Drei Figuren
I. Popravdě byl Marcus Weiss trochu lehkovážný a na lidech viděl vždy jen to nejlepší.
Nechápal, že lidé dokáží být zlí a nemilosrdní. Zásadně ale nesouhlasil s tím, co podnikal
Adolf. Znal ho už dost dlouho na to, aby věděl jaký je. Od té doby, co se začaly stavět
koncentrační tábory, s ním ale nepromluvil…
II: Božena Luchnová byla rázná žena. Chovala slepice a uměla upéct výbornou vanilkovou
bábovku. Měla obrovskou rodinu a byla se svým životem spokojená. Věděla, že se do země
ženou vojáci s křížem. Nic si z toho ale nedělala…
III. Violína chodila do páté třídy a nejradši ze všeho měla šmoulovou zmrzlinu. Před pár
měsíci oslavila Nový rok 2008. Její táta žil v Americe a babička umřela někde
v „kononturašním“ táboře, nebo jak se to řekne. Nic o ní nevěděla, věděla prostě, že je
mrtvá…
I. Marcus seděl v nejnovějším voze. Jel do Vařenic. Nikdy v životě tam nebyl. Nebyl
spokojený, že musí lidi z této židovské vesnice odvézt do Terezína…do Terezína, tam už byl
naopak mockrát a stačilo mu to. Stejně ale jel. Proč? Protože byl popravdě Marcus Weiss
lehkovážný a na lidech viděl vždy jen to nejlepší. Doufal, že je v Terezíně nezabijí, že je
Adolf Hitler použije jen jako výstrahu…
II. Božena šla sesbírat čerstvě nakladená vajíčka. Šla a přitom se jí, jako nějaké znamení, na
krku zatřpytil její zlatý židovský kříž. Vzhlédla a mísa s vajíčky dopadla na zem. Vajíčka se
samozřejmě rozprskla po dvorku. Ne, Božena Luchnová ještě nikdy vajíčka neupustila.Tyhle
ale neupustila z nešikovnosti, ale z leknutí. Před jejími modře natřenými vrátky zastavila dvě
hnědá auta, na kterých se vyjímala znamení, která rozhodně nešla ruku v ruce se zářivou
hvězdou na jejím krku. Ano, Božena Luchnová byla rázná žena. Ani chvíli neváhala a běžela.
Před sebou viděla svoji záchranu - nabitou pušku, která visela v předsíni. V běhu natáhla
ruku, ale něco slizkého na zemi jí nedovolilo pokračovat. Žena se svalila a hlavou narazila do
staromódního červeného stolku. Byla omráčená…
III. Violína žila s maminkou v Praze. Její matka Šťěpánka Luchnová byla rázná po matce.
Violína seděla v pruhovaném křesle a dívala se na svůj oblíbený pořad Zoufalí manželé.
V klíně měla žlutě puntíkovanou misku a v ní deset kopečků lahodné modré zmrzliny. Její
maminka na této zmrzlině také „ujížděla“. Napadlo ji, jestli to bylo stejné i s její babičkou…
I. Marcus seděl v koženém křesle ve své kanceláři v Terezíně. Přemýšlel. Nevěděl, proč před
nimi ta žena z Vařenic utíkala. Kdyby nebyl na jejich autě hrozivý kříž, kdyby žena neupustila
vejce, kdyby na nich neuklouzla, kdyby doběhla k pušce včas a kdyby doopravdy vystřelila,
byl by na místě mrtvý…kdyby, kdyby… To se ale nestalo a Luchnová teď sedí v obrovské a
zároveň stísněné komoře s dalšími stovkami obyvatel Vařenic.
II. Božena teď seděla v obrovské a zároveň stísněné komoře s dalšími stovkami obyvatel
Vařenic. Probrala se teprve před pár minutami. Všude byla špína a smrad. Chtěla být se svou
milovanou rodinou víc než kdy jindy. Ještě, že malá Štěpánka byla na prázdninách u dědečka,
sebrali by ji jinak taky. Vedle ní byla mladá žena se čtyřmi dětmi, pošťačka, zmrzlinář, pan
Boháček….zdálo se jí, že je tu celý svět až na její rodinu. Na druhé straně ale byla šťastná, že
Tu její rodina nemusí být, protože se bála, že se tu stejně něco stane…

I. Marcus se ve svém křesle podíval na hodinky. Byl čas. Vyšel z vyhřáté místnosti do
kamenné chodby, kde by se nikdo nechtěl zdržovat moc dlouho. Loudal se po šedivých
schodech k ještě šedivějším dveřím, na kterých visel zrezivělý zámek. Z kapsy vyndal klíč se
sériovým číslem 52KV386, zasunul do zámku a po chvíli uviděl stovky nešťastných tváří,
pohybujících se v špíně. Najednou mu zaklepal na rameno generál Schummler se svou
družinou vojáků. Je čas. Je čas. Weiss, který česky uměl, nešťastně pronesl: „Pro vaše pohodlí
jsme vám připravili teplou sprchu...“
II. …a taky stalo. Najednou se otevřely dveře a v nich muž v uniformě, který se ale moc
nepodobal krutým dozorcům v tomto…domě. Řekl: „Pro vaše pohodlí jsme vám připravili
teplou sprchu.“ Božena si pomyslela, že je to trochu divné, protože měla na nacisty svůj
názor. Představa, že se zbaví ohavné špíny, však obavy odsunula. Těšila se, těšila…
III. Violína byla zvyklá vědět odpovědi na svoje otázky a proto se zeptala: „Myslíš, mami, že
měla babička taky ráda šmoulovou zmrzlinu?“ Paní Luchnová chvíli váhala a pak řekla:
„Nevím, moje maminka umřela, když jsem byla malinká holčička, umřela v….“ Violína ji
zastavila. Ráda dostávala odpovědi, ale ne vyčerpávající…
II. Božena šla odevzdaně, stejně jako ostatní lidé. Došla do místnosti, která tedy rozhodně
jako sprcha nevypadala. Alespoň tu ale bylo čisto. Nečekala žádný komfort. Ten muž, co je
sem nalákal pronesl důležitě: „Na shledanou“. Pak už se ozvalo jen jemné „klap“ a
v místnosti se ocitli sami. Po pár vteřinách si Božena Luchnová uvědomila, že tu chybí to, co
by ve sprše očekávala - voda. Když to za chvíli začalo ze všech stran syčet a ona ucítila
píchání v plicích, bylo jí to jasné.
Božena Luchnová, rozená Bauerová zemřela dne 21.7.1941, v obci Terezín, příčina smrti:
zatajená…
III. Violína si znovu dala do pusy polévkovou lžíci plnou modrého zmrzlého ledu. Svou
odpověď dostala a víc vědět nechtěla. Nechtěla vědět jak a kde zemřela její babička.
Bylo jí to jedno…

