bc +.xtr
'{.*&ý
''.: i,

'., \."r.

\ ". -|,
.Ť

.

d
fil
1
ilI
.*"n**-*.-jh...]"

t'l

Obsoh
Dopisbez textu

I

Úvodník

2

mond|í
Příchuť

3

Somoto

6

Neschovóšse

7

***

I

Cestoz domu

r0

***

16

2. světovó vó|ko

1ó

Jó ve druhésvětovévó|ce

17

Krutódobo - vzpomínko

r8

Andě|

19

Prok|etóvó|ko

21

Minulostse opokuje

22

Ve stínu

2ó

Krutóreo|ito

27

Medoi|onkytřídy

30

Poděkovóní

Nožloutlýpapír ohořelý,
v obóIce zolepený.

'.

l
..-1

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

Tentosborníkjsme vytvoři|ino zók|odě projektu,,Krokus..
ve spo|uprÓcis irskou
orgonizocí HET|(Ho|ocoustEducotion Trust|re|ond)o ŽidovskýmmUzeum
v Proze.
No výrobě se poděli|ytřídy7,A o B.A. K seřozenío vybrÓníobrÓzkůo příběhů
přispě|o redokčnírodo. Zo redokčnírodu vystupují:BÓro, Adé|o, Jono,
E|izobeth,
Lucie,Leono o Koteřino.

PročtenÍosborník?
Chtě|ijsmepoukózot no hroznoudobu, kÍeródříveby|o.
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Příchul,mondlí
( J o n o P ě kn Ó )
rodiny.
Zočo|o2. světovÓ vÓ|ko.Je l0. listopodul939. Jsem ze Židovské
před
o
moje
storší
dě|nického
tÓboro.
JÓ
iýdnem
do
Moje rodiče odvez|i
somi.
sestroAnno jsmezůsÍoly
Jok uŽ jsem řek|o,jsme ze Židovskérodiny.Být Židem v této době je
Tok třebo ve ško|ese se mnou skoro nikdo nebovío ignorují
doce|o s|oŽité.
mě. Jediný,kdo se se mnou boví,je moje komorÓdko Květos|ovo,kterÓ je
rodiny.
tokéze Židovské
PřÓ|o jsem si, oby mi mominko nebo totíneknopso|idopis.Joko kaŽdÝ
den jsem po obědě běŽe|ono poštupro dopisy.Přiběh|ojsme k okénkuo
zepto|ojsem se, jest|ipro mne něco nemojí.Ani jsem to nedořek|oo uŽ mi
ponízo okénkempodÓvo|o obó|ku.obÓlku jsem otevře|o,vytÓh|ojsme z ní
dopiso v něm bylo psÓno:
,,AhojJoničkoo Aničko.Jok se mófe? JÓ o totínekse móme dobře.
TotínkavÍdímien milokdY. VěÍšinouvečer. Sfýskó se nóm po vÓs. Chtěli
bychom vós ospoň no chvílívidět.
Nez/obíÍe?Nebojítese doma somi? A co ve ško/eJoničko?Doufóm, že
stó/e dobré. Nenípro Íebe uČenímoc těžké?Kdyžtokřekni Aničce o to ti to
určitěvysvěflí.
Zose někdy noplšeme,nebo nopištevy.
Pac o pUsUtÓto o mimo.,,
Že mominkoo totínekjsouv pořÓdku o nic se jim
By|ojsemvelice šťostnÓ,
nesto|o.A|e domŮ jsem nenes|ojen tento dopisod rodičŮ,ole ještějeden pro
moji sestru'Domo jsem Aničce hned ten dopis dolo. otevřelo ho. Byl to
povo|Óvoci rozkozdo dělnickéhotÓboro! BÓ|o jsme se. Jen při ié předstově,
Že uŽ moŽnÓ nikdy neuvidímmoje rodičeo Že moŽnó umřu, mi skÓko|o husí
den si pro nÓs přije|ivojÓci z gestopo o doprovodi|inÓs no
kůŽepo tě|e.Do|ší
nÓdroŽík v|oku,kterýmíři|zrovno do dě|nickéhotÓboro. Nosedlijsme.Mě|o
jsem s sebou mo|ý kufřík,
ve kterémby|ymoje šotyo jedno ponenko. V|ok se
rozjel.Usnu|ojsemo probudi|ojsemse oŽ v tÓboře.
do skupin'Do|imě do skupiny,
Necho|inÓs nostoupitdo řody o rozdě|i|i
jsem
protoŽe
se s nícítímbezpečnějio
zo
to
rÓdo,
kde by|o i moje sestro.Bylo
to|ikse nebojím.
By|yjsmev budově C. Poste|ezde by|ytvrdéo by|oiu neskutečnózimo.
VeČerjsme si povído|irŮznéhistorky.
Dolšíden rÓno jsem rych|e běŽe|ok |istině,kde bylo nopsÓno jméno
tÓboro. H|edo|ojsemmoje nebo sestry
těch, kteřípojedoudo koncentročního
jméno.By|otom! Moje jménotom bylo!Ztuh|ojsemlVrÓti|ojsemse zpÓtky do
poste|e.Sestřejsem o Ťomnic neřeklo.

