Ironie Osudu
1.
Vlast je tam, kde je dobře.
Marcus Tullius Cicero

Jmenuji se Anna Bernsteinová. Třináct let jsem bydlela v bytě s tatínkem a maminkou. Byl to
krásný útulný byt, z jehož oken je vidět na tekoucí Vltavu a nad ní se majestátně vypínající
Pražský hrad. Toto je nejkrásnější obrázek na světě, říkávala maminka. Často jsme
se maminkou dívaly na tohle překrásné panorama a byly jsme hrdí na to, že jsme se narodili
v této zemi. Tatínek se často díval s námi, ale necítil to, co my. Tatínek byl Němec. Celá jeho
rodina byla z Německa. A celá jeho rodina na to byla hrdá.
Tatínek pracoval jako úředník v bance. Maminka byla doma starala se o domácnost. Aby
ten náš byteček vzkvétal, jak říkávala. Já jsem navštěvovala základní školu a musím přiznat,
že se mi tam občas chodit nechtělo. To mi ale hned maminka pohrozila, že nebudeme moci jít
v neděli do kavárny. Já jsem milovala nedělní návštěvy kavárny s maminkou. Zvláště na
podzim a v zimě. V létě jsem chodila raději do cukrárny.
Náš dům měl dvě poschodí My jsme bydleli ve druhém poschodí. V prvním poschodí bydlel
obchodník Alfréd Dimke, ale já jsem mu říkala strýčku Alfréde. Měl v přízemí svůj malý
byteček plný knih a útulný obchod, kam chodili lidé snad z celé Prahy. Strýček Alfréd byl
Němec stejně jako náš tatínek. Ale na rozdíl od našeho tatínka mluvil výborně česky a Němce
neměl moc v lásce. Stejně jako já s maminkou miloval pohled z okna na Vltavu při
zapadajícím slunci a cítil v srdci to samé, co já s maminkou. To, co tatínek nikdy nepochopí.
Strýček Alfréd neměl rád ani němčinu, říkával, že mu je němčina dobrá akorát k tomu, aby
mohl číst Goetha v originále. Jednou jsme ale strýčkovi přinesly Fausta přeloženého
Otokarem Fischerem. Strýček naň koukal velice nedůvěřivě. Způsobně poděkoval a zavřel
krám. Tak to strýček vždy dělával, když jsme mu s maminkou přinesli novou knížku do jeho
knihovničky. Jeho kulatý obličej se vždy rozzářil a v očích se mu objevila zvláštní jiskra. Poté
nám strýček asi pět minut z celého srdce děkoval. Pak vzal knihu opatrně do ruky, svojí
hrubou rukou pohladil hřbet, jemně nalistoval první slova a ponořil se do textu. Ráda jsem se
dívala, jak strýček čte. Měl přitom v očích zvláštní nepopsatelný výraz štěstí a soustředěnosti.
Když přečetl první větu, zavřel knihu, opatrně ji položil na pult a začal nám znovu děkovat.
Když jsme ho konečně přesvědčili, že nám jeho díky stačí, vzal ceduli zavřeno a pověsil ji na
dveře krámu. Šel na dvůr, nasekal si pár dubových polínek a zatopil ve svých červených
petrách.Usadil se do velikého koženého křesla a četl si. Přesně takhle to udělal i s naším
Faustem. Když jsme ale strýčka viděly druhý den ráno, šťastně nám sdělil, že teď už němčinu
nepotřebuje vůbec, že ji prý může zapomenout.
Náš, poschoďový dům na břehu Vltavy byl jakoby rozdělen. Přízemní část měla červenou
fasádu, naše poschodí žlutou. Byl to jeden dům, stejný, přesto jiný, rozdělený, rozdílný.
Stejně jako dva muži v přízemí a poschodí. Dva Němci a přesto jiní. Náš tatínek nenáviděl
knížky. A miloval němčinu. A rozdílný názor měli i na tu barevnou zeď. Tatínek říkal, že je to
šaškárna, strýček říkal, že není v Praze hezčí dům. Tatínek říkal, že svoji půlku udělá taky
červenou. Strýček mu na to odpověděl, že v tom případě udělá svoji půlku žlutou.
Její smích mi připomíná
vzpomínky z dětství,

kde všechno
bylo tak čerstvé jako světle modré nebe.
Občas, když vidím její tvář,
odvádí mě pryč na to speciální místo,
a kdybych zíral moc dlouho,
pravděpodobně bych se zhroutil a plakal
Guns N' Roses - Sweet Child O´Mine

2.
Základní lidskou slabostí je, že člověk nepředvídá bouři, když je pěkné počasí.
Niccolo Machiavelli

Byly to krásné časy. Ale jako by se začaly měnit. Tatínek se s námi přestal dívat z okna a moc
s námi nemluvil. Místo toho začal číst. To mi bylo velice podezřelé, protože vždy tvrdil, že
knihy jsou odpad, který znečišťuje každý dům, akorát prý zabírají moc místa. Naopak strýček
říkal, že knihy jsou duší každého domu. Že jsou pro lidi to samé, co jsou pro ptáky křídla.
Tatínek četl jenom jednu knížku. Byla celá černá a už od pohledu mě odpuzovala. Byl na ní
takový černý ornament v bílém poli. Takový kříž. Ale nebyl to kříž, který byl na oltáři
v kostele, kam jsme s maminkou v neděli vždy zašli. Vypadal, jako dva do sebe vklíněné
háky. Maminka říkala, že je to symbol satana.
Tatínek se s námi už skoro nebavil. Místo toho poslouchal rádio. V rádiu ale nezněly žádné
české veselé písničky. Stéle dokola tam burácel zlý hlas, který mluvil tatínkovou rodnou řečí.
Když tento hlas spustil svou řeč, tatínkovi se v očích objevily jiskřičky. Ale byly to jiné
jiskřičky než u strýčka Alfréda, když jsme mu přinesli knihu. Tohle byly jiskry posedlosti.
Vždy se mu na tváři objevil kyselý úsměv, avšak tvář maminky přitom bledla, tváře se jí
propadaly a její výraz značil beznaděj.
S maminkou jsme se stále častěji koukali z okna na ozářenou Prahu. Jednoho dne ke mně
maminka v noci přišla a řekla pouze: ,,Anglie s Francií nás zradily“. Já vůbec nerozuměla
jejím slovům, ale věděla jsem, že se stalo něco velice zlého. Takto zlomenou jsem maminku
nikdy neviděla. Dívali jsme se tedy na ten nejkrásnější obrázek světa, měli jsem k sobě
přitisklé obličeje a já cítila, jak mi po tváři stékají maminčiny slzy. Otec nebyl doma. Vrátil se
až pozdě v noci a opilý .
Pak už šlo všechno velice rychle. Do naší země přijela cizí auta, cizí vojáci. Maminka se
stále častěji dívala na lunou osvícenou katedrálu svatého Víta. Stále mi připomínala, kde jsem
se narodila, co jsem a v co mám věřit. Několik týdnů po obsazení pohraničních oblastí se
začaly dít další zlé věci.
V Německu zabili moc lidí. Rozbíjeli lidem okna, výlohy a dělali to dokonce i u nás.
Hlavně v pohraničí, tam kde nás obsadil nepřítel. Maminka říkala, že to byly útoky na židy. A
řekla mi, žemjsem také židovka, stejně jako celá naše rodina.
Otec už s námi vůbec nemluvil. Já nevěděla, co se děje. Potom přijeli vojáci až do Prahy.
Přijeli na Pražský hrad. My jsme se na to dívali s maminkou a ona mi řekla, že je to ten
nejsmutnější obrázek na světě. Nějaký pán si nasadil Svatováclavskou korunu na hlavu.
Maminka řekla, že se mu to nevyplatí, to se prý nesmí.
Najednou jsem nesměla chodit do školy, do krámu, nesměla jsem chodit na hřiště ani do
kavárny. A musela jsem nosit na šatech žlutou hvězdu, na které bylo napsáno „jude“ . Ta

