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Nožloutlý papír ohořelý,
v obóIce zolepený.

Vyndóm jej z obóIl<y,
všok prózdný jenom popír je,
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prázdný je...

Nevím, co děíoÍ móm,
noše| jsem ho sóm... .:iť
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Proč tenÍo sborník?

Úvodník

Tento sborník jsme vytvoři|i no zók|odě projektu ,,Krokus.. ve spo|uprÓci s irskou
orgonizocí HET| (Ho|ocoust Educotion Trust |re|ond) o Židovským mUzeum
v Proze.

No výrobě se poděli|y třídy 7,A o B.A. K seřození o vybrÓní obrÓzků o příběhů
přispě|o redokční rodo. Zo redokční rodu vystupují: BÓro, Adé|o, Jono,
E|izobeth, Lucie, Leono o Koteřino.
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Chtě|ijsme poukózot no hroznou dobu, kÍeró dříve by|o.
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Příchul,mondlí
(Jono PěknÓ)

Zočo|o 2. světovÓ vÓ|ko. Je l0. l istopodu l939. Jsem ze Židovské rodiny.
Moje rodiče odvez|i před iýdnem do dě|nického tÓboro. JÓ o moje storší
sestro Anno jsme zůsÍoly somi.

Jok uŽ jsem řek|o, jsme ze Židovské rodiny. Být Židem v této době je
doce|o s|oŽité. Tok třebo ve ško|e se se mnou skoro nikdo neboví o ignorují
mě. Jediný, kdo se se mnou boví, je moje komorÓdko Květos|ovo, kterÓ je
toké ze Židovské rodiny.

PřÓ|o jsem si, oby mi mominko nebo totínek nopso|i dopis. Joko kaŽdÝ
den jsem po obědě běŽe|o no poštu pro dopisy. Př iběh|o jsme k okénku o
zepto|o jsem se, jest| i  pro mne něco nemojí. Ani jsem to nedořek|o o uŽ mi
poní zo okénkem podÓvo|o obó|ku. obÓlku jsem otevře|o, vytÓh|o jsme z ní
dopis o v něm bylo psÓno:

,,Ahoj Joničko o Aničko. Jok se mófe? JÓ o totínek se móme dobře.
Totínka vÍdím ien milokdY. VěÍšinou večer. Sfýskó se nóm po vÓs. Chtěli
bychom vós ospoň no chvílívidět.

Nez/obíÍe? Nebojíte se doma somi? A co ve ško/e Joničko? Doufóm, že
stó/e dobré. Nenípro Íebe uČení moc těžké? Kdyžtok řekni Aničce o to ti to
určitě vysvěflí.

Zose někdy noplšeme, nebo nopište vy.

Pac o pUsU tÓto o mimo.,,

By|o jsem vel ice šťostnÓ, Že mominko o totínek jsou v pořÓdku o nic se j im
nesto|o. A|e domŮ jsem nenes|o jen tento dopis od rodičŮ, ole ještě jeden pro
moji sestru' Domo jsem Aničce hned ten dopis dolo. otevřelo ho. Byl to
povo|Óvoci rozkoz do dělnického tÓboro! BÓ|o jsme se. Jen při ié předstově,
Že uŽ moŽnÓ nikdy neuvidím moje rodiče o Že moŽnó umřu, mi skÓko|o husí
kůŽe po tě|e. Do|ší den si pro nÓs přije|i vojÓci z gestopo o doprovodi|i nÓs no
nÓdroŽí k v|oku, který míři| zrovno do dě|nického tÓboro. Nosedl i  jsme. Mě|o
jsem s sebou mo|ý kufřík, ve kterém by|y moje šoty o jedno ponenko. V|ok se
rozjel. Usnu|o jsem o probudi|o jsem se oŽ v tÓboře.

Necho|i nÓs nostoupit do řody o rozdě|i| i  do skupin' Do|i mě do skupiny,
kde by|o i moje sestro. Bylo jsem zo to rÓdo, protoŽe se s ní cítím bezpečněji o
to|ik se nebojím.

By|y jsme v budově C. Poste|e zde by|y tvrdé o by|o iu neskutečnó zimo.
VeČer jsme si povído|i rŮzné historky.

Dolší den rÓno jsem rych|e běŽe|o k | ist ině, kde bylo nopsÓno jméno
těch, kteří pojedou do koncentročního tÓboro. H|edo|o jsem moje nebo sestry
jméno. By|o tom! Moje jméno tom bylo! Ztuh|o jseml VrÓt i|o jsem se zpÓtky do
poste|e. Sestře jsem o Ťom nic neřeklo.
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Nojednou do dveří vtrhli strÓŽe o řek|i: ,, Nyní přečfeme jméno těch, kteří
pojedou tronsportem do koncentročního tóbora v osvěÍimi'.. Zočo|i číst
jméno z toho ší|eného seZnOmU. Nojednou zazné|o to moje! Sestro se
rozbreče|o o objolo mne. Řek|o mi jen: ,,BL)d, stotečnó o dóvej no sebe
pozor... Potom uŽ jsem muselo nostoupit do řody. odvedl i  nÓs k tronsportu.
Nostoupi| i  jsme do v|oku. Mě|o jsem stroch. Nechtě|o jsem mys|et no to, co se
mnou bude, o proto jsem si roděj i  povído|o s ho|komi, které sedě|i ved|e mne.

Cesto up|ynu|o doce|o rych|e. Mě|o jsem ve|iký h|od, protoŽe mi nedo|í
rÓno nojíst. BÓ|o jsem se, mělo jsem stroch z toho neznÓmo o z toho, co mě
ČekÓ.

odved|i nós do nějoké budovy. Tom byl i  potrové poste|e joko
v dě|nickém tÓboře. Doce|o to tom zopÓcho|o, by|o mi z toho všeho no
zvrocení. Den up|ynu| joko vodo o by| tu večer. Zo ce|ý ien den nÓm nedo|i
oni drobeček jíd|o, oni kopku vody. Mysle|o jsem, Že snod umřu h|ody. Potom
jsem si vzpomně|o no to, co mi řek|o sestro. Řek|o jsem si, Že odted'budu
stoiečnÓ o Že mě nikdo o nic nerozhodí. Je|ikoŽ jsem by|o doce|o ospolÓ, iok
jsem si |eh|o do posŤele. Sice by|o motroce tvrdÓ, o|e... budu stotečnÓ...

RÓno jsem se probudi lo. V ce|é budově by|o nojednou prÓzdno. KdyŽ
z ticho jedno ho|ko řek|o: ,, Pos/o/i je urČitě do plynu, joko to udělojí s nómi,,,
Leklo jsem se!

A oprovdu, to neznÓmÓ ho|ko mě|o provdu! Ted'sedím v koutě komory,
do které nóm budou pouštět p|yn, jímŽ se potrně udusím. Jsem pořÓd
stotečnÓ. Jedno poní mi porodi|o, obych uvnitř zpívo|o, protoŽe se toho p|ynu
rych|ej i  nodýchÓm... Zv|Óštní rodo. Zočo|i. P|yn mÓ příchuť hořkých mondlí.
Zpívóm. Chce se mi spót. Usnu|o jsem o uŽ se nikdy neprobudi|o...
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Somolo
(Bety BoIkovÓ, Kočko LinhortovÓ, MotyÓš Vo|ento)

Jsem somo, bojím se,
sedím o nevidím,

rodost o rodino ztrócí se,
co bolesŤ je, dobře vím.