I

Nojednou do dveřívtrhlistrÓŽeo řek|i:,, Nynípřečfemejméno těch, kteří
pojedou tronsportem do koncentročníhotóbora v osvěÍimi'.. Zočo|i číst
jméno z toho ší|enéhoseZnOmU.Nojednou zazné|o to moje! Sestro se
rozbreče|oo objolo mne. Řek|o mi jen: ,,BL)d,stotečnó o dóvej no sebe
pozor...Potom uŽ jsem muselo nostoupitdo řody. odvedli nÓs k tronsportu.
jsme do v|oku.Mě|o jsem stroch.Nechtě|ojsem mys|etno to, co se
Nostoupi|i
mnou bude, o protojsemsi rodějipovído|os ho|komi,kterésedě|ived|e mne.
Cesto up|ynu|odoce|o rych|e.Mě|o jsem ve|ikýh|od,protoŽemi nedo|í
rÓno nojíst.
BÓ|o jsem se, mělo jsem strochz toho neznÓmo o z toho, co mě
Če kÓ.
odved|i nós do nějoké budovy. Tom byli potrové poste|e joko
v dě|nickémtÓboře. Doce|o to tom zopÓcho|o, by|o mi z toho všeho no
joko vodo o by| tu večer.Zo ce|ý ien den nÓm nedo|i
zvrocení.Den up|ynu|
oni drobečekjíd|o,oni kopku vody. Mysle|ojsem,Že snod umřu h|ody.Potom
jsem si vzpomně|ono to, co mi řek|o sestro.Řek|ojsem si, Že odted'budu
jsem by|odoce|o ospolÓ, iok
stoiečnÓo Že mě nikdo o nic nerozhodí.
Je|ikoŽ
jsemsi |eh|odo posŤele.
Sice by|omotroce tvrdÓ,o|e...budu stotečnÓ...
RÓno jsem se probudilo.V ce|é budově by|o nojednou prÓzdno. KdyŽ
z ticho jedno ho|kořek|o:,, Pos/o/ije urČitědo plynu, joko to udělojís nómi,,,
Leklojsem se!
A oprovdu,to neznÓmÓ ho|komě|o provdu!Ted'sedímv koutě komory,
do které nóm budou pouštět p|yn, jímŽse potrně udusím.Jsem pořÓd
stotečnÓ.Jedno poními porodi|o,obych uvnitřzpívo|o,
protoŽese toho p|ynu
rych|ejinodýchÓm... Zv|Óštní
rodo. Zočo|i.P|ynmÓ příchuťhořkých mondlí.
Zpívóm.Chce se mi spót. Usnu|ojsemo uŽse nikdyneprobudi|o...
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Somolo

(BetyBoIkovÓ,KočkoLinhortovÓ,MotyÓšVo|ento)
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Jsem somo, bojímse,
sedímo nevidím,
rodosto rodinoztrócíse,
co bolesŤje, dobře vím.
Životemjedu,
Pý zo |epším
Všokk|omotby mě chtě|i,
mítrodost nedovedu,
srdce jejich zmizely.
Dušep|óčou,srdce bo|í,
vojóci k nim pochodují,
pročtoh|edopustili?!

Neschovóš se

(Adé|oMoučkovÓ)
Jsi ptÓk bez kříde|
A pokoušíš
se |étot
SvůjŽivotnečiteIný
Jok silueto
před svět|em
UtíkÓš
Do tmy se schovot
A oosbírotvšechno
NevyřčenÓsIovo
V tom tíŽivém
tichu
Pod moskousmíchu
UkývóšsvérÓny
Yím,Že jsi bez kříde|
Pod vrstvoulíčidel
Up|okoný!

'.,uÍ-

.''#É^.,."n

"',t..,
.,r,'{t'-...ra

,,

.',t:

'
r.{
.-,i ili
*'i!"., ,,t":

r"'

,*,'il;""
"'
..! i

.r1!;.
, , n nt t , '. ', 1 '

í'E',

"1t

iu

':Yťlli;.i:,i

, :, oi
't"

{ ' ;. . , . ' S i ' l : ,

.

.)' ,

jrPiii,;i'' '-

I
at

I
IJ

al.{..1.

I

(MotyóšKřeček)
I

I

lI
lI
I

IJ

II
I

J

J

J

J

J

)

)

-)

