelenom. „Môj predchodca
bol ako slepé kura!“ Ukázal na batôžtek s kompasom a mapou. „To mi
stačí. Zrejme príprava na malú prechádzku lesom, k boľševikom, však,
pánko?“

Podišiel bližšie k Northausovi a zrúkol: „Otočiť, tvárou k stene!“ Hlaveň
pištole sa zavŕtala do Northausovho chrbta. Ľavou rukou ho policajt
vzrušene prehmatkával na celom tele. Northaus cítil zápach jeho potu.
Zrazu policajt naradostený zvolal: „Aha, hneď som si top myslel! Pištoľ,
a ešte k tomu z wermachtu!“ Ustúpil o pár krokov dozadu: „Môžeš sa
obrátiť, ale ruky stále drž pekne hore, inak to buchne!“

Northaus horúčkovito uvažoval. Policajt si sadol a spokojne, zvedavo si ho
obzeral.

„No a teraz rozpovedz, kde si zdrhol. Zrejme si už dlho na ceste, čo? Veci
už máš celé deravé!“ povedal policajt, bridivo zdvihol pulóver a nechal ho
spadnúť na zem. „Nechce sa ti hovoriť? Dobre, ako myslíš. Určite začneš
spievať, až ťa ubytujú na gestape. Tí rozospievajú každého!“

Jeho samoľúby tón naznačoval, že je nadmieru spokojný s odvedenou
prácou. Northausovi sa na okamih zazdalo, akoby za dverami začul
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šramot. Žeby ešte jeden policajt? Romaitis spomínal iba jedného. Alebo je
to horár? To je šanca! Aby dajako odlákal policajtovu pozornosť, povedal
pomaly, ale čo najhlasnejšie:

„Viete, čo ste? Úbohý idiot!“

Tvár policajta nabehla krvou a v očiach sa mu mihol zákerný pohľad
záblesk.

„Tak ty budeš ešte drzý? Ty nehanebná sviňa!“

Northaus inštinktívne cítil, že ktosi stojí za dverami chaty. A už aj videl,
ako sa pomaly pohybuje kľučka. Musí sa o to pokúsiť!

Náhle prudko zvrtol hlavou smerom k oknu, akoby tam čosi zbadal.
Policajt nedôverčivo sledoval jeho pohľad.

V tom okamihu sa za Northausom prudko rozleteli dvere. Policajt
zmeravel uprostred pohybu, potom sa poobrátil k dverám, ale nebol dosť
rýchly. Zadunel výstrel. Policajt zastenal, podlomili sa mu nohy a padol
tvárou na dlážku.

Romaitis sklonil pušku. Ešte vždy stál vo dverách a hľadel na ležiaceho.
Northaus pokľakol vedľa nehybnej postavy, obrátil ju na bok a zistil, že
horárova strela bola smrteľná. Ešte celý šokovaný náhlym priebehom
udalostí sa vzpriamil.

Romaitis sa chvel. Odstavil pušku do kúta a zotrel si pot z čela. Namáhavo
riekol:

„Mám už päťdesiatpäť rokov, ale nikdy som nevystreli na človeka. Kiež
mi boh odpustí, čo som urobil!“

Northaus k nemu podišiel.

„Nemohli ste konať ináč. Na vašom mieste bol by som urobil to isté. On,
alebo my - inej voľby nebolo. Ďakujem vám!“

Horár potriasol hlavou:

„Také jednoduché to nie je. Ale už si to sám musím vybaviť so
svedomím…“
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„Čakal som vás celé hodiny,“ povedal Northaus. „Čo sa robí na fronte?
Viete dačo presnejšie?“

„Rusi už od rána prudko útočia. Hovoril som s jedným feldvéblom,
ktorého ranilo; prechádzal našou dedinou. Vraj front zatiaľ drží, ale je
otázkou niekoľkých hodín, kým Rusi prerazia. Bol rád, že sa môže vrátiť
do zázemia.“

„V tom prípade sa dám na cestu. Poďte aj vy, Romaitis! Budeme to ťahať
spolu, kým tu všetko nezarastie trávou.“

Horár naňho vážne pozrel a potriasol hlavou.

„Nemôžem, mám chorú hlavu. A ani nechcem odísť! Ale vy áno, vy
choďte! Ste ešte mladý.“ Potom zaváhal a dodal: „Môj najstarší by bol
teraz vo vašom veku, tak už choďte!“

„A čo ten mŕtvy?“ spýtal sa Northaus.

Romaitis však iba znovu zopakoval výzvu: „Veď už choďte, neotáľajte
ďalej!“ Nato skĺzol pohľadom na mŕtveho policajta. „S ním si už nerobte
starosti. Hora je veľká a mlčanlivá. Nik ho nenájde… Čo ešte čakáte?“

Northaus mu podal ruku. „Nikdy nezabudnem, Romaitis, čo ste pre mňa
urobili. Veľa šťastia!“

Horár chvíľu zamyslene hľadel, ako sa Northaus s rančekom v ruke
vzďaľuje od chaty.

Na východe sa znovu ozývalo dunenie diel. Pripomínalo nepretržité
burácanie hromu. Slnko, už vysoko nad korunami stromov, za zahmlilo
a studený vietor prihnal mraky. Dlhými krokmi kráčal na východ. Zajtra
napoludnie, ale možno až večer, príde najťažšie skúška - prielom
vlastnými líniami.

Vlastnými? Letmo sa usmial a v tom istom okamihu si uvedomil, ako
zásadne sa preňho zmenili pojmy. Trvalo mu dlho, kým pochopil, že
takzvané vlastné línie sú mu vlastne cudzie a nepriateľské, že budúcnosť je
iba tam, kde sa teraz ozývalo dunenie diel.

Hlboko sa nadýchol lesného vzduchu a zacítil novú silu. Spomenul si na
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Vogta a Zachowského a zrazu vedel, že to dajako zvládne…
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