Eliška Hubáčková
Tady se to stát nemůže
Všichni budou hořet, jen český národ zůstane v aleji. Zůstane v aleji, kde jsou topoly, bez
Němců, bez Italů, jen oni. Pane prezidente Hácho, mrtvice Vás nepotkala? Říkáte si kéž by,
leč podepíšete listinu otroctví a smrti. Březen – krásný měsíc to jest, přec kdyby nebyl, vyšel
by Adolfův plán? Neberte zřetele na má hloupá slova, jsem jen obyčejným vojákem z cínu,
jenž stojí za branami a čeká na povel, na smrt, na boží odvolání.
Válet se v mrtvolném prachu a ptát se proč, Emile Hácho, proč? Šepot německých andělů,
v pekle holokaustu spatřit klauny beze svastik nebo bez rozumu.
Jak můžeme nazývati vůdcem někoho, kdo jest malým chlapcem se samopalem, kam spějeme
s tímto přístupem; zaslíbení české kotliny bezduchým, otrhané slepice se zdržují ve stínu
komorního smyčcového souboru. Váš režim uschl jak čajová růže bez vody, tak zemře vše,
když se nedopřeje vláha.
„Tak to konečně podepište!“
„Já nemohu, třese se mi ruka, vyřiďte to německému kancléři.“
Mám si snad prohnat kulku hlavou? Ten muž je naprostý idiot, ale co udělají se mnou, když to
nepodepíše?
„Vůdce se bude dobře starat o Čechy, věřte, když to teď podepíšete, nebude prolita žádná
krev.“
„Dejte mi jen trochu času, ještě nejsem připraven.“
„Nu, dobrá, máte dvě hodiny.“
Všichni si hrají na statečné bojovníky, leč co mám dělati já, když jsem jen malým člověkem
v tomto velkém světě.
Neodcházejte, nic se nám nestane, Hácha to nepodepíše a my si budeme žíti stejně dobře, jak
před tím. Již je vidím, zhmotněná smrt, s otevřenou náručí je vítám, přec oni mi to jinak
oplácejí.
V židovské čtvrti se slaví chanuka, Sarah, Samuel, Šlojm i Abrahám jsou přítomni. Mizí
v zemi před fašistickými pohledy, poslední slova judaistická se odrážejí od stěn v temnu a
chladu. Nesčetno hrobů, počitatelno židů, nářek boha je již neprobudí. Sejdem se
v blankytném nebi, kde nám budou hrát, u řeky Styx se zastavme, Hádes pláče, to jen kvůli
narcistním nacistům: oči by si vyplakal, Persefona též.
Vraždí v mollové tónině, jsou přesvědčeni, že dělají správnou věc, bez citů, bez bolesti
kráčejí, jak berlínská zeď, jež zmenšuje prostor k žití.
„Nostalgičtí lidé, prosím Vás, vždyť to bylo jen hloupé děcko, vždyť to byla jen hloupá
populace, potřebovali vyhladit.“
Klanět se lidem, kteří nebyli s to souhlasit se smrtihlavy, již jsou oděni do křížů. Klanět se
lidem, kteří nechtěli zemřít pro hákové kříže. Klanět se lidem, kteří nebyli a nejsou s to
souhlasit s krutým režimem.
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