Pý zo |epším Životem jedu,
Všok k|omot by mě chtě|i,

mít rodost nedovedu,
srdce jejich zmizely.

Duše p|óčou, srdce bo|í,
vojóci k nim pochodují,
proč toh|e dopustili?!

L-

t-
1J



Neschovóš se
(Adé|o MoučkovÓ)

Jsi ptÓk bez kříde|
A pokoušíš se |étot
Svůj Život nečiteIný

Jok si lueto

UtíkÓš před svět|em
Do tmy se schovot
A oosbírot všechno

NevyřčenÓ sIovo

V tom tíŽivém tichu
Pod moskou smíchu

Ukývóš své rÓny
Yím, Že jsi bez kříde|
Pod vrstvou líčidel

Up|okoný!
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(Motyóš Křeček)

Jedu vlokem,
všude |mo,

pořódně nevím,
kde co číhó.

Móm h|od,
jed|jsem mó|o,

o|e v hlově
zno|ostí mó|o.

AŽ se v|ok zostoví,
snod uŽ bude dobře,

pořódně se nojím
o vyspím se dobře.

Venku je krojino,
rostou keře.

Les joko svobodo,
co nevypodó joko komoro.

Z vloku jsme my vystoupili,
všude ti divní ch|opíci,
co nevypodojí mi|e,

postupujeme od nich k nějoké lodi.

Jsem zose no cestě,
k cí|Í nós |od'nese,
slunce zopodó,
cítit je svobodo.
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Cesfo z domu
(Bety BoIkovÓ)

Deník Lil ly l.den
Mi|ý deníčku,

mominko je den ode dne utrópenější. Nevím, co se děje. Dnesko do ško|y
přiše| nějoký pÓn v uniformě. Vešel do noší třídy, proh|íŽel si děti, o pok do| poní
učite|ce nějokou tošku. By|o mo|Ó o něco v ní by|o. KdyŽ odeše|, zovo|o|o si mě o
ještě L indu, Evu o Dominiko. Do|o nÓm tokovou Žlutou hvězdu s nópisem ,,JUDE,. .
, 'Nosie ji o bud,te hrdÍ no to, kdo 1sle.., Hvězdu jsme si mě|i při|epit no Ievou ruku. Toké
jsme s i  mě|i  sednout do zodnÍch |ovic.  JÓ jsem sedě|o s L indou o Evo s Dominikem.
Nechópo|o jsem, proč tu hvězdu mÓme nosit o proč sedíme oŽ vzodu. o přestÓvce
se s nÓmi nikdo nebovil. I moje nej|epší komoródko se Se mnou přesto|o bovit. Bovi|i
jsme se jen my čtyři. Š|i jsme no chodbu o tom byly siorší děti. toké s hvězdomi.
Zepto|o jsem se jich, proč musÍme nosit tyto hvězdy. ,, Protože jsme Židí,'. řek|o
d|ouhovlosÓ holko, co stó|o v h|oučku dětí.

KdyŽ jsem př iš|o domŮ, mominko p|oko|o. Totínek j i  utěšovo| o mě pos|o| do
pokoje. Nevědě|o jsem, proč je mominko smutnó o proč brečí. V pokojíčku jsem si
vzo|o kníŽku, sed|o jsem no poste| o čet|o si. Nojednou Se otevřely dveře o veše|
totínek. ,,Víš proČ, mominka brečí?,'zeptol se. ,,Ne... Sed| si ke mně no poste| o zočo|
povídot. ,,Pfrchozí vólko, o protoŽe jsme židi, bojím se, Že to nepřeŽL1eme. Proto jsme
s mominkou zošlizo pónem, kŤeý by tě mohlzochrÓntt. Před chvilkou, neŽ si pňŠ/o ze
školy, nÓm volol , Že pro Íebe našli rodinu v Britónii, Zítro odjíŽdíš.,' KdyŽ to totínek
dopovědě|, by|o jsem v šoku. I on u Ťoho p|oko|. Nechtě|o jsem odjet. ,, ro rodŠi
zemřu!'. vykřik|o jsem o utíko|o zo mominkou. objo|o jsem ji o řek|o ,, Nikdy Íě
neopustíml..
,,JÓ vím brouČku, ole ty musíŠ. Bude lepší, kdyŽ odeideŠ... odpovědě|o mi se s|zomi
v očích.
, ,Ty mě nechceš?.,
,,To víš, Že chci, ty moje beruško moló. Ale hlovně chci, obys Žila. Jsi moló o celý Život
mÓš teprve před sebou q nechcÍ, oby tiho někdo sebro/.,,
, ,Ale mQmí... , ,zočolo jsem, o|e mominko mě přeruši|o.
,, Žóané o!e' V BritÓníi no Íebe bude čekof toto rodino,.. řeklo o ukózo|o no fotku
jedné poní, póno o dvou dětí.
,,Holčičko se imenuie Emíly o fen ch/opec je Don. Tohle je poní Morovcovó o pon
Morovec.., By|i moc pěkní o vypodo|o, Že i bohotí. Nechtě|o jsem do ŽÓdné jiné
rodiny, o le muselo jsem...

Deník Emily 1.den
Dnesko by|o všechno joko vŽdy. Tedo oŽ do pěti hodin odpo|edne. Přišlo jsem

domŮ, u stolu sedě|o momko s ioťkou o bróchou. Mě|i tom nějoké popíry. ,,Posod'
seJ.,řek| toťko tokovým výhruŽným h|osem.
,,Co isem provedlo? " zeptolo jsem se.
,,ren b krÓt nic, nebo zotím o ničem nevím. No, to je iedno. Bude vólko
v Českos/ovensku, o tok isme se rozhodli, kdyŽ jsem tok bohotí, odoptujeme ho/čičku

L0



o tím jí zochrÓníme Život',, No. dobý, ted'tu bude ještě nějokÓ molÓ ho|ko p|us mŮj
brócho. Ukózo| mi jejÍ fotku. Bylo osi c tř i roky m|odší. By|o pěknó. o|e mělo byd|et
v mém pokoj i  se mnou. To by|o moc.
, ,MohLJ odejít?, ,zepto|o jsem se.
,,AnO.,, Zně|o odpověd'.

V pokoji jsem sí vzo|o kníŽku, sed|o si no poste| o čet|o. Knihy mi|uji uŽ od
dětství, o|e nejrodši jsem venku s komorÓdy. MÓme tokovou portu. Jsem v ní jÓ,
Agóto, AneŽko, Ester, TomÓš o Honzo. Říróme si ,,Šestý hroÍ šípu..' Toto skupino
vznik|o, kdyŽ jsme by|i mo|í. Hró|i jsme si no indiÓny o bojovo|i jsme protí ,,PotŮčkŮm...
Pok jsme o|e vyrost|i o přesto|o nÓs to bovii. Porto se nóm neroztrh|o, tu mÓme pořód,
o|e uŽ si nehrojeme. VŽdy spo|u někom chodíme. Toké jok jsme vyrost|i o vyspě|i, nós
ho|ky zočo|i zojímot k|uci o k|uky zose ho|ky. Ester je uŽ dvo roky zodonÓ s Honzou o jó
s Tomóšem. AneŽko chodíse storším k|ukem, nikdo j i  to neschvo|uje, o|e ono se neptó
no nÓzory ostotních. Agóto pý pořód čekÓ no toho prového. Noše porto mÓ v|ostní
k|ubovnu. Je to storÓ kŮ|no po dědovi .  Pěkně jsme j i  předě|o| i .
Jó byd|ím v dvoupotrovém domě. Druhé potro potřínÓm dětem, tedo mě, Donovi o
ted uŽ i té ho|ce.
Zo chvi lku Zo'mnou př išIo momko. , ,Ťuk, ťuk! Neruším??.,
..Ne momi. Jen si čttJ.,,
,,JÓ vím, Že nemóš moc velkou rodost, Že budeme mít nového členo rodiny, ole
vezmi to z té lepšístrónky. Zochróníme jíŽivot.',

,,Jó vím. Jok se jmenuje?,'

,,Lilly."