i'-

;-_

lL

Jedu vlokem,
všude|mo,
pořódně nevím,
kde co číhó.
Móm h|od,
jed|jsemmó|o,
o|e v hlově
zno|ostí
mó|o.
AŽ se v|okzostoví,
snod uŽ bude dobře,
pořódně se nojím
o vyspímse dobře.
Venku je krojino,
rostou keře.
Lesjoko svobodo,
co nevypodó joko komoro.
Z vlokujsme my vystoupili,
všudeti divních|opíci,
co nevypodojími|e,
postupujemeod nich k nějokélodi.
Jsem zose no cestě,
k cí|Í
nós |od'nese,
sluncezopodó,
cítitje svobodo.
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Cesfo z domu
(BetyBoIkovÓ )
DeníkLilly l.den
Mi|ýdeníčku,
mominko je den ode dne utrópenější.Nevím,co se děje. Dnesko do ško|y
přiše|nějoký pÓn v uniformě.Vešel do nošítřídy,proh|íŽel
si děti, o pok do| poní
učite|cenějokou tošku.By|omo|Ó o něco v níby|o. KdyŽodeše|,zovo|o|osi mě o
j e š těL i ndu,Ev u o Do m inik o .Do|o nÓ m tokovouŽlutouhvěz du s nó pisem ,,JUD E ,..
,'Nosieji o bud,tehrdÍno to, kdo 1sle..,Hvězdujsmesi mě|ipři|epitno Ievouruku.Toké
j sm e si mě| is edno utdo zo dnÍ ch|ovic.JÓ j sem sedě|os Lindouo Evo s D omini ke m.
Nechópo|o jsem,pročtu hvězdu mÓme nosito pročsedímeoŽ vzodu. o přestÓvce
komoródko se Se mnou přesto|obovit. Bovi|i
se s nÓmi nikdo nebovil.I moje nej|epší
jsme se jen my čtyři.Š|i
jsme no chodbu o tom byly sioršíděti. toké s hvězdomi.
Zepto|ojsem se jich, proč musÍmenosit tyto hvězdy. ,, Protožejsme Židí,'.řek|o
dětí.
d | o u h o v lo s ho
Ó lk o ,c o s t ó| ov h| oučku
ji utěšovo|
K dy Žjs em přiš | odo m Ů, m ominko p|oko|o.Totínek
o mě pos|o |d o
jsem si
pokoje. Nevědě|ojsem, pročje mominko smutnó o proč brečí.V pokojíčku
jsem
vzo|o kníŽku,
no poste|o čet|osi. Nojednou Se otevřely dveře o veše|
sed|o
proČ,mominkabrečí?,'zeptol
totínek.,,Víš
se. ,,Ne...Sed|si ke mně no poste|o zočo|
povídot.,,Pfrchozí
vólko, o protoŽe jsmežidi,bojímse, Že to nepřeŽL1eme.
Proto jsme
s mominkou zošlizopónem, kŤeý by tě mohlzochrÓntt. Před chvilkou,neŽ si pňŠ/o
ze
školy,nÓm volol , Že pro Íebe našlirodinu v Britónii,ZítroodjíŽdíš.,'
KdyŽ to totínek
dopovědě|, by|o jsem v šoku.I on u Ťohop|oko|.Nechtě|o jsem odjet. ,, ro rodŠi
zemřu!'.vykřik|ojsem o utíko|ozo mominkou.objo|o jsem ji o řek|o ,, Nikdy Íě
neopustíml..
Bude lepší,
kdyŽ odeideŠ...
odpovědě|o mi se s|zomi
,,JÓ vímbrouČku,ole ty musíŠ.
v očích.
, , T ym ě n ec hc eš ? . ,
,,Tovíš,Že chci, ty moje beruškomoló. Ale hlovně chci, obys Žila. Jsimoló o celý Život
mÓš teprve před sebou q nechcÍ,oby tiho někdo sebro/.,,
, , A l em Q mí. . . , , zo čojsloem ,o | e m ominkomě přer uši|o.
,, Žóané o!e' V BritÓníino Íebe bude čekof toto rodino,..řeklo o ukózo|o no fotku
jednéponí,póno o dvou dětí.
se imenuie Emílyo fen ch/opec je Don. Tohleje poní Morovcovó o pon
,,Holčičko
Morovec.., By|imoc pěknío vypodo|o, Že i bohotí.Nechtě|o jsem do ŽÓdné jiné
r o d i n yo
, le m us elojs em . . .
DeníkEmily 1.den
jsem
Dneskoby|ovšechnojoko vŽdy.Tedo oŽ do pěti hodin odpo|edne.Přišlo
domŮ, u stolusedě|o momko s ioťkouo bróchou. Mě|i tom nějoképopíry.,,Posod'
seJ.,řek|toťkotokovýmvýhruŽným
h|osem.
jsem
se.
,,Coisem provedlo?" zeptolo
,,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 tímjízochrÓnímeŽivot',,No. dobý, ted'tu bude ještěnějokÓ molÓ ho|kop|usmŮj
brócho. Ukózo| mi jejÍfotku.Bylo osi c tři roky m|odší.
By|opěknó. o|e mělo byd|et
v mémpo k o jis e m no u.T o by | omoc.
|oems e.
, , M o h LoJdejít ? , , zept o js
Zně|oodpověd'.
,,AnO.,,
V pokoji jsem sí vzo|o kníŽku,
sed|o si no poste|o čet|o.Knihy mi|ujiuŽ od
jsem
venku s komorÓdy. MÓme tokovou portu. Jsem v ní jÓ,
dětství,o|e nejrodši
Agóto, AneŽko, Ester,TomÓš o Honzo. Říróme si ,,Šestý
hroÍšípu..'
Toto skupino
vznik|o,kdyŽjsme by|imo|í.Hró|ijsme si no indiÓny o bojovo|ijsme protí,,PotŮčkŮm...
Pok jsme o|e vyrost|i
o přesto|onÓs to bovii. Portose nóm neroztrh|o,
tu mÓme pořód,
o|e uŽsi nehrojeme.VŽdy spo|uněkom chodíme.Tokéjok jsme vyrost|i
o vyspě|i,nós
ho|kyzočo|izojímotk|ucio k|ukyzose ho|ky.Esterje uŽdvo rokyzodonÓ s Honzouo jó
k oc ho dís es t or ším
k|ukem,nikdoj i to neschvo|uj e,
s T o m ó š emAneŽ
.
o|e ono se n e p tó
no nÓzory ostotních.Agóto pý pořód čekÓ no toho prového.Nošeporto mÓ v|ostní
k | u b o v n u.
Je t o s t o rÓ k Ů| nopo dědovi.P ěkněj smeji předě|o|i.
v dv o upo t ro v é m
J ó b y d | ím
do mě. D r uhépotr o potř ínÓ mdětem, tedo mě, D on ovio
ted uŽi tého|ce.
Z o c h v i l k uZo 'm no upřiš Io
m o m k o.,,Ťuk,
ťuk!Ner uším??.,
..Nemomi.Jen si čttJ.,,
,,JÓ vím,Že nemóš moc velkou rodost, Že budeme mít nového členo rodiny, ole
vezmito z té lepšístrónky.
ZochrónímejíŽivot.',
,,Jó vím.Jok se jmenuje?,'
,,Lilly."
Deníklilly 2.den
Dneskojedu do té cizírodiny.Mominko brečíuŽ od róno. Totínekmi do| mo|ý
kufřík,
obych si tom do|o věci. By|ve|mimo|ý.Veš|yse mítom dvoje šoty,fotkyrodiny
o moje oblíbenÓ kniho,kieroujsem přečet|oosi pětkrÓt.Totínekmi kufříkvzol, chyti|
mě zo ruku,mominko zo druhou o š|ijsem no nÓdroŽí.Tom jsme stó|ifrontuk pu|tu,
kde by|ypopíry'fotkyo čís|o.
Tokétom stó|idvo pÓni v uniformě.Jeden by| m|odýo
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. ,,AhojEvo!!,,zovo|o|ojsem, o|e nes|yše|o
mě. By|o tom
ji
proč
s bobičkou.Přiš|o
mi to divné.
neodved|irodiče.
Konečnějsme byli u pu|tu.Mominko s totínkemse š|idohodovot s tímstorší
pÓnem.
,,Dobý den,',pozdrovi|ojsem toho m|odéhoo mi|ejsem se no ně usmÓ|o.on se no
mě podívo|o toky se usmÓ|,o|e neřek|nic.
,,Vypojedetes nÓmi??',
, , N € , , , ř ek | o zo s e s e us m Ó|. P ok chvi|kupos|oucho|,o čem se dohoduj e m oje
mo m i n ko .Ko uk |s e no m ě o řek|.,,H odně šÍěstí.,,UkÓ p|o
mU U toho s|z o.Neví m,co
ten stoý pÓn momince říko|,
ole mominkoo iotínekby|ismutnější.
Mominko mě vzo|o
zo ruku o řek|o ,, Pojd,Liily.,,
Do|o mi čÍs|o
25ó. Připnu|omi ho no krk.Toiínekmi do|
ještěvíc.
kufřÍk
o pos|o|mě k vloku.Mominkose rozp|oko|o
V e v |o k ujs em v idě| oEv u.Vypodolo,joko by br eče|ocelou noc. Koukol on o
nějokoufotku o breče|o.Sed|ojsem si vedle ní.,,odvezlimojitetu.',Ukóp|oji s|zono
fotku.,, A mominko o totínekdosio/ídopis.'.Podívo|ojsem se no fotku o by|itom
1.I
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Nevědě|ojsem,
všichni,o nichŽmi povído|o.,, Zby|omi jen bqbíčko,,
,,Toje mt líto.,.
i
c o j ím Ó m říc t .By lom i | ít ojíijejít e ty,ole zosej sem by|or ó do, Že dopisnedosto|moji
r o d i če .Ko Ž do uc hv i| k uněk do v lokem pr ošel,bud'vojÓ k ' nebo něj okénové d í tě .
Nojednou do vogonu vešel cizí k|uk.Sed| si ved|e mě. ,,Ahoj,iok se jmenuješ?''
Kouko|ojsem no něj,joko bych vŮbec nevědě|o,co říko|.On se usmÓ|o řek|,,Jsern
Iom Bornos."
,,Jó LillyDomosovÓ.'' A usmÓ|o jsem se toky. S Evou se nedolo m|uvif,fok jsem se
. |os ním|egr oce.JeIijsme dlouho,uŽ pomolu př ich óz e |
z o č o | ob ov it s T o m óš em By
jsem si h|ovuno Tomó šovor omeno,poh|od i mě
|
v e č e ro j Ó by | o uno v enó. Po | o Žilo
p o v l o se c h,po lo Ž i|
s i hlo v uno m oj íousnu|ij sme.
DeníkEmily2. den
pr o Lí ||y.
D n es k oje s o bo t o o jó o momko j edem do obchodu koupitoblečení
černou
Vybro|ijsmeji krósnémodréšotyo tokéčernélokýrky.Potom kostičkovonou
su k n io k t o m u ze| eno uho |enk u.V obchodě s hr očkomij semj i koupi|omedvíd koo
zotím
mo|ou ponenku. Doufóm, Že se jí to bude |íbit'KdyŽjsme přiš|ydomŮ, Ťoťko
pokoj o do|jíiom hezkouposte|.knihovnuo skříň.
Tokymo|ýsto|ek,brócho ho
vyk|idi|
j
sem
j
i
pět
toky něco nomo|ovo|o.
N o k res | iljío s i obr ó zkŮ.Jó
h n e d v y zk o uš el.
jdu
přiš|o
porto,
pro
ven.
Řek|ojsem ,,NemŮŽu, děIÓme
oť
mě
odpo|edne
pokojpro holku,kterouismeodoptovali z Českos/ovensko.,.
, , V yto k y ? , , zept os|e T o m Óš .
,,Jok,vy taky?"
,,No, rny isme odopŤovolíioky. Něiokého kluko,je o tři roky mlodší.Jo o vtipnýje to,
Že se jmenujejokojó.,,
TomÓše?,,řeklo jsem o zočoIojsem se smÓt.
,,Aho.Joko to budeÍemítdomo dolšího
v příprovóch.
Pok odešlio my jsme pokročovo|i
DeníkLil|y3. den
m ělij sme všichnih|od.Tomó švyndo|dvo ch|eby,j e d e n
K d y Žjs m e s e v zbudi| i,
. o m ě|o m o lou housku.Jó nemě|onic. ,'r ynemó šhlod?,,z e p to|
r o z b o | oi l zo čo |jís tEv
s e T o m.
,,Mom,,.řek|ojsem ,,o/enemóm co jísf.Zopomněloisem zobolitsvočinu...
, , N o , ,ř,e k lT o mo do | m ijeden c h|ebo.
Vzolo jsem si ch|ebo.Pok do mě někdo drklo jÓ se zokucko|o,v tu chví|ise
,,Děkuiu...
zočo|smót ce|ýVogon. Asi tok zo hodinu,jsmezostovilino nějokémnódroŽí.Do v|oku
nostoupi|ivojóci. Vzo|imi kufřík,rozhÓze|imi věci. Pok mě popod|izo ruku o vytÓh|i
dět
i m i.V|ek|inó s do nějokébudovy.Nojednouse tom ob je vi |
mě v e n spo | us do |š ím
tři děti. ostotníděti
ten mlodý vojÓk znÓdroŽí.Řek|něco německy o vzo|mě o do|ší
odved|i.My jsme se vróti|ido vloku s tímm|odýmvojókem. ,'Co se sÍo/o?Kom ty děti
k vloku.,,Doplynovékomory.,,
vedou?,,zepto|ojsem se ho, kdyŽjsmese blíŽi|i
jiných
rodin?',
,,AleproČ?Nemě/iietdo
,,AnOto měly, ole bohuŽelse Íom nedosfonou...KdyŽ to povído|,ukóp|o mu s|zo.
Zrychli|,
obychom by|ico nejdříveve vlokuo je|ipryč.Nevím,pročiy děti odved|i,o|e
j se m r ó d o , Ž e m é zo c hróni|'S ed |ojsem si ved|eTomo o v|okse r ozjel.Noj edno uve
v|okuby|oto|iksmutku.Někdo se oni nepousmó|,i Tomovizmize|Úsměv z tvÓře. Bylo
LZ

