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Poznámka k textu: Myšlenky jsou záměrně neurovnané (jakoby autorka přeskakovala
z myšlenky na myšlenku). Žákyně se totiž snažila mj. postihnout myšlenkové pochody
malého zmateného dítěte, které neví, co se stane za chvilku a jedinou jistotou je pro něho
záliba v malování.
Pochodeň
Poslední tah. Černá barva se pomalu vpíjí do drsné struktury papíru a tvoří čistou jasnou
linii… Kéž by všechno na světě bylo tak prosté.
Zadívám se na svůj obrázek. Vidím místnost přeplněnou patrovými postelemi, lavicemi a
kufry načrtlou v hrubých rysech. Náš pokoj.
Můj zrak se pomalu odtrhne od schnoucího výtvoru a zaměří se na park, který je vidět z okna.
Tráva, jíž se má chodidla nesmí dotknout, je vyprahlá, sežehlá sluncem. Bez života. Stejně
jako já.
Terezín. To je můj domov. Shodou okolností neseme velice podobné jméno. Jakoby osud
předurčil, kam povedou mé kroky. Život zde pozbývá jakoukoliv radost či štěstí. Vzduch je
naplněn pouze strádáním a utrpením.
Stále jsem zírala na zubožený kus přírody přede mnou. Před očima se mi míhaly záblesky
minulosti. Zdálo se to už tak dávno…Vrásčitá ruka babičky dopadající na mé červenající se
líčko. Vějířky kolem očí se ještě prohloubily, když přidala svůj hřejivý úsměv. „Terezko,
neboj se. Nic se nám nestane. Zůstaneme spolu. Navždycky.“ Odpovídala na mé ustarané
otázky. Jak jsem byla jenom naivní. Holčička v červených šatečkách, s copánky do půli zad
odběhla s úsměvem na rtech. Všem uklidňujícím slovům uvěřila.
Měla jsem ráda své kamarády a nedělní projížďky tramvají. Pak mi to bylo odepřeno… Do
školy jsem přestala chodit před půl rokem. A tak jsem kreslila. Pomocí pastelek si vytvářela
iluzi, že mi nic na světě nechybí. Ve tvářích rodičů se zračila hrdost pokaždé, když spatřili
novou kresbu. Maminka se vždy dojatě pousmála a pravila: „Jednou z tebe bude slavná
malířka. Uvidíš.“ Tehdy jsem nechápala, proč jí při těch slovech tváře smáčely slzy.
Dnes jsem měla stejný výraz jako ona už tak dávno. Po mém obličeji putovaly slané kapky a
tvořily sotva viditelné cestičky. Jedna z nich se s lehkostí snesla na papír a porušila tak
celistvost díla. Nevadilo mi to… Nejsem již tou malou dívenkou. Vím, že život si nemůžu
nalinkovat. Vím to až moc dobře. Moji blízcí zmizeli v transportech na východ. Já zatím
přežívám zde. Okleštěná od všeho, co jsem kdy milovala. I od těch nejzákladnějších věcí,
jako jsou jídlo a pití.
Znovu se tedy skloním nad desku stolu. Do ruky uchopím štětec. Přede mnou se pomalu
rýsují dvě postavy. Maluji. Protože to je to jediné, co mi nedokázali vzít. Moje vášeň pro
tento koníček hoří někde hluboko v srdci jako pochodeň. Dodává mi sílu a vědomí, že mě
tento režim ještě docela nezlomil…

