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Minulost bez konce
Svítalo. Mléčně zbarvený měsíc pomalu ztrácel na své nepronikavě bílé barvě. I
ta čerň nočního života, se ztrácela. Čerň, jež mi ještě donedávna dělala společnost.
Byla mým stínem, mým smutkem, nářkem i utrpením. Byla mou bolestí, byla tím
společníkem na celý život. Jakoby vedle mne seděla silueta malého mužíčka s kápí
přes tvář a kouzelným proutkem v bledé kostnaté ručce. Kůstka za kůstkou držela
ten lehký, přesto silný vrbový proutek. Jeho černý kabát páchl zatuchlinou a
strachem. Ano, byla to moje hořká a nebezpečná minulost. Nikdy v životě, ani po
smrti bych už nikdy nechtěla zažít to, co jsem si prožívala donedávna. Ta úzkost
z plesnivých, tmavých prostor plných lidí vyčkávajíc na svoji smrt. Na poslední
vydechnutí a poslední vzhlédnutí do tváří svých přátel – svojí takříkajíc rodiny.
Mužíček zaťal své dlouhé pařáty a lehce mávnul proutkem. Čiré ranní světlo a
zpěv čilých ptáčků za umazanými tabulkami oken se rázem změnili na tmavou šeď
lemovanou blesky a ozvěnou hromů. Srdce mi hrůzou povyskočilo a na zátylku mi
vyskákaly krůpěje potu. On to ví, ví to. Venku je počasí, jako tehdy, když…, když…,
nás odvezli. Z očí se mi řine tenká linie slaných slz a pramínky havraních vlasů se mi
lepí na vlhký zarudlý obličej. I přes kápi na mužíčkově obličeji jsem vycítila, jak
chladný má úsměv. Chladný a zlý. Možná je to jen výplod mé fantazie, možná se
nacházím nad propastí mezi elementární fantazií a normálním, smrtelným životem.
Často jsem se v noci budívala s hrůzou a naléháním v hlase. Neustále se mi
zjevovaly obličejíčky malých dětí – mých malých přátel. Jejich hluboké, tmavé oči
žádajíc o svobodu a prahnouc po základní složce života, po kůrce chleba a
plechovém hrníčku čisté vody. Stále mě u srdce zabolí, když si pomyslím, kolik
nevinných životů bylo hanebně zmařeno. Ten pocit vinny, i když vím, že za tyto
zločiny nemohu, jsou nadále vysilující. Vysilující, jako bát se jen nadechnout, jen
vypustit pouhý tón – jako ve vyhlazovacím táboru Osvětim.
Myšlenky byly naplno ponořeny do vzpomínek nedávných. Má mysl se prodírala
vzpomínkou za vzpomínkou, každou slzou a vzlykem, za pocitem beznaděje a ztráty
mi blízkých lidí. Za bránou neznámou bez možnosti úniku, kde byli lidé, kteří měli
něco společné. Byli na tom novém, lepším, světě přebyteční. Neměli právo žít
svobodně, děti si hrát, radovat se a láskyplně se usmívat na své ratolesti.
V koncentračním táboře jsem nalezla mnoho přátel. Přátelé, s kterými jsem
nemusela konverzovat německy a ani se přetvařovat. Byli jiní. Jiní, jako já. Bohužel, i
mnoho blízkých jsem ztratila. Štěstí, jež jsem měla já, zdaleka nepotkalo všechny.
Matku i otce ode mne oddělili náhle hned po příjezdu. Rozloučit se bylo
vyloučeno. Tolik různých lidí s různou minulostí se nacházelo kolem mne. Byla jsem
bezmocná, byla jsem jako v začarovaném kruhu. Když se má hlava mírně zotavila
z klaustrofobického záchvatu z přeplněného vagonu, rozhodla jsem se, že musím
najít rodiče. Obejmout mou křehkou matinku a hodného otce, políbit je na bledé líce
a rozloučit se s nimi. Tehdy jsem však netušila, že záchvěv matčina červeného šátku

a odraz otcových brýlí vidím naposled. Nikdy jsem je už od toho okamžiku neviděla.
Otce, jakožto nositele dioptrických brýlí čekala smrt jistě blízká. Pro ty lidi byl ještě
méně cenný, než ostatní. On ale nebyl. Chytrostí, jíž vynikal, by přelstil jakéhokoli
jiného měšťana. Zde mu jeho chytrá hlava byla stejně bezcenná, jako jeho brýle. Stal
se, jako všichni okolo, hadrovou panenkou na hrátky podle gusta druhých, těch
lepších.
Jedné noci za rezavou mřížkou lemovanou ostnatým drátem venku svítil srpek
měsíce a vál příjemný vánek. Noc vypadala tak nevinně, ideální pro procházku
mladého zamilovaného páru. V této takříkajíc nevinné noci se však krvelačně
vraždilo. Já cítila, že i já, až vyjde slunce, budu zabita. Půjdu se vykoupat a… Místo
vlažné vody stříkajíc z oprýskaných hlavic sprchy mne omráčí, uspí a nakonec i
usmrtí obláček smrtícího plynu. Takhle se obyčejně zabíjelo kvantum lidí. Podle
některých lidí to bylo absolutně v pořádku. Vždyť je válka, proč tedy nevraždit? Svět
by neměl být plný bezcenných lidí.
Nevím, možná mi moje víra napomáhala, ale stal se zázrak.
Ten den, lépe řečeno 27. ledna 1945, byl koncentrační tábor v Osvětimi
osvobozen. Zkroucené děti hrůzou a dospělí lidé, kteří ještě donedávna žili v hrůze a
v strachu, z jejich osudu, byli najednou štěstím bez sebe. Znamenalo to, že pro ně
začíná nový život, nová etapa, život s čistým listem.
Do tmavé, plísní zatuchlé chodby plné dětí i dospělých lidí, se rázem dostal první
paprsek všedního slunce. Brána lágru se pomalu otevírala. Svět za ní mi už byl tak
neznámý, tak cizí a nesvůj. Nazýval se svoboda. Tehdy jsem si slíbila, že na všechno
zapomenu. Zapomenu na smrt rodičů, na smrt ostatních lidí. Na psychický i fyzický
dopad, jejž na mě zanechali.
Nyní se nacházím v sirotčinci. Hodný strýček ani tetička nepřežili tu hrůzostrašnou
válku, aby se mě ujali. Můj život se pomalu sype, jako křehký domeček z karet. Zde
jsem jedna z mála, kteří přežili válku. Přežili holocaust. I přes to, že nás – dětí – je tu
mnoho, lidí přežilo málo. Od okamžiku, co jsem opustila Osvětim, jsem změnila
názor. Nikdy nezapomenu na psychické týrání našich věznitelů. Nezapomenu, proč
jsem omdlévala na vyčerpání hladem a ani že vši byly součástí mého starého Já.
Zapomenout a dělat hloupou, nic se nestalo? Na to mám příliš šrámů na duši a i svoji
důstojnost. Tlustou čáru nad minulostí udělat prostě nejde. Měli by pykat!
Mužíček opodál sedě se napřímil. Jeho ručka opět mávla proutkem, až po jeho
siluetě zbyl jen tmavý huňatý oblak páchnoucího dýmu. Po odpaření jehož dýmu
jsem zbystřila něco zvláštního. Na zemi se blyštila šesticípá hvězda. Odraz mého
dětství.