jsim ejen,jo k j ede o r Ó musív|ok.
Ve|iké
ti cho ,s |y š e|
ByIomi divně.Nojednoukou kÓm,
kde je Evo? Tom si všim|.
Že ji h|edÓm. ,,odvedliji hned po tobě,..řek|o ukóplo mu
js
em
s e do brek u.Moje komor ó dko,uŽj i nikdy neuvidím!
s | z o .D o |o
Tom mě ob jo|'
ji
ji
VojÓk nÓs vidě| o řek|.,,Vím,kom odvedli. odvedli tom, kde noide svoie rodiče...
Vím,Že to vojÓk řek|jen proto,oby mě uk|idni|,
o|e nějokjsem tomu nemoh|onevěřit.
KdyŽ jsme doje|i no nódroŽí,stó| tom sympotický pón s poní. Vzo|i nÓs o
vědě|,Že mÓ m pochyb n osti .
o d v e d l i.Ko uk |ojs em no t o ho v oj Ó ko o ten kývo|,,AnO',,
Ž e n e v í m , c o budedó| , o přes t osenoměusmó |ojÓ noněho.Noj ednouj smeby |i ve
městě.NÓdhernémve|kémměstě.Tom by|u mě o pořÓd se no mě dívo|,i kdyŽjsme
jsme schody o noš|iohromnoumístnosi,
doš|ik tokovébudově. Vyš|opo|i
usodi|ijsme
s e o d o s io | js
i m e k o b| ihu.Po k se tom objevi|i|idéo br o|isi děti. Něj okÓ m|odó p on í
přiš|oi ke mně. ,,Lilly?,,
zeptc|o se tokovým onglickým přízvukem.Pokývo|ojsem
jsme
h|ovou.Vzo|o mě zo rukuo š|ijsme osi přes po|ovinutoho krósnéhoměsto. Přiš|i
p ř e d n ó d herný 'dv o upo iro v ýdŮm. Vevnitřčeko|oce|ó r odino.P řiběh|ke mně Don o
do| mi obrÓzek. By|pěkný. Pok ke mně přiš|oEmi|y,objolo mě, vzo|o kufříko řek|o
,'Corneon.,, A ukózo|orukou,oťjdu s ní.UkÓzo|omi pokoj o řek|o,,rhisis yo,Jrroom.',
poznolo o vytó h|o s|ovník
N e u m í mo ng| ic k y .o no t o nejspíše
o ř ek|o,'r o,,, ch ví |i
|istovoIo,,tvŮj',o zose |istovoIo,,pokoi...Kýv|o jsem, joko Že rozumím.Ono 5e
zorodovo|o o řek|o ,,Dineris of seven o,clock... Kouk|o se no mě o jó nejspíše
tedy povídotr ukomo,,,D Ínero,..r ukomod ě |ol o
v y p o d o| ojo k o v y o ro nó m y š Zočo|o
.
joko Že jÍ,,,ot seven.. o ukózo|o no sedmičkusvých nÓromkových hodinek.Kýv|o
jsem hlovou,Že rozvmím.
Pok odeš|o.jó jsem otevře|oskříňo do|o jsem si Ťomkufřík.
No nich by|tokédopis.
B y | yto m š o t y ho
, lenk o ,s uk něo |okýr ky.
je pro febe.
TotoobleČení
Vybrolo ho EmÍly
Pokojíček
byl Útu|ný.Mě|o jsem Íom poste|,skříň,stŮ|.hodiny o |ompu.Toké
jsemje. Zo chví|iby|osedm
p|noobrózkŮ.Leh|ojsemsi no poste|s fotkomio proh|íŽe|o
j
sem
j
sme
o to k
š |odo |Ů.T o m no mě čeko|oEmi|y.Šty
do jíde|ny,kde jiŽ b yI o
n o c h y s t o nóv ečeře., 'Po s o d's e,..ř ek|jej ítotínek.
Jó j semse posodi|oo podivi|ose ,,V y
umítečesky?..,,AnO,my pochózíme z Českos/ovensko,
o/e noŠeděÍi se norodily oŽ
tody'., Řek|o poní Morovcovó. Po večeři.jsemš|odo pokoje. Zo mnou š|oEmi|y.
DŽelo nějokou knihu.Všim|ojsem si,Že mÓ stejnýobol joko moje.Vyndolo jsem jío
srovnolijsmeje. By|ystejné.By|ojsem ródo. Do|ojsemji tu mojío ono mi dolo tu svojí.
Z o č o | i j s msei čís tby
, lot o prim o .
DeníkEmily3. den
UŽ dnesko!..křičí
mŮj b|óznivýbrÓcho. Mominko ho uk|idní.
Sedneme
,,Dnesko/
si ke sto|uo mominkose s totínkembovínějokoucizířečí.,,Jokou řečíseÍobovíte?''
momko o podo|o mi s|ovník.,,V ímy
z e p to | ojs em s e. , , Češ Íino u,,,odpovědě|o
š,
pochózíme z Českos/ovensko,
ole vy 1sÍese norodilioŽ tody...S|ovníkby| t|ustýo jó
t| u sté
k n ihym iIuju.
Po snídonijsem si zo|ez|odo pokoje o sŤudovo|ojsem češtinu.Pok přiš|o
momko ,,Jdešse mnou pro Lilly?',zepto|ose.
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,,TouŽje folik?Ne, budu seieŠÍě
,,Jokchceš...Zovřelodveře o š|o.By|omi divně,divně od Žoludku'Pok zovolo|toťko,
oŤuŽjdu do|Ů.Šlojsem o tom jsme se seřodili.Pok přišlomomko s Li||y.
BrÓcho hned
jsem
k nívystře|i|
o do|jíobrÓzek.JÓ
zo nítoky š|o,objo|oji,vzo|ojejíkufřík
o odved|oji
jsem,
je
její
pokoje.
pokoj,
do
Řek|o
Že to
ono o|e nerozumě|o,tok jsem |is1ovo|o
ve
jsem
ji
s|ovníku.
Pok
řek|oo večeřio odeš|o.
Muse|ojsem h'nedvolot Ester.S nísi nejvícrozumím.Hned jsem ji to všechnořek|o.
,,Takji vezmeme zítroven,,,oznómi|o o zověsi|o.Pok jsme šlino večeři o rodičes ní
m|uvi|ičesky.Mě|i jsme toké českéjíd|o.Bylo doce|o dobré.Po večeřiš|oLi||ydo
pokoje'Š|o
š|odo skříně
isem zo nís mojíob|íbenouknihou.Ono se no mě podÍvo|o,
o vyndolo knihu.Bylo Úplně stejnÓ joko fo moje. Vyměni|ijsme si je o zočo|ijsme si
číst,
by|oto primo.
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(E|iško
V|odykovÓ,HonzoRoun)
NěmečtívojÓci do v|okuse slézojí.
Židovskéděti se při tom k|epojí.
Nemojícity,nemojísrdce.
Děti se drŽírukuV ruce'
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2. svělovó vóIko
(PetrČermÓk)
ProchÓzímčernýmprochem,
všudevidímopuštěnótě|o,
|idése třesoustrochem.
Vó|ko by skončit
mě|o.
Móm pocit temnédoby,
toh|enikdyneskončí.
Mohu to řícttěmito s|ovy
,,MůjŽivotse s vómi |oučí...
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Jó ve druhésvěÍovévólce
(Adélo MoučkovÓ)