Deník li l ly 2.den
Dnesko jedu do té cizí rodiny. Mominko brečí uŽ od róno. Totínek mi do| mo|ý

kufřík, obych si tom do|o věci. By| ve|mi mo|ý. Veš|y se mí tom dvoje šoty, fotky rodiny
o moje oblíbenÓ kniho, kierou jsem přečet|o osi pětkrÓt. Totínek mi kufřík vzol, chyti|
mě zo ruku, mominko zo druhou o š|i jsem no nÓdroŽí. Tom jsme stó|i frontu k pu|tu,
kde by|y popíry' fotky o čís|o. Toké tom stó|i dvo pÓni v uniformě. Jeden by| m|odý o
druhý o trochu storší. Ten m|odý tom jen stÓ| o ten stoý se pořód s někým hódo|.
Zrovno u pu|tu stó|o Evo. ,,Ahoj Evo!!,, zovo|o|o jsem, o|e nes|yše|o mě. By|o tom
s bobičkou. Přiš|o mi to divné. proč ji neodved|i rodiče.
Konečně jsme byli u pu|tu. Mominko s totínkem se š|i dohodovot s tím storší pÓnem.
,,Dobý den,', pozdrovi|o jsem toho m|odého o mi|e jsem se no ně usmÓ|o. on se no
mě podívo| o toky se usmÓ|, o|e neřek| nic.
,,Vy pojedete s nÓmi??',
, ,N € , , ,  řek| o zose se usmÓ|. Pok chvi|ku pos|oucho|, o čem se dohoduje moje
mominko. Kouk| se no mě o řek|. , ,  Hodně šÍěstí. , ,UkÓp|o mU U toho s|zo. Nevím, co
ten stoý pÓn momince říko|, ole mominko o iotínek by|i smutnější. Mominko mě vzo|o
zo ruku o řek|o ,, Pojd,Lii ly.,, Do|o mi čÍs|o 25ó. Připnu|o mi ho no krk. Toiínek mi do|
kufřÍk o pos|o| mě k vloku. Mominko se rozp|oko|o ještě víc.

Ve v|oku jsem vidě|o Evu. Vypodolo, joko by breče|o celou noc. Koukolo no
nějokou fotku o breče|o. Sed|o jsem si vedle ní. ,,odvezli moji tetu.', Ukóp|o ji s|zo no
fotku. ,, A mominko o totínek dosio/í dopis.'. Podívo|o jsem se no fotku o by|i tom

1.I
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všichni, o nichŽ mi povído|o. ,, Zby|o mi jen bqbíčko,, ,,To je mt líto.,. Nevědě|o jsem,
co jí mÓm říct.  Bylo mi |íto jí i její tety, o le zose jsem by|o ródo, Že dopis nedosto| i  moj i
rodiče. KoŽdou chvi|ku někdo vlokem prošel,  bud'vojÓk '  nebo nějoké nové dítě.
Nojednou do vogonu vešel cizí k|uk. Sed| si ved|e mě. ,,Ahoj, iok se jmenuješ?''
Kouko|o jsem no něj, joko bych vŮbec nevědě|o, co říko|. On se usmÓ| o řek| ,,Jsern
Iom Bornos."
,,Jó Lil ly DomosovÓ.' ' A usmÓ|o jsem se toky. S Evou se nedolo m|uvif, fok jsem se
zočo|o bovit  s Tomóšem. By|o s ním |egroce. JeI i  jsme dlouho, uŽ pomolu př ichóze|
večer o jÓ by|o unovenó. Po|oŽi lo jsem si  h|ovu no Tomóšovo romeno, poh|odi| mě
po vlosech, poloŽi| s i  h lovu no mojío usnu|i jsme.

Deník Emily 2. den
Dnesko je soboto o jó o momko jedem do obchodu koupit  oblečení pro Lí||y.

Vybro|i jsme ji krósné modré šoty o toké černé lokýrky. Potom kostičkovonou černou
sukni o k tomu ze|enou ho|enku. V obchodě s hročkomi jsem j i  koupi|o medvídko o
mo|ou ponenku. Doufóm, Že se jí to bude |íbit' KdyŽ jsme přiš|y domŮ, Ťoťko zotím
vyk|idi| pokoj o do|jíiom hezkou poste|. knihovnu o skříň. Toky mo|ý sto|ek, brócho ho
hned vyzkoušel.  Nokres| i l jíosi  pět obrózkŮ. Jó jsem j i  toky něco nomo|ovo|o.

odpo|edne pro mě přiš|o porto, oť jdu ven. Řek|o jsem ,,Nem ŮŽu, děIÓme
pokoj pro holku, kterouisme odoptovali z Českos/ovensko.,.
, ,Vy toky?,,zepto| se TomÓš.
,,Jok, vy taky?"
,,No, rny isme odopŤovolí ioky. Něiokého kluko, je o tři roky mlodší. Jo o vtipný je to,
Že se jmenuje joko jó.,,

,,Aho. Joko to budeÍe mít domo dolšího TomÓše?,, řeklo jsem o zočoIo jsem se smÓt.
Pok odešli o my jsme pokročovo|i v příprovóch.

Deník Lil|y 3. den
KdyŽ jsme se vzbudi| i ,  měl i  jsme všichni h|od. Tomóš vyndo| dvo ch|eby, jeden

rozbo|i l  o zočo| jíst.  Evo mě|o molou housku. Jó nemě|o nic.  , ' ry nemóš hlod?,,zepto|
se Tom.
,,Mom,,. řek|o jsem ,,o/e nemóm co jísf. Zopomnělo isem zobolit svočinu...
, ,No,, ,  řekl  Tom o do| mijeden ch|ebo.
,,Děkuiu... Vzolo jsem si ch|ebo. Pok do mě někdo drkl o jÓ se zokucko|o, v tu chví|i se
zočo| smót ce|ý Vogon. Asi tok zo hodinu, jsme zostovil i no nějokém nódroŽí. Do v|oku
nostoupi|i vojóci. Vzo|i mi kufřík, rozhÓze|i mi věci. Pok mě popod|i zo ruku o vytÓh|i
mě ven spo|u s do|šími dětmi.  V|ek| i  nós do nějoké budovy. Nojednou se tom objevi|
ten mlodý vojÓk znÓdroŽí. Řek| něco německy o vzo| mě o do|ší tři děti. ostotní děti
odved|i. My jsme se vróti|i do vloku s tím m|odým vojókem. ,'Co se sÍo/o? Kom ty děti
vedou?,, zepto|o jsem se ho, kdyŽ jsme se blíŽi|i k vloku. ,,Do plynové komory.,,
,,Ale proČ? Nemě/iiet do jiných rodin?',
,,AnO to měly, ole bohuŽel se Íom nedosfonou... KdyŽ to povído|, ukóp|o mu s|zo.
Zrychli|, obychom by|i co nejdříve ve vloku o je|i pryč. Nevím, proč iy děti odved|i, o|e
jsem ródo, Že mé zochróni| '  Sed|o jsem si  ved|e Tomo o v|ok se rozje l .  Nojednou ve
v|oku by|o to|ik smutku. Někdo se oni nepousmó|, i Tomovi zmize| Úsměv z tvÓře. Bylo
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Ve|iké t icho, s|yše|i  jsme jen, jok jede o rÓmusív|ok. ByIo mi divně. Nojednou koukÓm,
kde je Evo? Tom si všim|. Že ji h|edÓm. ,,odvedli j i hned po tobě,.. řek| o ukóplo mu
s|zo. Do|o jsem se do breku. Moje komoródko, uŽj i  n ikdy neuvidím! Tom mě objo| '
VojÓk nÓs vidě| o řek|. ,,Vím, kom ji odvedli. odvedli ji tom, kde noide svoie rodiče...
Vím, Že to vojÓk řek| jen proto, oby mě uk|idni|, o|e nějok jsem tomu nemoh|o nevěřit.