hvězda vážila pár gramů, ale tížila mě, jako by vážila několik metráků. Často se stalo, že ke
mně přišla nějaká paní a říkala : ,,Ty jsi ale hezká holčička.“ Najednou se zarazila, její oči
sklouzly na mou hruď kde bylo vypáleno žluté znamení. Otočila se a odešla.
Seděla jsem ve svém pokoji a učila se. Nemohla jsem se učit ve škole, a tak jsem se učila
doma. Vtom jsem uslyšela hlasy z obývacího pokoje. To mi bylo velice divné, neboť u nás
bylo poslední dobou spíše ticho. Lehounce jsem otevřela dveře a nastražila uši.
„Prosím, musíš nás zachránit.“
„Ano, já vás zachráním.“ Odpověděl otec. Odpověděl zasněně a hlasem, který jakoby
nevycházel z něj.
„Já vás zachráním,“ opakoval, „já vás spasím,“ dodal.
„Děkuji,“ odpověděla maminka. Neznělo to jako projev vděčnosti. Znělo to suše a
nepřítomně.
„Neděkuj, jste nečistí, stejně jako celá vaše rodina, byl jsem zaslepen, ale teď procitám,“ a
mimoděk se podíval na foto za sklem. Byl na ní pán s přísným výrazem v uniformě. Jeho čelo
bylo pokrčené a na jeho pohledu nebylo vůbec nic hezkého. Bála jsem se na ten obrázek.
Zvláště, když mi o něm maminka vyprávěla. Byl to prý jeden zlý člověk, který neměl rád
židy.
„Na druhou stranu starala ses o mě dobře“ Řekl a nepřirozeně dlouho protáhl poslední slovo.
„Zasloužíš si ode mě službičku.“ Povídal teď už rozhodným hlasem a odešel.
Maminka se za ním ani nepodívala a dál pokračovala ve své práci. Balila naše věci. Bála jsem
se jí zeptat, proč to dělá. V očích měla výraz, jaký jsem u ní ještě neviděla. Byla to směsice
smutku, zloby, ale také odhodlání. Avšak tušila jsem, proč to dělá. Nebyla totiž jediná, kdo
balí své věci.
Ležela jsem ve své posteli a slunce se už vytratilo za obzor, najednou jsem zjistila, že jsem
si nechala svého plyšového medvídka v obývacím pokoji. Nazula jsem si tedy bačkory a šla
jsem pro něj. Potichu jsem našlapovala. Na kanapi v pokoji ležel otec. Šla jsem potichu kolem
něj a bála se, abych ho neprobudila. Bála jsem se být sama v jeho přítomnosti. „Já je spasím,
spasím.“ Velice jsem se polekala, škubla sebou a přikrčila se za otoman. Opatrně jsem
vyhlídla přes opěradlo, ale on pořád spal. Popadla jsem svého medvídka a uháněla do svého
pokoje vletěla do své postele a ukryla se peřinou. Měla pocit, že ji její peřina ochrání přede
vším, před otcem i před vojáky, kteří přijeli na Pražský hrad.
Jsem pán loutek, s tebou cvičím
Zmatu rozum a sny zničím
Oslepím tě a nevidíš nic
Tak zavolej, já tě uslyším.
Pane,
pane
Tak zavolej, já tě uslyším.
Pane,
pane
Metallica – Cliff Burton/Kirk Hammett/James Hetfield/Lars Ulrich – Master of Puppets)

3.
Lidé se nerodí tací, jací jsou, ale stávají se jimi.
Claude Adrien Helvétius

Druhý den ráno jsme seděli u snídaně všichni tři. To bylo velice podivné, protože on s námi
už velice dlouho nesnídal. U snídaně se mlčelo a v předsíni byly připraveny kufry. Já věděla,
co to znamená, velice dlouho neuvidím ten náš domeček žluto-červený. Nepodívám se z okna
na Vltavu ani se nebudu moci koukat na to, jak si strýček čte knížky, které mu s maminkou
nosíme.
Sešli jsme po schodech dolů a tam čekal strýček. Pod očima měl kruhy a jeho tváře byly
propadlé. Já s maminkou jsme položili kufry a šli strýčkovi naproti. Beze slov se objali.
Potom se strýček vrátil pro naše kufry a pomohl nám.
„Sbohem,“ hlesl, „nikdy na vás nezapomenu.“
„Však my se ještě shledáme,“ odpověděla maminka. Budeme spolu bydlet v tomhle domečku,
my vám budeme nosit knihy a vy nám za to budete vyprávět svoje příběhy.“ Říkala to
s úsměvem na tváři, ovšem s ne moc velikým přesvědčením.
„Určitě, naděje přeci umírá jako poslední, a když už žádná není, tak si ji vymyslíme, to si
dobře pamatujte, až budete tam …“ Strýčkův hlas se zlomil a jeho oči se leskly jako tráva
pokropená ranní rosou. Znovu jsme mlčeli, pouze se dívali do očí. Někdy je lepší mlčet.
Někdy upřímný pohled do očí řekne mnohem více než tisíc slov. Řeč je pramenem
nedorozumění, ale když se na někoho podíváte od srdce, je to vždy správně.
Vtom se ozvalo troubení. Otec si půjčil auto, abychom nemuseli tahat kufry pěšky. Strýček
nám pomohl vzít kufry. Naposledy jsem si nabrala do nosu vůni domova a schovala si ji na
horší časy. Vyšli jsme na ulici a ofoukl nás studený vítr. Strýček nám pomohl naložit
zavazadla. Otec ani nevylezl z auta. Nasedli jsme a naposledy se rozloučili pohledy. Na jeho
saku se kutálely stříbrné slzy. Vtom se auto rozjelo a strýček zůstal stát. Zůstal stát uprostřed
silnice zůstal sám, ale ve skutečnosti nebyl sám. Ten, co sedí v temném koutě sám, nemusí
být sám, někdo ho může nosit ve svém srdci. Naopak to, že jsi v davu, neznamená to, že
osamělý nejsi.
Jeli jsme v autě a nikdo nehlesl. Jediné, co bylo slyšet, byl monotónní hlas motoru a
občasné najetí do nerovností na silnici. Vystoupili jsme na nádraží. Otec vzal kupodivu
zavazadla a zamířil k perónu. Jak jsme se podívali na nástupiště, udivením jsme se zastavili.
Nádraží bylo plné vojáků a lidí se žlutou hvězdou na hrudi, stejnou jako máme my. A všichni
se cpali do jednoho vlaku.
„Já myslela, že jedeme za příbuznými do Anglie,“ řekla už úplně zlomená maminka.
„Jedete se svými lidmi, s příbuznými, kteří jsou stejně nečistí jako vy dvě. “ Zněla zlostná
odpověď a já se znovu rozvzlykala.
„Vidíš, tohle by Němec nikdy neudělal,“ řekl povýšeně.
„Říkal jsi, že nám pomůžeš.“
„Ano, já vám pomáhám, spasím vás, ano spasím,“ řekl zasněně.
„Maminka se otočila a bez jediného slůvka či pohledu se přidala k davu, který měl na prsou
stejné znamení. K davu, který byl stejně nečistý jako my. Vždyť já jsem se koupala každý
den. Ale to už nás Němci v uniformách naháněli do vagonů.
A šeptá se, že brzy,
pokud všichni uposlechneme volání,
flétnista nám dá důvod.
A svítání počne nový den
pro ty, kdo vydrží vzhůru.
A lesy budou odrážet ozvěny smíchu.
Led Zeppelin – Jimy Pag./Robert Plant – Stairway to Heaven