ródio. Nojednou přesiolo hrÓt
Sedě|yjsme s mÓmou u večeře o pos|oucho|y
písničko
o hlÓsi|i,Že nÓs obsodi|iNěmci, Že nemóme k|óstodpor. obě jsme
pos|oucho|y.
KdyŽh|Óšení
skončilo,
nopjotě
mÓmo s p|Óčem utek|oo jÓ jen
mlčkysedě|oo nechópo|o proč.Sedělo jsem o přemýš|e|o,
co si o tom mÓm
myslet.
ven. JÓ stÓ|e nechópo|o proČ.Říkolojsem
od Íédoby mě rodičenepouště|i
si,obsodi|inÓs Němci, co to o|e znomenÓ? Pto|ojsem se mómy, ono všokjen
ře k|o, ,S Ťejnby
ě s Ťon ec h Ópo | o ' . .
NejhoršíokomŽik pro mě by|, kdyŽ mi rodiče oznÓmi|i, Že moje nej|epší
V téchví|ijsem
komorÓdko Juditoodje|oo Že vŽ se nikdyneuvidíme.
si zočolo
jsem,Že
den jsem se dívo|oz okno,zjisii|o
uvědomovot,Že se něco děje. Do|ší
je
nošezohrodo zpust|Óo nikdoz nošichsousedůnevychózíven. KdyŽjsem se
podívo|oz druhéhookno, vidělo jsem něco neskutečného!
Vojóci zostřeli|i
mo|éhoch|opcel Rych|ejsemš|ozo mÓmou, to mě hned vzo|ozo ruku
o běŽe|o Se se mnou schovot. Nopjotě jsme pos|oucho|yo snod somým
jsme je blízko!VojÓk m|uvi|německou řečí.
nopětímoni nedýcho|y.S|yše|y
MÓte děti ?..Zbytkujsem nerozumě|o.
Zně|oto joko ,,UkoŽte
svůjprůkoz.
Hned den potémÓmo řek|o,,Je pondě|í.Pnýje to jedinýden, kdy mŮŽemejíi
nokupovot.,.Asi po pů|hodině se vrÓti|oo jÓ nemoh|onezpozorovot,Že se
mírněusmívÓ.Pusti|onÓkup o š|ozo tótou. M|uvi|oo nějokémWintnovi.Pok
vše nobro|o rychlý spÓd. Hned zo týden jsem stÓ|o s mÓmou o tÓtou no
nÓdraŽí,pok jsme š|ike sto|u,kde jsem dosto|ono krk nějokéčís|o'
Nostoupi|o
jsem do v|oku,povído|osi s rodiči,o|e během krÓikéchví|ese v|ok rozje|.
MÓmo i tÓto breče|i.JÓ toké!Vo|o|ojsem ,, Nechci pryč!Chci k vÓm!!!.,
MÓmo s iz o c po | ou š it,Ót o mÓvo | ,o | ez o č í m ut e k| ys| z y' . . .
Po něko|ikohodinóch jsme zostovi|i
v Německu,kde proběh|okontro|o.
Všem
jsme
nóm rozhÓze|ikufry.Nic nezjisti|i
o všichni
si oddech|i.Do|ší
den jsme
pro
přiš|o
Tom
dorozilido neznÓméhosvěto. Ang|iel
si
mě
ve|misympotickÓ
poní,vzo|o mě zo ruku o jejímonŽe|mi vzoIzovozod|o.KdyŽjsme přije|ik nim
domů,tok jsemspotři|oJuditu!Tokésijíodoptovo|i.
ZbytekvÓ|kyjsem strÓvi|os Juditouo sVoUnÓhrodnírodinou.Svérodičejsem
jiŽnikdy nespotři|o,o|e ted' vím,Že mi zochróni|iŽivoto jsem jim zo to ve|ice
vdě č nó.
S lóskou
no pomóiku mých rodičŮ
Sofie

