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Havran a přelet nad továrnou smrti…
Probudilo mě zahoukání píšťaly lokomotivy… Další várka ztracených duší... Když jsem
vyletěl, oslepilo mě silné sluneční světlo, které vykreslovalo kontury budov a dávalo
tomu nostalgickému cihlovému zabarvení nějaké kouzlo… Strážní věže, které se tyčí
nad pocukrovanými, námrazou se blýskajícími, betonovými sloupy snižují naději na
útěk… Na nástupišti stála řada lidí… Děti si hrály, postrkovaly se a házely po sobě
sněhovými koulemi. Jejich dovádění ukončil jakýsi elegantně oblečený pán v kabátu a
vojenském klobouku. Měl kostnaté tváře, oči tak modré jako krev vévodů, blonďaté
vlasy a drzý úsměv na tváři… Jednu ruku měl rozpaženou a začal mávat zápěstím bud´
směrem nahoru nebo směrem dolů… A podle toho pak stráže rozdělovaly lidi nebo
jak je nazývali „Psy“… Ti, kterým elegán ukázal směrem dolů, šli doleva... byli to
většinou děti, starší lidé, těhotné ženy, lidé s postižením… Přiletěl jsem blíže… „Bud´
hodný Eliore, tatínek se vrátí, neboj… neboj…“ říkal starší muž svému ani ne 3letému
synovi… Pak mu ho vojáci vytrhli a zařadili do pochodů na levou stranu… „Bestie… Vy
BESTIE. Vy Parcha…“ Samopalová pažba udeřila muže do hlavy… Zvedl se… Podíval se
na mne jako na anděla smrti… a jakoby prosil… prosil o ušetření svého syna... „Keine
gnade - žádné slitování“, řekl drzý mladík ke klečícímu muži… Otec mu plivnul na
botu… Důstojník vytáhl zbraň a bezcitně střelil…
Bylo slunečné jarní ráno. Plno zanedbaných, otrhaných, podvyživených
vězňů stálo na shromáždišti… přiletěl jsem co nejblíže se to dalo. Opět ten mladík.
Opět ten stejný výraz na tváři. „Cesta ven nevede. Každý, kdo se pokusí projevit
sebemenší odpor, bude bez varováni popraven!“ bezcitně hlásal mladík... „Naše
zařízení překračuje normy na 156 % veliký to den pro III. Říši tak i pro bílou Evropu“,
najednou jeho projev přerušilo zahučení sirény… vypukla menší panika. Zanedlouho
se z nebes snesly stíhače… jako andělé strážní, kteří rozjasnili oči tisícům vězňů.

Vypukly boje. SSmani zbaběle stříleli do davů vězňů. Z lesů se vyrojily stovky vojáků.
Všude létaly letecké pumy, granáty, hluk z boje byl hlasitý jako by se měla Země za
chvíli rozpadnout. Nakonec bouře utichla. Hromady těl ležely v kráterech po
explozích… Naříkání zraněných, umírajících... Vojenští lékaři ošetřovali fronty vězňů.
I když podvýživa vymazala z jejich tváři veškeré emoce, v očích jim jiskřila naděje,
štěstí, smutek. Letěl jsem dál nad obrovským komplexem.
Lidé se nikdy nepoučí … vždy chtivost a nenávist pod záminkou lepšího světa působí
jako kompletní genocida vlastního druhu.