4.
Člověk se plně projeví teprve tehdy, když změří své síly s nějakou překážkou.
Antoine de Saint- Exupéry

Ve vagonu bylo moc lidí. Tlačili jsme se na sebe. Drželi jsme se s maminkou za ruce a
mačkali k sobě své hrudníky tak, že byl slyšet každý úder jejího srdce. Srdce musí bít na levé
straně, ale musí být na pravém místě. A ta naše byla na pravém místě. Byla v domečku na
břehu Vltavy. Byla v srdci strýčka Alfréda a byla navzájem v našich srdcích. Hledáš-li
pravdu, nedívej se dál než k svému srdci.
Lokomotiva odfoukla poslední páru a začala se zastavovat. Najednou jsme byli vyháněni
z vagonu. Vznikla veliká tlačenice a já se bála, abych maminku neztratila. Před vagonem
čekali příslušníci Waffen SS, na vodítkách měli rozzuřené psy, čekající na vypuštění. Místo,
kde jsme vystoupili, se nazývalo Bohušovice a my jsme museli pěšky pod dozorem esesáků jít
několik kilometrů pěšky do pevnosti jménem Terezín. Šli jsme obtěžkáni kufry, nohy nás
nesnesitelně bolely a my nevěděli, co nás čeká. A já jsem si stále opakovala slova strýčka:
„Naděje umírá až jako poslední.“ Toto slovní spojení se používá velmi často. Ovšem v našem
případě to neznělo jako klišé.
Konečně se zdálo, že jsme na místě, před námi se vypínala oranžová brána s nápisem
Arbeit macht frei. Když jsme procházeli touto bránou, maminka přečetla nahlas: „Arbeit
macht frei.“ A odplivla si. Přiskočil k ní esesák a udeřil ji pažbou do břicha. Maminka se
skácela na zem. Začala zvracet. Já a další tři lidé se k ní vrhli a pomohli jí na nohy, podpírali
ji, až jsme došli do míst, kde jsem tomu měla říkat domov. Vybavila jsem si vůni domova, ale
nepomohlo to. Byly to čtyři malé stěny, které tvořily malý prostor. Uprostřed místnosti bylo
za sebou pět paland, dole patnáct míst, nahoře též. Páchlo to tu zatuchlinou, která vůbec
nepřipomínala domov. Stěny byly oprýskané. Ale přeci mi tady něco připomínalo domov.
V rohu místnosti staly červené petry. Stejné jako měl strýček Alfréd ve svém pokojíčku, v
nich vždy zatopil, když jsme mu přinesli knížku. Při vzpomínce na strýčka jsem se znovu
rozplakala.
Mamince už bylo lépe. Už se mohla postavit na nohy. Dokonce už s námi ostatními vězni
chodila do práce. Pracovali jsme velice tvrdě. Od osmi hodin do šesti, mnozí práci nezvládali.
Já jsem také měla co dělat, abych vydržela. Ale naděje přeci umírá poslední.
Ženy v táboře měly na práci hlavně zahradu. Okopávaly jsme zeleninu, ryly, sázely a
sklízely. Měly jsme na dosah čerstvé plody, ale nesměly jsme je jíst. Věděli jsme, že by přišel
krutý trest. Bylo to jako z jednoho příběhu ze starého Řecka, který mi vyprávěl strýček.
Nějaký pán urazil bohy. A pak musel celý život trpět žízní a hladem. Stál po kolena ve vodě,
ale když se chtěl napít voda zmizela. Stál pod stromem, na kterém byla na dosah ruky krásná
jablka. A když natáhl ruku, aby je utrhl, nedosáhl na ně. Přesně takto jsme se cítili, protože
jídlo, co jsme dostávali, nebylo to, na co jsem byla z domova zvyklá. K snídani bylo kafe. Ale
to kafe nebylo kafem, bylo to stokrát vylouhované kafe. Muži o něm říkali, že to kafe někdo
vypil, pak ho vymočil a pak nás nutili, abychom ho znovu vypili. K rádoby kafi jsme
dostávali krajíc chleba. Jedna z věcí, kterou mi strýček s oblibou říkal, byla: „Dokonalost není
dosažena tím, když už nelze nic přidat, ale tím, když už nelze nic odebrat.“ Vždycky jsem si
myslela, že nelze upéct chleba bez mouky. Ovšem mýlila jsme se. Jde to.
Byla to těžká doba, ale když nám skončila práce, dalo se to přežít. Od šesti do desíti jsme
měli volný pohyb po táboře. Ovšem ne vždy se dal využít. Někdy jsme byli z práce unaveni