t7

Krutó doba _ vzpomínko

(BÓroMik|ÓnkovÓ,BÓro NovÓkovÓ, LukÓšKuchoř)
Krutó dobo to je,
Židéumírojí.
Děti se smutkem
je objímojí.
oči p|nésmutkujsou
o bohuŽe|izůstonou.
Nověky vzpomínotbudou
s krutouvzpomínkou.
,,VstupŽidŮm zokÓzón''
nocistoto nokÓzo|.
V srdcitemnýŽo|,
krutýosud nóm je vzo|.
Mominkuo totínko
odvezlinÓm v|okem,
zby|onóm jen vzpomínko,
jsme pod ve|kýmtlokem.
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Andě|

(Adé|oMoučkovó)
Žhnoucíoči,temnÓ tvÓř zosobněnó nenÓvistsomo.
Ch|odnýstín,pohoslÓ svotozÓr,zokrytz|Ómonýmokříd|omo.
Toťondě|,jenŽpozno||idskýsvět.
Toťondě|,jenŽdonucen by|zobíjei.
mu |Ósku,zemi boŽí,zÓřivov.
s|íbi|i
mu spósu, všekrósné,co můŽebýt.
slíbi|i
Všokten svět,co nobízíjen
bo|estšedivou,
donutilho sklonitse o dovu ustoupit.
Pryčje všechnorodost,kteroukdysirozdÓvo|.
Pryčje všechno|ósko,s kteroumezi |idpřišel.
Zbylojenom nenÓvist,potupo o Žo|.
Nikdo se neotoči|,
kdyŽo pomoc křiče|.
KdyŽbeznoděj o utrpenísvíro|i
ho ze všechstron.
jok
pochopi|
V tu chví|i
to s|ovo, smrtno něj do|ého|o.
odpuštěnÍ,
zos|ouťl
být potrestÓn
ČlověknezoslouŽí
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Prokletó vóIko

(DovidRoubol)

Jok v|cih|odoví,
pro kousek Žvonce,
stří|ejí
nevinní
v prok|etývÓ|ce.
No sebe nobo|í,
špínuco nesmyjí
o tenhlemorostje,
všechnoco proŽijí.
Ve stejnýchstopóch,
koŽdÝden jdou,
nechtějí,musídó|,
d e št ě mit m o u .
o bezmoc,
Zoufo|ství
v mys|iprobíhÓ,
mrtvésvědomí,
pozdě oŽívó.
zrok,
Ustrošený
do tmy vyh|ÍŽí,
zkÓzo, zimo, stroch,
vézníi bez mÍíil.

