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Z deníku dívenky
Milý deníčku,
babička říká, že Krausovi jsou splašení. To přirovnání zní legračně! Pana Krause, který se vždycky tak
vážně dívá přes obroučky svých brýlí, bych nikdy neoznačila jako splašeného…
Jenomže se začíná dít něco zvláštního. Cítím to ve vzduchu… Podobně jako když náš Punťa
cítí, že brzy přijde bouřka. Krausovi zavřeli krámek a povídá se, že za týden odjedou do ciziny. Taky
bych se chtěla někdy podívat někam hodně daleko od našeho městečka, ale nedovedu si představit,
že bych měla už navždycky opustit naši chalupu. Slyšela jsem babičku, jak se baví přes plot se
sousedkou Kropáčkovou o tom, že odejít od tak prosperujícího krámku kvůli nějakému odpornému
mluvkovi od Němec je hřích.“ Nevím, co to znamená prosperující, ale stejně se panu Krausovi divím.
Prý se bojí Hitlera. A prý je takových, jako jsou Krausovi, víc. Nechápu, proč se někdo bojí
někoho, s kým se v životě nesetkal. Já se třeba bojím starého pana Posnera, protože jsem mu loni
v létě ochutnala pár jablek z jeho zahrádky a on na mě od té doby hrozí holí. Ale panu Krausovi vážně
nerozumím. Proč by se měl bát nějakého Hitlera, který mu nemůže nijak ublížit? Copak mu pan Kraus
něco provedl, aby kvůli tomu přijel Hitler do Čech a vyřídil si to s ním?
Ještě se bojím strašidel. Hlavně polednice. Sice jsem ji neviděla na vlastní oči, ale vím, že
existuje, babička mi o ní vyprávěla. Polednice umí čarovat a nemá ráda děti. Myslím si, že Hitler
čarovat neumí. Pokud bych se měla kvůli někomu odstěhovat, bylo by to strašidlo.
Babička říká, že ji odsud nikdo za žádnou cenu nedostane. „Celý život jsem se odtud ani
nehnula, tak nevím, proč bych se měla na stará kolena někam plahočit! Narodila jsem se tady, tak tu
také zemřu!“ rozčilovala se, zatímco pálila noviny v kamnech.
Pokárala jsem babičku za to, že mluví o své smrti. Byla bych nejradši, kdyby neumřela nikdy.
Kdo by se pak o mě staral? Pohladila jsem ji po hlavě a setřela jí slzy, které se jí bůhvíproč koulely po
vrásčitých tvářích. Když mě ujistila, že nebrečí a jen jí něco spadlo do oka, běžela jsem ven.
Sousedovic Anča na mě volala, ať nesedím v seknici, když venku svítí sluníčko…

Ahoj deníčku,
představ si, stala se hrozná věc! Československo se už nejmenuje Československo, ale Protektorát
Čechy a Morava. Jsou toho plné noviny. Babička brečela a paní Kropáčková taky.
Ještě jsem nikdy neviděla babičku brečet úplně. Zkoušela jsem ji uklidnit, že to nevadí, že si
na nové jméno zvykne. Také nemám ráda, když se něco mění, třeba letopočty… Nebo když se nějaká
slečna z vesnice vdá a změní se jí příjmení. To se potom vždycky nějaký čas pletu a oslovuju ji postaru.
Ale na všechno si člověk zvykne…
Dospělí jsou teď vážnější. Dokonce víc, než tenkrát, když se k nám dostala zpráva, že z rodiště
mého dědečka se staly Sudety. Dědeček pocházel od Karlových Varů. Babička v ten den lomila
rukama a neustále opakovala: „Ještě, že se toho František nedožil!“
Tady je další důkaz, že dospělí se se změnou jména dokáží vyrovnat hůř než děti. Já si myslím, že
Karlovy Vary a ty krásné lázně, které jsem viděla na pohledu, jsou pořád stejné. Sudety – nesudety!
Chtěla bych se tam někdy podívat. A dát si lázeňské oplatky. Jednou jsem dostala kousnout
oplatků od Aničky a pamatuji si, že mi moc chutnaly!
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Milý deníčku,
svět je prostě nespravedlivý! Anička odjíždí! Prý do Anglie, která je až za mořem! To je strašně
daleko! Jak mi to mohla udělat? S kým si budu chodit ven hrát? Nikdo jiný mi nerozumí tolik, jako
Anča! Možná babička, jenomže tu nebaví hrát si na schovávanou a slepou bábu.
Nejdřív jsem to Aničce přála a měla jsem radost s ní. Myslela jsem si, že se tam jenom podívá,
vykoupá se v moři a hned se zase vrátí zpátky. Jenomže Anička říkala, že tam zůstane dlouho. Ptala
jsem se, jak dlouho trvá dlouho a ona odpověděla, že určitě déle než měsíc. A měsíc je vážně hodně!
Byla u nás na návštěvě Aničky maminka. Povídala babičce o nějakém panu Wintonovi a o
tom, že by bylo moudré, abych odjela s jejich Aničkou. Babička její návrh ihned zamítla. Řekla, že mě
nedá! To se mi líbilo…
Nechtěla bych jet do Anglie, když vím, že se tam nemluví česky. To bych se třeba ani nemohla
zeptat, kde je záchod a počurala bych se jako mimino! A navíc bych tam nikoho kromě Anči neznala.
Jela bych jedině s babičkou, jenomže té nikdo tu dalekou cestu nenabízel. Tak ať si tu Anglii prosím
pěkně všichni nechají!
PS: Kdo by pomáhal dávat zrní slepicím?

Deníčku,
mám strach! Slyšela jsem, jak venku někdo křičí! Myslím, že to mohl být pan Posner, i když… Kdoví.
Lidi teď často křičí. Dnes večer se však těch hlasů ozývá až moc. Rozeznávám i tvrdý jazyk, kterým
mluví němci. Babička vstala z postele a šla se podívat, co se tam venku děje. Nechtěla jsem, aby
occházela. Přikázala mi, že nesmím za žádnou cenu odejít z chalupy.
Připadá mi, že se hlasy ozývají z našeho dvora. Vážně se bojím! Ať už

Das Tafdbuch gst ngch eür dgd Juddn.

Strib, Jude!