tak, že jsme byli rádi, že jsme se doplazili na své palandy, a tam jsme mlčky odpočívali. Jak
jinak. Práce přeci osvobozuje.
Ale někdy, když byl čas a nálada, slezli jsme se v tom našem pokojíčku a vyprávěli si
příběhy. Já jsme tam byla nejmladší. Přesto jsem byla povětšinou hlavní vypravěčka.
Vyprávěla jsem příběhy, které mi předčítal strýček. To bylo krásné. Takové malé světýlko
uprostřed tmavého tunelu. Když jsme se sešli a vyprávěli si příběhy.
Také jsem milovala, když nad našimi ubikacemi zapadalo slunce. Vždy jsem si sedla na
zem, dala nohy křížem a dívala se, jak sluníčko centimetr po centimetru zapadá. Vzpomínala
na to, jak mi bylo krásně, když jsem se s maminkou dívala z okna, jak jsme spolu chodily do
kavárny. Bylo mi u toho smutno. Když je člověku moc smutno, má rád západy slunce.Ale
stalo se něco nečekaného.
„Aničko, pozítří pojedeme jinam, “ povídala mi maminka jednoho večera.
„Prý někam na východ, do Polska, kde nám bude lépe, kde budeme mít vlastní vesnici, ve
které si budeme moci pěstovat zeleninu pouze pro sebe.“
„Musíme se pořádně připravit na cestu, bude dlouhá.“
A já už neposlouchala, pouze si představovala vesnici, kde si budeme pěstovat vlastní
zeleninu a budeme mít vlastní domeček, ve kterém budu mít knihovničku. Určitě si tam
budeme moci vzít s sebou i strýčka.
Spi jen jedním okem.
Pevně si drž polštář
Pryč je jas.
Je tu noc.
Drž se mě.
Jdeme do žádné země.
Metallica - Kirk Hammett/James Hetfield/Lars Ulrich - Enter Sandman

5.
Víra je síla nepřímo konající zázraky. Vírou mohu v každém okamžiku učinit zázrak pro sebe a často i pro druhé, pokud mají ve mne víru…
Novalis

Ráno nás vyhnali z postele velice brzy. Naštěstí už jsme nemuseli jít pěšky. Za dobu, co jsme
strávili v Terezíně, postavili vlečku. Nástup do vlaku byl ještě brutálnější než výstup při
příjezdu sem. Byli jsme postrkováni pažbami samopalů a němečtí ovčáci byli rozzuření jako
nikdy předtím.
Do vlaku jsme byli přímo slisováni. Byli jsme namačkáni jeden na druhého a nebylo to
vůbec příjemné. Cítila jsme dech lidí okolo, jak jim vzrušením bije srdce a celé tělo ovládá
třes. Ve vagonu bylo nesnesitelné vedro, byl plný much. Nejhorší bylo, když začali cestující
kolabovat. Napřed se začali potácet a kolíbat jako medvěd grizzly. Poté se bezvládně sesuli
k zemi. Nebylo možné nic dělat. Nebyl prostor. Lidé po nich šlapali a možná ještě byli rádi,
že se uvolnilo místo. Lidé se chovali jako zvířata. Jako by se v nich objevovaly dávno
ztracené instinkty. Důležité bylo jediné, přežít. To znělo v hlavě každému. Přežít.
Nevím jak, dlouho jsme jeli. Ztratila jsem pojem o čase. Nevěděla jsem jestli, je ráno či
večer. Nevěděla jsem ani, jestli je únor nebo červenec. Věděla jsem, že jedu do lepšího místa,
kde si budu na zahrádce pěstovat zeleninu a v křesle u kamen číst knížku.

Ve vagonu bylo ticho, stále jsme stáli a už jsme nevnímali křeče v nohou. Snad už jsme
nevnímali ani pach mrtvol, které nám tlely pod nohama. Jediné, co mě zajímalo, že mám
hlavu opřenou o hlavu maminky, která byla v říši snů a určitě snila o našem novém krásném
domově.
Ozval se skřípot, jakožto znak toho, že vlak zastavuje. Snad už nikdo nedoufal v to, že vlak
zastaví. Po nekonečných okamžicích se to zdálo nereálné. Ještě více nereálné bylo, že se mi
podaří rozhýbat ztuhlé nohy. Snažila jsem se jimi pohnout, ale nešlo to. Jak vlak zastavoval
všichni se probouzeli. Nikdo nevěděl, co se děje. Co nás bude čekat venku. Měla jsem mít
radost. Vlak zastaví a já se projdu po čerstvém vzduchu. Ale místo toho mě sevřel strach,
sevřel mě celou od hlavy k patě.
Najednou se s ohromným skřípotem rozrazily šoupačky a dovnitř zasvítily silné svítilny.
Byl to obrovský šok po dlouhých hodinách strávených ve tmě. Mžourali jsme do tmy jako
krtci, ale museli jsme se brzy rozkoukat. Ozval se příkrý hlas, jehož obsahu jsem nerozuměla.
Najednou se ohromná masa lidí pohnula tlačili na mě ze všech stran a mé nohy se jakoby
zázrakem rozpohybovaly. Strach je ten největší motor. I kdybych měla místo nohou pahýly,
rozběhla bych se. Dav mě vytlačil až na betonové nástupiště. Byla chladná noc a měsíc zářil.
Ale příjezd do vytoužené země jsem si představovala jinak.
Okolo stáli esesáci se psy a nabitými samopaly. Myslela jsem, že vystoupím z vlaku a
dostanu přidělený domeček. Podobný, ve kterém jsem celý život bydlela. A najednou na mě
řvou nějací vojáci slova, kterým nerozumí a vidím psy připravené na povel pronásledovat.
Ohromný dav se opět pohnul.
Kde je maminka, problesklo mi hlavou. Zastavila jsem se, ale dav mě tlačil dál. Upadla jsem
na kolena a stovky párů bot mě tlačily k zemi. Ucítila jsem tlak na ramenu. Nějaká paže mě
zvedla a já mohla pokračovat. Maminku najdu později. Teď musím pokračovat a přežít.
Přežít. To byla jediná myšlenka.
Šli jsme temným lesem. A za vysokými borovicemi vyšlehovaly plameny. Táhla jsem těžký
kufr a nikdo mi nepomohl. Každý měl dost svých starostí.
Už se rozednívalo a my stanuli před branou. Velkolepější než byla v Terezíně. Byl na ní
stejný nápis. Místo se jmenovalo Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau. Za ní stály
několikapatrové cihlové domy. Ale před branou se dav zastavil. Stáli tam dva muži
v uniformách, přes které byl přehozen bílý plášť. Byli to zdravotníci. Rozdělovali dav na dvě
skupiny. Opodál stál jeden muž. Nejspíše taky zdravotník. Byl to pohledný člověk. Jediná
vada na kráse byla mezera mezi předními zuby. Soustředěně si prohlížel dav. Těkal po nás
očima. A najednou se rozzářil. Luskl prsty na dva esesáky a ukázal na dvě malá dvojčátka.
Byli to chlapci, mohlo jim být tak pět let. Esesáci je vzali do náruče. A donesli je
k zdravotníkovi. Dvojčata měla v tváři ustrašený výraz, ale doktor se na ně usmál, vzal je za
ruce a odváděl pryč. O ně bude dobře postaráno, pomyslela jsem si.
Zbylí dva zdravotníci rozdělovali dav na dvě skupiny. Když jsem se konečně dostala na
řadu, chvíli se rozmýšleli. Ale nakonec mě poslali doleva. Tam si mě přebrali jiní členové
Waffen SS. Strhali ze mě všechno oblečení a nahnali mě s dalšími ženami do sprchy. Tísnili
jsme se a neskutečně nás zábly nohy. Někdo začal něco vykřikovat o plynových komorách.
Prý se dovnitř za chvíli začne valit smrtící plyn a my začneme umírat pomalou smrtí. Tato
žena byly rychle umlčena. Na paniku zde nebyl čas ani prostor. Stáli jsme na neskutečně
studené podlaze a mlčeli. Bylo to hrobové ticho. Opravdu jsme se báli, že se tato sprcha stane
naším hrobem. Stáli jsme nazí, třeli o sebe studená těla a naše srdce překotně tloukla. Ve
vzduchu byl cítit strach, byl všude. Nesnesitelný palčivý strach, který nás dusil. Omotával se
nám okolo krku a chtěl nás zahubit.
Najednou bylo slyšet zahučení a ze sprch se začalo něco valit. Všichni se lekli a očekávali
přítok smrtícího plynu. Všichni ucukli. Avšak byla to pouze voda. Místností se rozneslo
úlevné vydechnutí. A jak voda padala na naše těla, jako by se i starosti vytrácely. Splachovaly