I
i

+

Poprsekpos|ední,
bezmocně zoblikÓ,
svíčkodohoří,
nověky zhosínó.
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Minulosfse opokuje
( B Ó r oM o u č ko vÓ )
r . 8 .19 3 9
od svébobičkypříběhz první
Jmenujise RÓche|.Je mi ]3 |et.Dnesjsems|yše|o
světovévÓ|ky.Ještěted'Žosnu,co všechnose stolo,ko|ik|idízemře|o.Vůbecsi
nedokÓŽu předstovit,Že bych Ži|ov tétodobě.
ó. 8 .l9 3 9
JÓ o mó rodino bydiímev Liberci.Jsme Židé.Do mé rodiny potřísesiřičko
Evičko,sesfroSofie, brotr Dovid, mÓmo o tÓto, o toké mó bobičkoo nÓš
milovonýpes Brouček.MŮj brotrje vŽ dospě|ý,procuje joko zvěro|ékoř,
stejně
joko totínek.
19 .8.19 3 9
Evičkouo s Broučkem.
By|ojsem venku s mojím|odší
sestřičkou
Nojednoujsem
jsem,Že mÓ nejspíš
si všim|o,
Že BroučekkulhÓ.Usoudi|o
něco s tlopkou'Evičko
p|okolo,protoŽese o BroučkobÓ|o. Večer,kdyŽ přije|Dovid, BroučkoošeŤři|'
ovÓzoI mu t|opku,EvičkopořÓd breče|o,tok jí Dovid utěšovoIo říko|,Že se
Broučekbzy uzdroví.
21 .8.19 3 9
NÓš pes pořÓd poku|hÓvÓ, o|e obvoz vŽ nemÓ. EvičkomÓ dnes pÓté
norozeniny.Je ce|Ó šťostnÓ'
Zv|óšť
zté novékuchyňky,co dosto|o.NeustÓ|e
nÓm chtě|ovořito no|évotčoj.Dosto|oičoko|Ódovýdort,kterýmó tok rÓdo.
29.8.1939
Je skoro konec měsíce o nóš pes uŽ je zdrový. K obědu jsme mě|i výborný
jídlomoje o totínko.A|e kdyŽjsem si podívo|ono
šó|et.To je nejob|íbenější
otce, tok jsem vidě|o,Že není něco v pořÓdku, by| zomročenýo zom|k|ý.
Z jeho výrozvjsem nepochopilo,co se sto|o.KdyŽjsem se ho zepto|o,oni
neodpovědě|.Jen řek|,Žeje unovený.

3r.8.r
939
Tok konečnědnes mÓm norozeninyjÓ! Dosto|ojsem novou suknio zÓstěruo
tokénovou kníŽku.
K večeřijsmeměli výbornýmo|inovýdort.TÓto by|pos|ední
tři dny zomročený,
o tok tomu by|ii dnes.KdyŽsi všim|,
Že se no něj dívóm,tok
se usmól,o|e potése ZosevrÓtilzpět do svéhozomročeného
ob|ičeje.
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r .9. 939
kteroujsem dosto|ok norozeninÓm.Pok
Sedímno Verondě o čtu si kníŽku,
jsem dosto|ochuťno něco dobréhoo běŽe|ojsem zo mÓmou do kuchyně.
nÓs!,.
Mominko sedě|o o pos|oucholorÓdio, Ze kteréhose ozývo|o,,Obsodi|i
MÓmo Se no mě jen podívo|ose s|zomiv očícho jó se jí pto|o, co to
znomenÓ, o|e ono pouze tišeodpovědě|o ,,Tokjsme si tu svobodu d|ouho
neuŽi|i...
Z jejíchs|ovjsem nic nepochopi|o.
2.9.1939
KdyŽjsme se rÓno se sestromiprobudi|y,mÓmo řek|o mně, Evičceo Sofii,Že si
s mominkoudo
mÓme sbolitkufry.Pojedeme no prÓzdniny!KdyŽjsme vjíŽdě|y
vesnicejménemKřenovice,moc jsem se divi|o,protoŽejsem tu nikdyneby|o
o oni jsem jí nenochÓze|a no mopě, jok by|o to vesničkomolinkÓ.Po chví|i
jsme zostovi|yu ve|kéhostotku.No dvoře jsme viděly Ženu,jok nÓm mÓvÓ.
VŮbec jsem nevědělo,o koho se jednÓ, o Ťokjsem se zepio|osvémominky.
Řeklo,Že je to komorÓdko ze školy.Vyndo|yjsme si kufryo mÓmo nÓm řek|o,
odje|o...To poníse jmenovoIoVlosto,teto
Že se musíještěvrÓtitpro ostotní.
V|osto.UkÓzo|onÓm, kom si mÓme dÓt kufryo kde budeme spÓt. Budeme
schovonéu tety no pŮdě! To bude dobrodruŽství!
4 .r0 .r9 3 9
Jsem smutnÓ,mÓmo se nevrocío Evičkopo níp|ÓČe.NošenovÓ teto V|osto
je no nÓs mo c h o dn Ó.
20 .11 .r
939
UŽjsempochopi|o,Že se mÓmo nevrÓtí'
ó.3.l9 4 0
EvičkouŽ nep|Óče.Pomo|usi zvykÓ no tetu V|ostu.Zo mÓmu jsemjístÓ|ejÓ o
Sofie.
I .8.r 94 1
jok podojí.Jok ródy bychom š|yven,
Je zimo,z okno se koukÓme no v|očky,
medvídko.
o|e nemŮŽeme.Evičkonoš|ono půděnějokéhomoléhop|yšového
Moc si ho zomilovolo.
6 .7.19 4 2
By|omi uŽ potnÓct! Pomo|uo|ejistězočínÓmchÓpot, Co se děje. Evičceje uŽ
sedm |et o jÓ se ji snoŽímnoučitčíst,psót o počítot.Jde jí to moc dobře.
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proioŽechce jítven, o|e to nemŮŽe.Sofieje uŽ dospě|Ó,
ČostoEvičkobrečí,
neustÓ|eporoučí.
8 .8.19 4 2
Ptolo jsem se Sofie,kdyŽ vŽ Evičkospo|o,oby mi řeklo, co mÓm nošímo|é
sestřičceřÍct,oŽ Se Zose bude ptÓt no mÓmu. Sofieodpovědě|o ,,Řeknijí,Že
nošemominkoje do|ekoo po vÓ|ce se s níuvidíme...
.l9 4 3
3 .5.
Potojmu se Sofiípo večeři, kdyŽ Evičkospí,pos|ouchÓme rÓdio. Řit<o1i,
ze
Němci zočínojí
ustupovot.I teto se sfrejdouse rodují.
19 .2.19 4 4
opět se dívóme,jok venku podÓ sníh.A jó snímo iom, Že se nošerodinozose
sejde a Že spo|u os|ovímeVelikonoce.Chtě|o bych se vo|ně prochÓzet o
s Evičkouse kou|ovot!Co osi mŮj totíneko brotr?Vzpomínojí
no nÓs?
29 .4.19 4 4
Jen jedno! My, Židé,vojíčko
Jsou Velikonoce.KoŽdÓ jsme dosto|ovojíčko.
nemolujeme.
r 9 .5.19 4 5
Vó|ko uŽ skonči|o!!!
KonečněmŮŽeme no čerstvývzduch! KdyŽjsme přije|y
k nošemudomu v Liberci,nikohojsme nenoš|y.
Zbytek rodiny jsme uŽ nikdy nevidě|y.PÓtro|yjsme po nich něko|ik|et, o|e
morně.Všichnizemře|i.JÓ, Sofie,EvičkoŽijemespo|u.A moc rÓdi jezdímeno
nÓvštěvuk teŤěV|ostě.Ono o jejímuŽnÓm svoustoŤečnostízochrÓni|y
Životy.
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Ve stínu