KdyŽ jsme doje|i no nódroŽí, stó| tom sympotický pón s poní. Vzo|i nÓs o
odvedl i .  Kouk|o jsem no toho vojÓko o ten kývo| , ,AnO', ,  vědě|, Že mÓm pochybnost i .
Ženevím,cobudedó|,opřestosenoměusmó|ojÓnoněho.Nojednoujsmeby|ive
městě. NÓdherném ve|kém městě. Tom by| u mě o pořÓd se no mě dívo|, i kdyŽ jsme
doš|i k tokové budově. Vyš|opo|i jsme schody o noš|i ohromnou místnosi, usodi|i jsme
se o dosio| i  jsme kob|ihu. Pok se tom objevi| i  | idé o bro| i  s i  dět i .  NějokÓ m|odó poní
přiš|o i ke mně. ,,Lil ly?,, zeptc|o se tokovým onglickým přízvukem. Pokývo|o jsem
h|ovou. Vzo|o mě zo ruku o š|i jsme osi přes po|ovinu toho krósného město. Přiš|i jsme
před nódherný' dvoupoirový dŮm. Vevnit ř  čeko|o ce|ó rodino. Př iběh| ke mně Don o
do| mi obrÓzek. By| pěkný. Pok ke mně přiš|o Emi|y, objolo mě, vzo|o kufřík o řek|o
,'Corne on.,, A ukózo|o rukou, oť jdu s ní. UkÓzo|o mi pokoj o řek|o ,,rhis is yo,Jr room.',
Neumím ong|icky. ono to nejspíše poznolo o vytóh|o s|ovník o řek|o, ' ro, , ,  chví| i
|istovoIo ,,tvŮj', o zose |istovoIo ,,pokoi... Kýv|o jsem, joko Že rozumím. Ono 5e
zorodovo|o o řek|o ,,Diner is of seven o,clock... Kouk|o se no mě o jó nejspíše
vypodo|o joko vyoronó myš. Zočo|o tedy povídot rukomo, , ,DÍner,. .  o rukomo dě|olo
joko Že jÍ, ,,ot seven.. o ukózo|o no sedmičku svých nÓromkových hodinek. Kýv|o
jsem hlovou, Že rozvmím. Pok odeš|o. jó jsem otevře|o skříň o do|o jsem si Ťom kufřík.
By|y tom šoty, holenko, sukně o |okýrky. No nich by| toké dopis.

Toto obleČení je pro febe.
Vybrolo ho EmÍly

Pokojíček byl Útu|ný. Mě|o jsem Íom poste|, skříň, stŮ|. hodiny o |ompu. Toké
p|no obrózkŮ. Leh|o jsem si no poste| s fotkomi o proh|íŽe|o jsem je. Zo chví|i by|o sedm
o tok jsem š|o do|Ů. Tom no mě čeko|o Emi|y. Šty jsme do jíde|ny, kde j iŽ byIo
nochystonó večeře. , 'Posod'se,. . řek|jejítotínek. Jó jsem se posodi|o o podiv i|o se , ,Vy
umíte česky?.. ,,AnO, my pochózíme z Českos/ovensko, o/e noŠe děÍi se norodily oŽ
tody'., Řek|o poní Morovcovó. Po večeři .jsem š|o do pokoje. Zo mnou š|o Emi|y.
DŽelo nějokou knihu. Všim|o jsem si, Že mÓ stejný obol joko moje. Vyndolo jsem jí o
srovnolijsme je. By|y stejné. By|o jsem ródo. Do|o jsem ji tu mojío ono mi dolo tu svojí.
Zočo|i jsme s i  číst,  bylo to pr imo.

a

Deník Emily 3. den
,,Dnesko/ UŽ dnesko!.. křičí mŮj b|óznivý brÓcho. Mominko ho uk|idní. Sedneme

si ke sto|u o mominko se s totínkem boví nějokou cizí řečí. ,,Joko u řečíse Ío bovíte?''
zepto|o jsem se., ,ČešÍinou,, ,odpovědě|o momko o podo|o mi s|ovník., ,Víš, my
pochózíme z Českos/ovensko, ole vy 1sÍe se norodili oŽ tody... S|ovník by| t|ustý o jó
t|usté knihy miIuju.

Po snídoni jsem si zo|ez|o do pokoje o sŤudovo|o jsem češtinu. Pok přiš|o
momko ,,Jdeš se mnou pro Lil ly?', zepto|o se.
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,,To uŽ je folik? Ne, budu seieŠÍě uČit.',
,,Jok chceš... Zovřelo dveře o š|o. By|o mi divně, divně od Žoludku' Pok zovolo| toťko,
oŤ uŽ jdu do|Ů. Šlo jsem o tom jsme se seřodil i. Pok přišlo momko s Li||y. BrÓcho hned
k nívystře|i| o do|jí obrÓzek. JÓ jsem zo ní toky š|o, objo|o ji, vzo|o jejíkufřík o odved|o ji
do pokoje. Řek|o jsem, Že je to její pokoj, ono o|e nerozumě|o, tok jsem |is1ovo|o ve
s|ovníku. Pok jsem ji řek|o o večeři o odeš|o.
Muse|o jsem h'ned volot Ester. S ní si nejvíc rozumím. Hned jsem ji to všechno řek|o.
,,Tak ji vezmeme zítro ven,,, oznómi|o o zověsi|o. Pok jsme šli no večeři o rodiče s ní
m|uvi|i česky. Mě|i jsme toké české jíd|o. Bylo doce|o dobré. Po večeři š|o Li||y do
pokoje' Š|o isem zo nís mojí ob|íbenou knihou. Ono se no mě podÍvo|o, š|o do skříně
o vyndolo knihu. Bylo Úplně stejnÓ joko fo moje. Vyměni|i jsme si je o zočo|i jsme si
číst, by|o to primo.
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(E|iško V|odykovÓ, Honzo Roun)

Němečtí vojÓci do v|oku se slézojí.
Židovské děti se při tom k|epojí.

Nemojí city, nemojí srdce.
Děti se drŽí ruku V ruce'

2. svělovó vóIko
(Petr ČermÓk)

ProchÓzím černým prochem,
všude vidím opuštěnó tě|o,

|idé se třesou strochem.
Vó|ko by skončit mě|o.

Móm pocit temné doby,
toh|e nikdy neskončí.