se do kanálu spolu se špínou, která stékala z našich těl. Jako by ze sprch nekapala voda, ale
naděje. Všichni jsme mysleli na smrt, ale teď jsme znovu doufali v žití.
Když proud tekoucí vody ustal, byli jsme nahnáni do úzké uličky, postupovali jsme vpřed
po jednom a na každého byl chrstnut odvšivovací prostředek. Poté jsme byli v rychlosti jedna
podruhé ostříhány téměř do hola. Ztratila jsem své vlasy, jaká potupa, ale dnes to znamenalo
to nejmenší. Jak jsem byla odvšivena, byla jsem dále hnána k hromadě oblečení. Neměla jsem
čas na vybírání, jako když jsem si vybírala s maminkou. Ach, kdepak je asi maminka?
Popadla jsem nějaké hadry, ani jsem nevěděla jaké a s davem jsem doběhla k podlouhlému
domu. Všechno se to událo velice rychle. Otevřely se dveře a my vstoupili.

Vítej tam, kde čas tiše stojí
nikdo neodchází a ani neodejde.
Zdá se, že měsíc bude stále v úplňku.
Každou noc sním stejný sen
Vidím před sebou naši svobodu
Žádné zamčené dveře, mřížovaná okna
Žádné věci, které by mě strašily
Whitfield Crane / John Marshall / Scott Ian / Tony Levin / Mickey Dee - Sanitarium
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Ví Bůh, že se nikdy nemusíme stydět za slzy, neboť to je déšť na oslepující prach země, který
pokrývá naše tvrdá srdce.
Charles Dickens

Vstoupili jsme do podlouhlé místnost. Byla snad stokrát větší než místnost v Terezíně. Po
obou příčných stěnách stály nekonečné řady paland. Všichni na mě koukali a já na ně.
Nepřišlo jim divné, že jsem přišla. Vypadali tak zbědovaně, že jsem se nemohla zajímat.
Procházela jsem nekonečnou řadou a nevnímala stovky očí upřených na mou postavu. Hledala
jsem volné místo na palandě, ale nikde nebylo. Nikde. Sedla jsem si tedy na špinavou,
studenou zem. Občas byla pokrytá tlustým kobercem. Podívala jsem se blíže na ten koberec a
ucukla jsem v největším děsu. Koberec byl utkán z lidských vlasů.
Oblékla jsem si šaty, které mi byly přiděleny. Byly to pouze cáry. Teď v létě to nevadilo.
Ale co potom. Co potom … Určitě dostanu nové šaty. Až mi přidělí ten baráček, ve kterém
budu bydlet s maminkou a strýčkem. Asi jsem si to pouze nalhávala. Ve skrytu duše jsem
věděla, že maminku už nikdy neuvidím. Ale ta naděje přeci umírá až poslední.
Jak jsem seděla na té zemi, ozval se za a mnou hlas: „Ty jsi tady asi nová viď?“
Neodpověděla jsem, pouze jsem otočila hlavu a lehce přikývla.
„Budeme se střídat o místo na posteli,“ řekla rozhodným hlasem. „Lidé se tady chovají jako
zvířata,“ dodala opovržlivě. ,,Nikdy není tak hrozně, aby nemohlo být hůř, třeba zítra bude
hůř a pozítří třeba už ani nebude.“ Chtěla jsem se jí na všechno zeptat, ale nemohla jsem. Byla
jsem strašně unavená a chtěla jsem akorát spát. Možná jsem se ale nechtěla zeptat z jiného
důvodu. Chtěla jsem si uchovat ještě naději. Naději na ten lepší svět, o kterém jsem snila ve
vlaku. Zmohla jsem se pouze na: „Chce se mi spát.“ Žena mlčky přikývla, slezla z postele a

lehla si na zem místo mě. „Na seznamování bude ještě dost času.“ Slyšela jsem ještě. „Snad,“
dodala trochu zkroušeně.
Život v Auschwitzu byl jiný než v Terezíně. Mnohem tvrdší, krutější. Jestli jsme pracovali
v Terezíně tvrdě, tady to bylo mnohem tvrdší. Když jsem říkala, že byla v Terezíně špatná
strava, tak tady nebyla téměř žádná strava. V těle jsem neměla žádnou sílu, v hlavě žádné
myšlenky. Stále jsem doufala, že se otevřou dveře a maminka vstoupí. Čekala jsem marně.
Pracovali jsme v neskutečném vedru. Nebyla jsem si jistá kolik může člověk snést. Ale asi
dost, když jde o život dějí se zázraky.
S ženou, s kterou jsem se střídala o lůžko, jsem se seznámila. Jmenovala se Eva
Brangelbuldová a dělala mi takovou náhradní matku. Byla to pětatřicátnice, židovka,
pocházející z Tábora. Bez ní bych život v táboře nezvládla. Ukázala mi, jak to tu chodí, a se
vším mi pomáhala. Jednou jsem se zmínila o dvojčátkách, která šla s tím hodným pánem.
Když to slyšela, tvář jí zbrunátněla a neměla se k tomu, aby mi odpověděla. Ale já ji přinutila.
,,Ten pán, o kterém tady mluvíš, má přezdívku Doktor smrt.“ Povídala a její oči těkaly po
šedivé stěně před námi. „Co se děje v jeho ordinacích, jsem se dozvěděla pouze náhodou.
Díky jednomu vězni, ale to je nepodstatné.“ A udělala gesto naznačující, že o tom vězni nic
říkat nebude. „Tedy Doktor smrt se o ta dvojčátka určitě postaral, ale nevím zda je jim co
závidět,“ ušklíbla se.
„Ale vždyť se na ně tak usmíval, tvářil se velice přátelsky.“ Namítla jsem.
„Ano, ano on se tak tváří, na ta dvojčátka byl určitě i milý, dokud na nich nezačal dělat ty své
pokusy…“
„Pokusy!“ vytřeštila jsem oči.
„Ano pokusy.“ Na chvíli se odmlčela a já čekala s otevřenou pusou.
„Ano, pokusy, dělá pokusy na židech, nejradši má právě malá dvojčátka.“ Nedívala se mi do
očí, pozorovala šedou stěnu za mou hlavou. Těkala po ní očima. Najednou se její oči zastavily
na černém fleku a ona pokračovala ve svém vypravování.
„To, co ti teď říkám, jsem neviděla na vlastní oči, ale řekl mi to člověk, kterému věřím.“ A
znovu se jako předtím, když zmínila záhadného člověka, odmlčela. „Když dostane taková
dvojčátka do ruky, zkouší, co je na nich stejného.“ „Sešije je k sobě tepnami na rukou a nechá
je být,“ řekla Eva znechuceně. „Někdy je k sobě přišije zády, rány se jim samozřejmě zanítí a
ona umírají v obrovských bolestech,“ říkala Eva jakoby v transu. „A to všechno bez umrtvení.
“Když jsem to slyšela, nevěděla jsem, jestli se mi chce brečet, nebo zvracet. „Někdy jim kape
roztoky do očí, pokouší se změnit hnědou barvu na modrou, důsledkem toho bývá oslepnutí. “
„To je ale strašné,“ zvolala jsem.
„Další z jejich kousků je ponořování živých lidí do vroucí vody, zkouší, jaký žár může lidské
tělo snést.“ To, co jsem právě slyšela, mi přišlo nemožné. Tak daleko přece nemůže lidská
krutost zajít, je to nemyslitelné.
„Když skončí se všemi svými zrůdnými pokusy, většinou už je ,,pacient“ v pánu. Pokud ano,
je to pro něj obrovské štěstí a vysvobození. Pokud přežije, je zaživa pitván.“ Zvedl se mi
žaludek, ale byl prázdný, nemohla jsem nic vyzvrátit. „A není jediný, jsou tu i jiní, někteří
zavřou vězně do betonové komory a pouští do ní vysokofrekvenční zvuky, aby napodobili
výšku několika desítek tisíc metrů nad mořem. Vězni zavěšeni ve speciálních poutech řvou,
rvou si vlasy v obrovských chomáčích, kůži mají rozdrásanou na maso, někteří si vypíchají
oči, pak jim hlava klesne na rameno, kousají se do jazyka, nic nevnímají, už nemají sílu
vnímat, oči mají výraz duševně chorého člověka. Nepřemýšlejí, nevidí, neslyší. Možná už ani
necítí bolest.“ Já pouze seděla na zemi, oči upřené do země, chtěla jsem něco říci, ale
nevěděla co. „Někteří doktoři píchají do dětských těl olejové injekce, po chvíli se tělo semkne
do strašlivé křeče, nemůže se narovnat, odumírá orgán po orgánu, a když přijde poslední
výdech, je to osvobození.“
Znovu se místností rozlehlo hrobové ticho. Měla jsem v očích slzy.

„Povím ti jeden příběh,“ řekla Eva po chvilce mlčení. Nebyla jsem si jistá, jestli chci nějaký
příběh slyšet, ale přikývla jsem. „Sem do Osvětimi přijela jednou těhotná žena. Doktor Smrt
byl zrovna na stráži a vybíral si své pacienty. Najednou spatřil těhotnou ženu. Nechal si ji
přivést a pečoval o ní až do porodu. Po porodu dítě od matky odebral, matce nechal pevně
obvázat ňadra. Dítě bylo bez jídla. Matka musela poslouchat týden hladový křik svého dítěte.
Dostala mléčnou horečku, umřela by ona i dítě. Ale přistoupila k ní asistentka doktora. Byla
to Češka. Řekla: „Ty jsi mladá, musíš žít. Podívej se na své dítě. Za pár hodin zemře. Jestli se
vrátí doktor a vy budete žít obě, vezme si vás sebou. Pokud bude dítě mrtvé, máš šanci. Já
jsem složila hippokratovu přísahu. Nesmím vraždit. A podala mladé ženě injekční stříkačku
s morfinem, která měla dítě usmrtit.“ Tohle všechno řekla skoro jedním dechem. Bez
přestávky bez emocí. Teď měla upřené oči na stěnu, ale nedívala se na ni. Její oči
prostupovali dál.
„A ona to udělala,“ zašeptala hrůzným hlasem, kterého jsme se lekla, „donutili jí zabít vlastní
dítě.“ Hlesla. „Když jsi šla sem byli lidé rozdělováni do tří skupin. První bránou procházíme
my. Je to brána očistce. Další brána je cesta do nacistických laboratoří, to je pekelná brána. A
ta poslední brána je cesta do ráje.“
„Do ráje?“ vykřikla jsem, „tady existuje nějaký ráj?“„ Ano, existuje tady ráj, smrt je ráj. “To
pro mě bylo obrovské zklamání, dávno jsem věděla, že jsme tady pouze proto, abychom byli
zlikvidováni. Že lidé přicházejí a odcházejí. Že obrovské komíny za táborem jsou krematoria,
kde jsou pálena těla. Ale já opravdu na chvíli uvěřila, že tady existuje ještě jedno lepší místo.
Ale možná je smrt opravdu ráj. Znovu nastalo ticho. Nikdo se nic neodvážil říct. Až se Eva
ozvala : „ Byla jsem to já. “ Řekla to neslyšně. A já věděla, že už dnes nic říkat nebude. Lehla
jsem si tedy na zem a plakala.
Mnou vchází se do trýznivého města,
mnou vchází se do věčné bolesti,
mnou vchází se k těm, které Bůh věčně trestá.
Mnou dal Pán průchod spravedlnosti,
jsem z boží moci, dílem lásky jdete,
jsem sklenuta nejvyšší moudrostí.
Patřím k těm věcem, které v tomto světě
jsou od věků. A navždy potrvám.
Zanechte vší naděje, kdo vstupujete.
Dante Alighieri – Božská komedie- Peklo

7.
Dum spiro, spero. - Dokud dýchám, doufám
Marcus Tullius Cicero

Myslím, že už to dál nepůjde. Nemůžu dál. Pracujeme příliš tvrdě. Stravu nedostáváme téměř
žádnou,a i kdybychom nějakou dostali, naše žaludky nejsou schopné pořádnou stravu pozřít.
Už jsem nevěřila, v konec utrpení, věřila jsem akorát v smrt. A ta stále nepřicházela. Křeče
v žaludku jsme už ani nevnímali.