Mohu to říct těmito s|ovy
,,Můj Život se s vómi |oučí...
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Jó ve druhé svěÍové vólce
(Adélo MoučkovÓ)

Sedě|y jsme s mÓmou u večeře o pos|oucho|y ródio. Nojednou přesiolo hrÓt
písničko o hlÓsi| i ,  Že nÓs obsodi| i  Němci, Že nemóme k|óst odpor. obě jsme
nopjotě pos|oucho|y. KdyŽ h|Óšení skončilo, mÓmo s p|Óčem utek|o o jÓ jen
mlčky sedě|o o nechópo|o proč. Sedělo jsem o přemýš|e|o, co si o tom mÓm
myslet.
od Íé doby mě rodiče nepouště|i ven. JÓ stÓ|e nechópo|o proČ. Říkolo jsem
si, obsodi| i  nÓs Němci, co to o|e znomenÓ? Pto|o jsem se mómy, ono všok jen
řek|o , ,SŤejně bys Ťo nechÓpo|o' . .
Nejhorší okomŽik pro mě by|, kdyŽ mi rodiče oznÓmi|i, Že moje nej|epší
komorÓdko Judito odje|o o Že vŽ se nikdy neuvidíme. V té chví|i jsem si zočolo
uvědomovot, Že se něco děje. Do|ší den jsem se dívo|o z okno, zj is i i|o jsem, Že
noše zohrodo je zpust|Ó o nikdo z nošich sousedů nevychózí ven. KdyŽ jsem se
podívo|o z druhého okno, vidělo jsem něco neskutečného! Vojóci zostřel i| i
mo|ého ch|opcel Rych|e jsem š|o zo mÓmou, to mě hned vzo|o zo ruku
o běŽe|o Se se mnou schovot. Nopjotě jsme pos|oucho|y o snod somým
nopětím oni nedýcho|y. S|yše|y jsme je blízko! VojÓk m|uvi| německou řečí.
Zně|o to joko ,,UkoŽte svůj průkoz. MÓte děti ?.. Zbytku jsem nerozumě|o.
Hned den poté mÓmo řek|o ,,Je pondě|í. Pný je to jediný den, kdy mŮŽeme jíi
nokupovot.,. Asi po pů| hodině se vrÓt i|o o jÓ nemoh|o nezpozorovot, Že se
mírně usmívÓ. Pusti|o nÓkup o š|o zo tótou. M|uvi|o o nějokém Wintnovi. Pok
vše nobro|o rychlý spÓd. Hned zo týden jsem stÓ|o s mÓmou o tÓtou no
nÓdraŽí, pok jsme š|i ke sto|u, kde jsem dosto|o no krk nějoké čís|o' Nostoupi|o
jsem do v|oku, povído|o si s rodiči, o|e během krÓiké chví|e se v|ok rozje|.
MÓmo i tÓto breče|i. JÓ toké! Vo|o|o jsem ,, Nechci pryč! Chci k vÓm!!!.,
MÓmo si  zocpo|o uši,  tÓto mÓvo|, o|e z očímu tek|y s|zy ' . . .
Po něko|iko hodinóch jsme zostovi| i  v Německu, kde proběh|o kontro|o. Všem
nóm rozhÓze|i kufry. Nic nezj ist i| i  o všichni jsme si oddech|i. Do|ší den jsme
dorozi l i  do neznÓmého světo. Ang|iel Tom si pro mě př iš|o ve|mi sympotickÓ
poní, vzo|o mě zo ruku o její monŽe| mi vzoI zovozod|o. KdyŽ jsme přije|i k nim
domů, tok jsem spotř i|o Juditu! Toké sijí odoptovo|i.
Zbytek vÓ|ky jsem strÓvi|o s Juditou o sVoU nÓhrodní rodinou. Své rodiče jsem
jiŽ nikdy nespotři|o, o|e ted' vím, Že mi zochróni|i Život o jsem jim zo to ve|ice
vděčnó.

S lóskou
no pomóiku mých rodičŮ

Sofie
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Krutó doba _ vzpomínko
(BÓro Mik|ÓnkovÓ, BÓro NovÓkovÓ, LukÓš Kuchoř)

Krutó dobo to je,
Židé umírojí.

Děti se smutkem
je objímojí.

oči p|né smutku jsou
o bohuŽe| izůstonou.

Nověky vzpomínot budou
s krutou vzpomínkou.

,,Vstup ŽidŮm zokÓzón''
nocisto to nokÓzo|.
V srdci temný Žo|,

krutý osud nóm je vzo|.

Mominku o totínko
odvezli nÓm v|okem,

zby|o nóm jen vzpomínko,
jsme pod ve|kým tlokem.
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Andě|
(Adé|o Moučkovó)

Žhnoucí oči, temnÓ tvÓř zosobněnó nenÓvist somo.
Ch|odný stín, pohoslÓ svotozÓr, zokryt z|Ómonýmo kříd|omo.

Toť ondě|, jenŽ pozno| |idský svět.
Toť ondě|, jenŽ donucen by| zobíjei.

s|íbi|i mu |Ósku, zemi boŽí, zÓřivov.
slíbi|i mu spósu, vše krósné, co můŽe být.

Všok ten svět, co nobízíjen bo|est šedivou,
donuti l  ho sklonit se o dovu ustoupit.

Pryč je všechno rodost, kterou kdysi rozdÓvo|.
Pryč je všechno |ósko, s kterou mezi |id přišel.

Zbylo jenom nenÓvist, potupo o Žo|.

Nikdo se neotoči|, kdyŽ o pomoc křiče|.
KdyŽ beznoděj o utrpení svíro|i ho ze všech stron.

V tu chví|i pochopi| to s|ovo, jok smrt no něj do|ého|o.
Člověk nezoslouŽí odpuštěnÍ, zos|ouťl být potrestÓn

19
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Prokletó vóIko
(Dovid Roubol)

Jok v|ci h|odoví,
pro kousek Žvonce,

stří|ejí nevinní
v prok|etý vÓ|ce.

No sebe nobo|í,
špínu co nesmyjí

o tenhle morost je,
všechno co proŽijí.

Ve stejných stopóch,
koŽdÝ den jdou,

nechtějí, musí dó|,
deštěm itmou.

Zoufo|ství o bezmoc,
v mys|i probíhÓ,
mrtvé svědomí,
pozdě oŽívó.

Ustrošený zrok,
do tmy vyh|ÍŽí,

zkÓzo, zimo, stroch,
vézní i bez mÍíil.

Poprsek pos|ední,
bezmocně zoblikÓ,

svíčko dohoří,
nověky zhosínó.
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Minulosf se opokuje

(BÓro MoučkovÓ)

r .8.1939

Jmenuji se RÓche|. Je mi ]3 |et. Dnes jsem s|yše|o od své bobičky příběh z první
světové vÓ|ky. Ještě ted'Žosnu, co všechno se stolo, ko|ik | idí zemře|o. Vůbec si
nedokÓŽu předstovit, Že bych Ži|o v této době.

ó.8. l  939

JÓ o mó rodino bydiíme v Liberci. Jsme Židé. Do mé rodiny potří sesi ř ičko
Evičko, sesfro Sofie, brotr Dovid, mÓmo o tÓto, o toké mó bobičko o nÓš
milovoný pes Brouček. MŮj brotr je vŽ dospě|ý, procuje joko zvěro|ékoř, stejně
joko totínek.