Jednou jsem se se svými pocity beznaděje svěřila Evě. Ona nikdy nebyla zlomená. Vždy
měla pro každého dobré slovo. Když jsem jí řekla, že nemám již naději, velice se rozzlobila.
,,Musíš věřit, člověk potřebuje věřit, aby žil.“ Já jsem si vzpomněla na to, jak jsme chodily
s maminkou do kostela. Nikdy jsem doopravdy nevěřila v Boha. Nevěřila jsem, že se příběhy
z bible opravdu staly.
„Ale ony se třeba opravdu nestaly. Ale to vůbec nevadí, my nemusíme věřit, že je všechno, co
je v bibli, pravda. Nemusíme těm příběhům věřit, ale můžeme se z nich poučit. Bible je tady
proto, aby nám ukázala cestu a správný směr našeho života.“
„ Já se ale bojím, že nepůjdu do ráje, “ hlesla jsem „ protože jsem v Boha nevěřila.“
„A co si myslíš ? Co je bude pro pánbíčka lepší. Hodný člověk, který v něj nevěřil, nebo vrah,
který se z každé své vraždy vyzpovídal?“
„Určitě ten hodný člověk,“ odpověděla jsem.
„Lidé, kteří v Boha nevěří, stejně neexistují,“ pokračovala, „nejpozději na smrtelné posteli
začnou věřit a jestli ne věřit, tak alespoň doufat. Bůh nám ale nepomůže fyzicky. On nás
nemůže vodit za ručičku, On nám pomáhá tím, že se mu můžeme svěřit a že mu můžeme
věřit. Ale lidé v něj přestávají věřit, odháníme boha z našich škol, z našich životů, z našich
srdcí. A on je gentleman. Nevnucuje se, otočil se a odkráčel z našich životů. Ale my
potřebujeme věřit. Ať už v boha, lásku, život či přátelství. Ježíš říkal: „ Miluj bližního svého.“
Přinesl nám náboženství, které nám dalo víru žít. Které nás učí dobře žít a milovat. Které nás
naučí umřít. Nemusíme tedy Ježíše brát jako Božího syna, jako člověka, který nadpřirozeně
vstal z mrtvých. Berte ho jako toho, který nás naučil milovat. Jako toho, který nám přinesl
víru v život. Toho, kdo nám dal příklad, jak vést dobrý život. On trpěl. Dal nám příklad jak
trpět. On přestával věřit, my také přestáváme věřit. Ale on se ke své víře vrátil, stejně jako my
se musíme vždy oklepat a začít znovu věřit. A ne jenom bohu. Ale i lásce, přátelství, smyslu,
poznání, poslání, v dobrý život a dobrého člověka. Kdyby slyšel, že přestáváš věřit v život,
tak by plakal. Plakal by a trpěl víc, než když visel na kříži.“ Tohle všechno Eva vychrlila
rozzlobeným hlasem. Zastyděla jsem se, ale stále jsem nebyla přesvědčená.
„A není život pouze zbytečná věc plná utrpení? Co ti dává právo tvrdit tyhle řeči? V co ty
vlastně věříš?“
„Věřím, že každý máme nějaké poslání. To, že někdo nevyužije svou šanci, je jeho chyba.
Věřím tomu, že člověk do světa patří. Krásné věci na to poukazují a dokazují. Proč by jinak
byly hezké věci a okamžiky ?“
„A proč tedy jsou špatné věci ?“ odvážila jsem si svou starší společnici přerušit.
„No přeci kvůli tomu, abychom si dokázali vážit těch dobrých,“ nenechala se Eva vyvést
z míry, „věřím, že dobré a zlé věci nejsou v rovnováze. Věřím, že ty dobré převažují,“
pokračovala, „ jenomže člověk má velikou chybu, rád počítá své potíže, ale zapomíná počítat
své radosti. Věřím v ráj na zemi. Každá hezká, oblíbená věc je středem jednoho ráje. Věřím,
že hůře už bylo a může být pouze lépe. Je škoda přestat předčasně žít. Nedozvíme se totiž,
jaké hezké okamžiky nás mohly potkat. Ta naše kulatá planeta není dokonalá. Ale zkus si
hledat lepší místo pro život. Myslím si, že nepochodíš. Až tě přestane život bavit, vzpamatuj
se, protože lepší job než je žití nenajdeš. Věřím v život plný, ve kterém je místo na radost,
lásku, ale i zklamání a utrpení, v to, že kdyby byl život jednoduchý, jednotvárný, prázdný
jakýkoliv tajemství, tak by byl nudný a nezáživný.“ Eva skončila, rychle, přerývavě
oddychovala a já věděla, že dnes už nic neřekne. Položila jsem svou hlavu a pocítila nové
odhodlání. Budu zase jednou žít ve svém domečku na břehu Vltavy se strýčkem a maminkou.
Člověk přeci potřebuje něčemu věřit. Věřím, tedy jsem.
Zataj můj dech když si přeji smrt
Ach prosím, bože, vzbuď mě
Svět je už pryč a já jsem jen sám

Ach bože, pomoz mi zatajit dech, když si přeji smrt
Ach prosím, bože, pomoz mi
Metallica - James Hetfield/Lars Ulrich – One