19.8.1939

By|o jsem venku s mojí m|odší sestř ičkou Evičkou o s Broučkem. Nojednou jsem
si všim|o, Že Brouček kulhÓ. Usoudi|o jsem, Že mÓ nejspíš něco s t lopkou' Evičko
p|okolo, protoŽe se o Broučko bÓ|o. Večer, kdyŽ přije| Dovid, Broučko ošeŤři|'
ovÓzoI mu t|opku, Evičko pořÓd breče|o, tok jí Dovid utěšovoI o říko|, Že se
Brouček bzy uzdroví.

21.8.1939

NÓš pes pořÓd poku|hÓvÓ, o|e obvoz vŽ nemÓ. Evičko mÓ dnes pÓté
norozeniny. Je ce|Ó šťostnÓ' Zv|óšť zté nové kuchyňky, co dosto|o. NeustÓ|e
nÓm chtě|o voř it o no|évot čoj. Dosto|o ičoko|Ódový dort, který mó tok rÓdo.

29.8.1939

Je skoro konec měsíce o nóš pes uŽ je zdrový. K obědu jsme mě|i výborný
šó|et. To je nejob|íbenější jídlo moje o totínko. A|e kdyŽ jsem si podívo|o no
otce, tok jsem vidě|o, Že není něco v pořÓdku, by| zomročený o zom|k|ý.
Z jeho výrozv jsem nepochopi lo, co se sto|o. KdyŽ jsem se ho zepto|o, oni
neodpovědě|. Jen řek|, Že je unovený.

3r .8.r 939

Tok konečně dnes mÓm norozeniny jÓ! Dosto|o jsem novou sukni o zÓstěru o
toké novou kníŽku. K večeři jsme měli výborný mo|inový dort. TÓto by| pos|ední
tř i  dny zomročený, o tok tomu by|i i  dnes. KdyŽ si všim|, Že se no něj dívóm, tok
se usmól, o|e poté se Zose vrÓt i l  zpět do svého zomročeného ob|ičeje.
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r .9. 
,l 
939

Sedím no Verondě o čtu si kníŽku, kterou jsem dosto|o k norozeninÓm. Pok
jsem dosto|o chuť no něco dobrého o běŽe|o jsem zo mÓmou do kuchyně.
Mominko sedě|o o pos|oucholo rÓdio, Ze kterého se ozývo|o ,,Obsodi| i  nÓs!,.
MÓmo Se no mě jen podívo|o se s|zomi v očích o jó se jí pto|o, co to
znomenÓ, o|e ono pouze t iše odpovědě|o ,,Tok jsme si tu svobodu d|ouho
neuŽi| i . . .  Z jejích s|ov jsem nic nepochopi|o.

2.9.1939

KdyŽ jsme se rÓno se sestromi probudi|y, mÓmo řek|o mně, Evičce o Sofii, Že si
mÓme sbol it kufry. Pojedeme no prÓzdniny! KdyŽ jsme vjíŽdě|y s mominkou do
vesnice jménem Křenovice, moc jsem se divi|o, protoŽe jsem tu nikdy neby|o
o oni jsem jí nenochÓze|a no mopě, jok by|o to vesničko molinkÓ. Po chví|i
jsme zostovi|y u ve|kého stotku. No dvoře jsme viděly Ženu, jok nÓm mÓvÓ.
VŮbec jsem nevědělo, o koho se jednÓ, o Ťok jsem se zepio|o své mominky.
Řeklo, Že je to komorÓdko ze školy. Vyndo|y jsme si kufry o mÓmo nÓm řek|o,
Že se musí ještě vrÓt it pro ostotní. odje|o... To poní se jmenovoIo Vlosto, teto
V|osto. UkÓzo|o nÓm, kom si mÓme dÓt kufry o kde budeme spÓt. Budeme
schovoné u tety no pŮdě! To bude dobrodruŽství!

4.r0.r939

Jsem smutnÓ, mÓmo se nevrocí o Evičko po ní p|ÓČe. Noše novÓ teto V|osto
je no nÓs moc hodnÓ.

20.11.r 939

UŽ jsem pochopi|o, Že se mÓmo nevrÓtí'

ó .3. l940

Evičko uŽ nep|Óče. Pomo|u si zvykÓ no tetu V|ostu. Zo mÓmu jsem jí stÓ|e jÓ o
Sofie.

I .8. r  941

Je zimo, z okno se koukÓme no v|očky, jok podojí. Jok ródy bychom š|y ven,
o|e nemŮŽeme. Evičko noš|o no půdě nějokého molého p|yšového medvídko.
Moc si ho zomilovolo.

6.7.1942

By|o mi uŽ potnÓct! Pomo|u o|e j istě zočínÓm chÓpot, Co se děje. Evičce je uŽ
sedm |et o jÓ se ji snoŽím noučit číst, psót o počítot. Jde jí to moc dobře.
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Čosto Evičko brečí, proioŽe chce jít ven, o|e to nemŮŽe. Sofie je uŽ dospě|Ó,
neustÓ|e poroučí.

8.8.1942

Ptolo jsem se Sofie, kdyŽ vŽ Evičko spo|o, oby mi řeklo, co mÓm noší mo|é
sestř ičce řÍct, oŽ Se Zose bude ptÓt no mÓmu. Sofie odpovědě|o ,,Řekni jí, Že
noše mominko je do|eko o po vÓ|ce se s ní uvidíme...

3.5. 
. l943

Potojmu se Sofií po večeři, kdyŽ Evičko spí, pos|ouchÓme rÓdio. Řit<o1i, ze
Němci zočínojí ustupovot. I teto se sfrejdou se rodují.

19.2.1944

opět se dívóme, jok venku podÓ sníh. A jó sním o iom, Že se noše rodino zose
sejde a Že spo|u os|ovíme Vel ikonoce. Chtě|o bych se vo|ně prochÓzet o
s Evičkou se kou|ovot! Co osi mŮj totínek o brotr? Vzpomínojí no nÓs?

29.4.1944

Jsou Vel ikonoce. KoŽdÓ jsme dosto|o vojíčko. Jen jedno! My, Židé, vojíčko
nemolujeme.

r 9.5.1945

Vó|ko uŽ skonči|o!!! Konečně mŮŽeme no čerstvý vzduch! KdyŽ jsme př i je|y
k nošemu domu v Liberci, nikoho jsme nenoš|y.

Zbytek rodiny jsme uŽ nikdy nevidě|y. PÓtro|y jsme po nich něko|ik |et, o|e
morně. Všichni zemře|i. JÓ, Sofie, Evičko Žijeme spo|u. A moc rÓdi jezdíme no
nÓvštěvu k teŤě V|ostě. Ono o její muŽ nÓm svou stoŤečnostízochrÓni|y Životy.
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Ve stínu
{Vošek BočeK Leono Strónskó/

V koutě ztrocené duše,
ve stínu hókového kÍíŽe.

JiŽ není skrýše
místo, kde schovot se můŽe.

Letod|o |eŤí,
Ž.tje se těŽko.

P|óč hvězdných dětí
smrtije b|ízko.

MoŽnÓ tu někde je,
ten, co nÓs zochróní.

A Ťřebo nÓm oni dojí pokoje,
p|yn nÓs novŽdy omÓmí.

Bud'k spónku se uko|ébóme
o zovřeme své oči.

Nebo moŽnó no cestu se dóme,
s hrdinou, co k nÓm króčí.
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Krutó ReolÍfo
(Lucko MotysovÓ)

By|i jsme spokojenÓ rodino' Nikdo nÓs nesoudi|, ole nostolo 2.světovÓ vÓ|ko o
nÓš Život iŽivot ostotních se změni|.
By|o mi 12|et, kdyŽ se mi změni l  Život.
By|i jsme ŽidÍ. otec, motko, jÓ, Elen o Jirko. Byd|e|i jsme v Proze. Mominko by|o
švod|eno o totínek by| prodovočko, mě| i  svůj obchůdek. Jó s Elen o Jírkou
jsme chodi| i  do ško|y, mě|i dobré znómky o mezi sebou dobrý vztoh. B|íŽi|y se
ioké noše norozeniny, které jsme mě|í skoro hned po sobě. E|en by|o šestnóct
o Jirkovi sedmnÓct. Dosiolo jsem |ístek do kíno o sourozenci peníze.
Vyprovi lo jsme se do kino, o|e muse|o jsem vyzvednout sousedovic dětí o
zÓroveň j im dě|ot doprovod. Byl i  jsme komp|etní o vyš|i no u|íci. . .všechno se
Ťok změnílo! Všude stó| i  t i  muŽi, kterých se všichni bÓl i .
Svět by| tok tmový o s nimi i  strošidelný. Ce|ou cestu jsem se zomýš|e|o. ,,Proč
tu jsou? Proč mojí | idé tokový stroch v ob|ičeji?.. Potko|o jsem i komorÓdku
Morfušku, př idolo se k nÓm. Zdólo se mi, Že ze mě t i  muŽi snod nespustí oči!
KdyŽ jsme dorozi| i  ke kinu, vyndÓvolo jsem |ístky o př itom zved|o h|ovu. Node
mnou stÓ|o ve|kÓ cedule s nÓpisem ŽloŮrt,t VSTUP ZAKÁZÁN.
Proč?
Vzo|o jsem děti o noštvoně je tÓh|o domů' Děti jsem vrÓt i|o domů o vtrh|o
k nóm. ,,Proč nemůŽu do kíno?.. Motko s otcem zved|i smutně h|ovv.
,,Lociko,tohIe je jen tokové opotření...
, ,Momi opotření?..
, ,Pochop, no vysvět leni js i  moc mo|ó. Je to snod dočosné...
,,Ale tot i?"
,,Stoči|o! Toh|e by|o mé pos|ední s|ovo!!| Josné?,.