8.
Nad velké množství pravd je nám dražší povznášející klam.
Alexander Sergejevič Puškin

Stále bylo hůře a hůře. Dozorci se k nám chovali hrozně. Utlučení vězni byli na denním
pořádku. Spolubydlící stále mizeli a komíny za táborem sálaly. Z lidí se stával jemný prach
poletující nad táborem, který jsme dýchali, jedli a pili. Dusil nás.
Ale s nervozitou dozorců stoupala naše naděje. V táboře se proslýchalo, že Rusové míří na
západ. Surovost Němců neznala meze. Do krematorií chodilo čím dál víc lidí. Už jsem to ani
nevnímali. Už jsme ani nečekali, že půjdeme s hrůzou, brali jsme to jako samozřejmost.
Jednou v noci se rozrazily dveře a oslepily nás vojenské svítilny. Měli jsme jít ven. Byla
zima, hustá vánice a já jsem na sobě měla stále stejné šaty-cáry a boty o několik čísel větší.
Vyšli jsme ven z tábora a byli hnáni bílou tmou do neznáma. Nohy mi mrzly, už jsem je
necítila. Brodili jsme se hlubokým sněhem. Šli jsme celou noc. Spali jsme a šli naše pohyby
byly zautomatizované. Prostě šli a chtěli přežít. Nemluvili jsme, to by byl moc velký výdaj
energie, mluvit.
Věděli jsme, že když zastavíme, je konec. A my jsem nechtěli skončit. Najednou Eva vedle
mě klesla. Vrhla jsme se k ní. „Nech mě.“ Dav pokračoval dál a Eva se stále nezvedala. Pak
už jsem viděla pouze tlamy rozzuřených psů a pak jsem už neviděla ani necítila nic.
„Už se probouzí.“ Uslyšela jsem hlasy. Chtěla jsem vstát a pokračovat v cestě plné sněhu.
Ale kupodivu mě nic nezáblo. Chtěla jsem se začít hýbat, ale nešlo to. Otevřela jsem oči a
uviděla jsem nad sebou tři páry upřímných očí. „Měla bys ještě spát.“ Nemuseli mi to říkat
dvakrát, tato slova jsme slyšela už pouze z dálky.
Pomalu jsem se vzpamatovávala. Spíše fyzicky než psychicky, psychicky to bude trvat
předlouho. Mé tělo bylo zjizvené od zubů psů, ale co bylo nejhorší, když jsem se poprvé
chtěla postavit, zjistila jsem, že nemám nohy. Bylo to těžké, ale postupně jsem se s tím
naučila žít.
Svůj nový dočasný domov jsem měla u vesnického doktora jménem Bureš. Prý mi zachránil
život, když jsem ležela v třasovišti krve. Uzdravil mě a já jsem mu do smrti zavázaná. Žila
jsem s nimi několik měsíců. Učila jsem se jezdit na vozíčku. Bylo mi tam dobře, ale pocítila
jsem, že je čas vrátit se domů. Nevěděla jsem, co mě čeká. Ale touha vrátit se byla silná.
Sdělila jsem jim to u jedné večeře. „Jsem vám do smrti vděčná, je mi u vás dobře, ale
musím se vrátit domů.“ Oplakali jsme to všichni.
Doktor mě doprovodil až do Prahy. On mě tlačil na vozíčku, když jsme uviděli dlouhý
průvod. Lidé vezli na vozíčkách vše, co měli. Nevím, zda je možná taková náhoda, možná mi
nebudete věřit, ale stalo se to. Byli to Němci, kteří byli vyhošťováni za naše hranice. A já
mezi nimi spatřila otce. Šel tlačil před sebou kárku a tvářil se ohromně povýšeně, několikrát
plivl na chodník a začal něco hulákat o německém národu. Zdvihla se ve mně neskutečná vlna
odporu. Ale ukočírovala jsem svůj hněv. K otci přistoupil dav mužů strhl ho k zemi a surově
do něj kopali. Nevím, co jsem cítila. Bylo to velice zvláštní. Panu Burešovi jsem nic neřekla,
jeli jsme tedy dál.

Rozhlížela jsme se po davu. A spatřila jsem to, co jsem chtěla spatřit. Uviděla jsem strýčka
Alfréda, jak jde s podobnou kárkou jako otec. Měl na ní naložené knihy. Kdybych měla nohy,
rozeběhla bych se. Místo toho jsem to rozkázala panu Burešovi. Strýček měl v tváři hluboký
smutek. Když mě uviděl, v jeho tváři se objevil nepopsatelný výraz. Nechal stát svou kárku a
běžel ke mně. Zarazil se asi krok přede mnou a soucitně si mě prohlížel. Na jeho i na mých
očích se třpytily slzy.
„Tak jsme se opravdu shledali.“ Dívali jsme se na sebe a mlčeli. Krásně mlčeli.
„Co ti to udělali, co ti to udělali?“ opakoval stále dokola.
„A co maminka?“ zeptal se, ale v jeho hlase bylo cítit, že ví, co se stalo. Neodpověděla jsem.
Na některé otázky se nemusí odpovídat.
Najednou ho chytil za rameno policista. Táhl ho zpátky do davu. Já křičela a chtěla za
strýčkem. On se na mě podíval svým obvyklým veselým pohledem a povídal: „Já se vrátím,
musíš počkat a věřit.“
„Vždyť je to Alfred Dimke!“ ozvalo se z davu, „celou válku pomáhal židům, nasazoval za ně
krk, dokonce schovával lidi nebezpečné pro říši u sebe doma! “
„Ale je to Němec,“ řekl policista a vrátil strýčka do davu. On se otočil a díval se na mě svým
milým upřímným pohledem. „Brzy naviděnou!“ zakřičel.
Řekla jsme panu Burešovi, aby mě odvezl domů. Téměř vše tam bylo stejné, jako když jsem
odcházela. Požádala jsem pana Bureše, aby mi zatopil v strýčkových petrách. Když to udělal,
požádala jsem ho, aby jel domů. Koukal se na mě velice podezíravě.
„Co budeš dělat sama bez peněz? Na kolečkovém křesle?“
„Čekat a doufat.“ odpověděla jsem. On pochopil. Jen mi dal obálku a řekl. „S tímhle nějaký
čas vydržíš a kdykoliv budeš chtít můžeš se k nám vrátit. U nás budeš mít vždy dveře
otevřené.“ Zavřel dveře a beze slova odešel. Byla jsem sama, červené petry hořely jasným
plamenem a já si četla knížku.
Pane, pane, kde jsou sny, co měl jsem potom?
Pane, pane, slibovals jen lži.
Chechot, chechot, slyším vidím jenom chechot.
Chechot, chechot, k smíchu je můj pláč.
Metallica – Cliff Burton/Kirk Hammett/James Hetfield/Lars Ulrich - Master of Puppets

Doslov
Teď je mi sedmdesát devět let. Sedím v kolečkovém křesle u strýčkových peter a čtu si
knížku. Strýčka jsem už nikdy neviděla. Ala byla jsem s ním stále. Ve svých vzpomínkách, ve
svém srdci.
Zažila jsem hodně utrpení, jak před válkou tak po ní, ale nechci si stěžovat. V zádech mě
mrazí jediná věc. Po světě začíná chodit čím dál tím více lidí s oholenou hlavou a zdviženou
pravicí. Děsí mě to, ale hlavně šokuje. Kdybych neseděla v kolečkovém křesle, vzala bych hůl
a těmto lidem srovnala hřbet. Bohužel, už se o to musí postarat jiní. Já už jsem pouze stařena,
kterou nikdo neposlouchá. Já budu zbytek života sedět před kamny a číst knížku. Stejně tak,
jako celý život doposud.

Když člověk lže, zabíjí nějakou část světa.
Jsou to takové malé smrti, které lidé vydávají za život.
Už nemůžu být dál svědkem tady toho všeho.
Království spásy mě nemůže přivést zpátky.
Metallica - Cliff Burton/James Hetfield/Lars Ulrich - To Live Is To Die