Po dlouhé době uzovřenosti domo jsem chtě|o jít ven. Morie,noše hospodyně,
ovšem mě|o připomínkY, Že by by|o rodši, kdybych zůsto|o domo, Že je to
venku nebezpečné.
A|e mě to domo uŽ tok dusi|, Že jsem muse|o pryč! Celé dny sedětl I po té
ško|e Se mí zostesk|o! ProÍo jsem nosodi|o své ,,prosím, prosím, smutně
koukÓm...
Zobrolo to., ,Ale nebud' tom dlouho!"
Její s|ovo jsem uŽ snod nes|yše|o. Vyběh|o jsem no u|ic i  o zh|uboko se
nodech|o. Š|o 1sem kl idným krokem. Z dÓ|ky sl prohlíŽe|o obchody o všude
vise|o cedu|e se stejným nÓpisem joko tehdy v kině o Co t i  muŽi se strošide|ně
komenným výrozem? Těch Íu by|o ještě víc. UŽ jsem se b|íŽi|o k porku, stočilo
jen přejít si|níci no druhou stronu, kdyŽ v tom jsem zos|ech|o portu |idí o jen
us|yšelo s|ovo nocist i .  Nevědělo jsem, co to znomenÓ, o tok to pusti|o z hlovy.
Bylo jsem všok ze všeho noštvonó,smutnÓ o zóroveň nešťostnÓ.
By|o jsem dívkou, kterÓ nic nechÓpo|o, ničemu nerozumě|o o opět utíkolo
domů. Morie mě uvíto|o o oniŽ bych jí odpovědělo, bouch|o jsem dveřmi
svého pokoje. UŽ jsem v|ostně nikom nemoh|ol l  Židovko! Nemohlo jsem nic,
obych coko|i změni|o!! | mě to doš|o, i  kdyŽ pozděj i .
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UŽ jsem skoro nic nedě|o|o, jen vstÓvo|o o v noci zose u|ého|o' Jednou večer
př iše| otec s rozbitým o ustoroným obl ičejem. ,,Je po obchodu. Nocist i  př iš|i o
chtě|i, obych ho zovře|, ole kdyŽ jsem j im řekl,Že k tomu nemÓm dŮvod, tok uŽ
to nešlo domIuvou.. .
A tok byl domo s nÓmi. KoŽdý z nÓs chodi| joko tě|o bez duše o duše bez tě|o.
BlíŽi|y se VÓnoce, které všok nes|ovíme. I tok nÓm by|o docelo jedno, co se
ko|em nÓs děje, protoŽe jsme čeko|i, Že nepřijde nic pozitivního.
By|o rÓno joko j iné, o|e ruch venku by| nějok větší.Všichni stÓ| i  u okno.
,,SněŽí, sněŽí!..
A otec mě| dlouhou přednÓšku o tom, obychom neztrÓcel i  noděj i  o tokový ty
řeči. Mě|o jsem špoinou nÓlodu, tok jsem se no něj šk|ebi|o.
KoŽdý se snoŽi| být vese|ejší, oIe nevydrŽe|o to no dIouho. Asi no Nový rok no
noše dveře někdo boucho| o kř iče|. Motko mě odtÓhlo do pokoje, ole stejně
jsem pos|oucho|o přes dveře.
No jo, o|e nic moc jsem s|yše|o, jen motčin o E|enin kř ik. Chtě|o jsem tom
vÍrhnout, o|e neudělo|o jsem to'Bouch|y dveře, ihned jsem tom vběh|o! Motko
s Elen leŽely no zemi o Jirko stÓ l joko bí|ó socho.
, ,Kde je tÓto?..
Motko s p|Óčem Ťiše odpovědě|o ,,MUse| odjet, o|e bude no nÓs mys|et...
J irko se no ni s hněvem rozkř ikl , ,Keci, všichni víme, Že ho poš|ou do p|ynu!..
Rych|e vyběh| ze dveří. Při jeho slovech mi vhrk|y s|zy do očí. Nechtě|o jsem ho
ztrotiŤ. Nechtě|o jsem, oby no mě zopomně|!
Večer se vrÓt i|o motko spo|u s J i řím. Př ineslo |ótku, zkteré vyrobi|o Ž|uté
hvězdy. Muse|i jsme je nosit vŽdy, kdyŽ jsme šl i  ven. JÓ to nechópo|o, o|e Jirko s
Elen osi  ono.
Zo něko|ik dníse motko vrÓt i|o dříve neŽ obvykle ,,Děti? DochÓzí nÓm peníze...
No všech jsem vidě|o, jok se snoŽi| i  normó|ně fungovot, předstíro|i, Že jsou
smíření s tím, co se sto|o, oIe neby|i! JÓ nebylo, nechópo|o jsem, co se sto|o o
proč? Nepředstíro|o jsem, Že všechno je o bude joko dřív. Jirko s E|en si h|edo|i
prÓci, ole nikde je nechtě|i zoměstnot. Žioyt
E|en to vzdo|o, o|e Jirko ne, osi mě| nutkoní se o nÓs postorot. Nokonec uspě|.
Moh| uk|ízet v jedné restouroci pod podmínkov, Že ho nikdo neuvidí. Chodi|
bzy rÓno, snoŽí| se, př ipodolo mi, Že nÓm chce nohrodit otce. A|e všechno
jednou končí! Jirkovi přiše| dopis, který mi nedo|i přečíst, o|e jÓ si ho stejně v
noci přečetlo. Pso|i tom, Že je povo|Ón do procovního tÓboro!
KdyŽ př išel osudný den, kdy Jirko musel odjet, objo|o ho Morie, E|en, jÓ o
nokonec motko, kterÓ ho nechtě|o pustit. Př i je| vlok o ono se pořÓd ho drŽe|o,
vystoupi| i  t i  muŽi, šl i  k nóm o trho|i jí od Jirky, ole siejně se drŽe|o... Jeden z nich
uŽ vytohovoI zbroň, kdyŽ v tom se od motky odtrhI J irko sÓm...Motko kř iče|o,
p|oko|o, o|e to uŽ by| J i ří ve v|oku o mÓvo| nÓm. Nejspíš nopos|ed! J i ří by| pryč.
A zŮstol i jsme čtyř i .
Bzy po odjezdu brotro se Morie nevrótilo domů o my mě|i stroch. Motko
potřebovo|o nokoupit o E|en chtě|o jít, motko j i  nechtěně pusti|o. Vzo|o
hvězdu, boty o vyš|o. Židé mohli nokupovot v určitém místě o V určitou
hodinu. Ani E|en se všok nevrÓi i|o domŮ.
RÓno k nÓm přiběh|o sousedko s vyděšeným výrozem ,,Musím m|uvit s tvou
motkou!"
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, ,No, jo, musim zose do pokoje... Joko vŽdY jsem pos|oucho|o přes dveře.
,,Mí|eno! Je mi to moc líto, oIe EIen,... je mrtvÓ! Nejspíš j i  znÓsi|ni| i  o zobiI i! , ,
, ,Nevědě|o jsem sice, co to je to -znÓsi|ni| i-, o|e doš|o mi, Že se uŽ ioky nevrÓtí...
V tom přiš|o motko ke mně, k|ek|o si, objo|o mě o h|odi|o po v|osech. ,,A zby|y
jsme dvě!.. NeŽ jsem se st ihlo rozp|okot, ozvo| se t ichý hlos Morie ,,Tř i .  Jsme tř i ! . .
StÓ|e jsem si k|od|o otÓzku.,,Proč my?? ProČ?..By|o to k zblóznění, chtě|o jsem,
oby to byl nějokÝ z|Ý sen o ne reo|ito. KrutÓ reo|ito. Snod oby toho neby|o
mÓ|o, př iše| dopis i  motce, mé milovoné momince!
Vběh|o do obývÓku ke mně o rych|e vo|o|o ,,Pojedeš s Morií, k tetě o
pos|ouchej jí!!! !  Móm tě moc rÓdo!. .Do|o mi pUsU no če|o o odběhlo.
Rozběh|o jsem se Zo ní, ole Morie mě chyt|o ,,Nech j i ! . .  o rychle mě zo sebou
ióh|o do svého VoZU. Jel i  jsme k tetě Krutos|ově o strýci Bohumilovi. Ce|ou
cesiu jsem ploko|o o neš|o přestot. No stotku u strýce by| k|id, o|e prÓvě ten
mě ubíje| nejvíc, to t icholJednou š|o Morie nokrmit s lepice, jÓ jí sledovo|o z
okno V pokoji .  Z dÓ|ky jsem vidě|o svět|o out.Vběhlo ke mně teŤo.
,,LocikolZhosni, sedni s i  do kouto o bud'potichu zo koŽdou CenU,.. o Zose puso
no če|o' , ,Hmmm.'. Vidě|o jsem opět ty muŽe, jok bi| i  Mori i  o tÓhl i  jí do outo,
pÓr j ich veš|o do domu. Slyšelo jsem,jok rozbíje|i věci. Šli i  nohoru do potro.
Vidělo jsem jejich stín škvírou pod dveřmi. Nejspíš chiě|i vejít ke mně, kdyŽ v
tom vyběh|o teto o upouto|o jej ich pozornost. Pos|oucho|o jsem je. Moc jsem
neslyše|o, okorÓt t iché odpovědi tety se strýcem. ,,Nein...
MuŽ h|ositě. , ,  Nein?!. .
Tok jsem se |eklo, Že jsem shodi|o vÓzv, kterÓ se somozřejmě rozbilo. Us|yše|o
jsem ,,Wos ist dos?.. Jen mi proběh|o h|ovou ,,Nocist i ,  toh|e, t i  muŽi všude, to
jsou nocist i ."
Veše| ke mně o b|íŽi| se, tokovým divným h|osem se zosmó|, kdyŽ se ke mně
sk|oni| o otevře| pUsU s hnusnými zkoŽenými zuby. opět se divně zosmÓ|. A jÓ
sice ve strochu, o|e toké v nenÓvist i ,  jsem mu p|iv|o do ob|iČeje. Setře| sí to o
vrozi l  mi tok veIkou focku, Že jsem se odrozi|o od zdi k rohu sto|u. Uhodi|o jsem
se si|ně o probro|o se oŽ Ve VoZe. Morie mě utěšovo|o ,,Víš, jedeme do
Osvětimi.. '
Vysodi| i  nÓs, ihned jsem si sedlo do kouto o všude jsem vidě|o Ťokový stroch o
poniku. Morie bylo pos|Óno zo nějokým Menge|em. Teto se strýcem by|i po
dvou dnech odvedeni do komor, nejspíše těch p|ynových. A jÓ zůstolo no
světě Úp|ně somo, chtě|o jsem hned no místě zemÍít, nenÓvidě|o jsem svŮj
Život. Nikdo mě nemoh| utěšit, nikdo mě neobjol, nikdo mě nepotěši|.
Doš|o mi, Že jsem o všechno př iš|o o uŽ nic neudě|Óm. DochÓze|y mi všechny
myš|enky, snoŽi|o jsem se vyčistit si mys|. Po to|iko utrpení to všechno skončí.
Př iš|o jsem toké no řodu...Mys|e|o jsem no rodinu o to, Že snod budeme spo|u.
UvoŽovo|o jsem joko psychopot ,,Po stresujícím období budu zose s nimi! Po
této hrŮze to bude Ú|evo!..
Mys|e|o jsem no rodinné focení o jok
jízdenko Zo rodinou přichÓzí!l Pusti|i
mond|í.

jsme by|i spo|u o šťostní.Vysvobození o
nÓm p|yn. Ucíti|o jsem chuť hořkých

29



t

7.4

Noše třídní vztohy jsou doce|o dobré oŽ no pór výjimek. KdyŽ př.Úde no kolektivní
próci, drŽíme pospo|u, o|e zóroveň se dokÓŽeme i potopit. Netvrdíme, Že vztohy
mezi nómi jsou Úp|ně dokono|é. občos to mezi nómi i trochu zojiskří. I kdyŽ
nejsme dokono|í, nechtě|i bychom se novzójem ztrotit!

B.A

Noše třído je ve|mi mo|ó. Móme jen 17 ŽókŮ.
čosto, o|e vŽdy se pok dohodneme. občos si i
prob|émech stojíme zo sebou.

Většinou se hódóme, o to dost
nodóvÓme, o|e usmíříme se. Při
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