{VošekBočeK Leono Strónskó/
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V koutě ztrocenéduše,
ve stínuhókového kÍíŽe.
JiŽnenískrýše
místo,kde schovot se můŽe.
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Letod|o|eŤí,
Ž.tjese těŽko.
P|óčhvězdnýchdětí
smrtijeb|ízko.
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MoŽnÓ tu někde je,
ten, co nÓs zochróní.
A ŤřebonÓm oni dojípokoje,
p|ynnÓs novŽdyomÓmí.

J
I

J

Bud'kspónku se uko|ébóme
o zovřeme svéoči.
Nebo moŽnó no cestu se dóme,
s hrdinou,co k nÓm króčí.
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Krutó ReolÍfo

(LuckoMotysovÓ)
By|ijsme spokojenÓrodino' Nikdo nÓs nesoudi|,
ole nostolo2.světovÓvÓ|ko o
nÓšŽivotiŽivotostotníchse změni|.
By|omi 12|et,kdyŽse mi změnilŽivot.
By|ijsmeŽidÍ.
otec, motko,jÓ, Elen o Jirko.Byd|e|i
jsme v Proze.Mominko by|o
švod|enoo totínekby| prodovočko,mě| i svůjobchůdek.Jó s Elen o Jírkou
jsme chodi|ido ško|y,
mě|i dobréznómky o mezi sebou dobrý vztoh.B|íŽi|y
se
iokénošenorozeniny,kteréjsme mě|ískorohned po sobě. E|enby|ošestnóct
o JirkovisedmnÓct. Dosiolojsem |ístek
do kínoo sourozencipeníze.
jsme
Vyprovilo
se do kino, o|e muse|ojsem vyzvednoutsousedovicdětí o
zÓroveň jim dě|ot doprovod. Bylijsme komp|etní
o vyš|ino u|íci...všechno
se
Ťokzměnílo!
Všudestó|iti muŽi,kterýchse všichnibÓli.
Svět by|tok tmový o s nimi i strošidelný.
Ce|ou cestujsem se zomýš|e|o.
,,Proč
tu jsou? Pročmojí|idétokový stroch v ob|ičeji?..
Potko|ojsem i komorÓdku
přidolose k nÓm. Zdólo se mi,Že ze mě ti muŽisnod nespustí
Morfušku,
oči!
jsme
KdyŽ
dorozi|ike kinu,vyndÓvolo jsem |ístky
o přitomzved|oh|ovu.Node
mnou stÓ|ove|kÓcedule s nÓpisem ŽloŮrt,t
VSTUPZAKÁZÁN.
Proč?
Vzo|ojsem děti o noštvoněje tÓh|o domů' Děti jsem vrÓti|odomů o vtrh|o
k nóm. ,,PročnemůŽudo kíno?..Motko s otcem zved|i smutně h|ovv.
je jen tokovéopotření...
,,Lociko,tohIe
,,Momiopotření?..
,, Poch o p,n o v y s v ět l en i j smi o c m o | ó .J e t o sn o d d o č o sn é . . .
,,Aletoti?"
Toh|eby|omé pos|ední
,,Stoči|o!
s|ovo!!|
Josné?,.
Po dlouhédobě uzovřenosti
domo jsemchtě|ojítven. Morie,noše
hospodyně,
ovšem mě|o připomínkY,Že by by|o rodši,kdybych zůsto|odomo, Že je to
venkunebezpečné.
A|e mě to domo uŽ tok dusi|,Že jsem muse|opryč!Celé dny sedětl I po té
ško|eSe mí zostesk|o!ProÍojsem nosodi|o své ,,prosím,prosím,smutně
koukÓm...
Zobro l ot o .,,A l en ebu d't o m d lo u h o ! "
Její s|ovo jsem uŽ snod nes|yše|o.
Vyběh|o jsem no u|ici o zh|uboko se
nodech|o.Š|o1semklidnýmkrokem.Z dÓ|ky sl prohlíŽe|o
obchody o všude
vise|ocedu|e se stejnýmnÓpisemjoko tehdy v kině o Co ti muŽise strošide|ně
komenným výrozem?Těch Íu by|oještěvíc.UŽjsem se b|íŽi|o
k porku,stočilo
jen přejítsi|nícino druhou stronu,kdyŽ v tom jsem zos|ech|oportu |idío jen
us|yšelo
s|ovonocisti.Nevědělo jsem,co to znomenÓ, o tok to pusti|oz hlovy.
Bylojsemvšokze všehonoštvonó,smutnÓ
o zóroveň nešťostnÓ.
By|ojsem dívkou,kterÓ nic nechÓpo|o, ničemunerozumě|oo opět utíkolo
domů.Morie mě uvíto|oo oniŽ bych jí odpovědělo, bouch|o jsem dveřmi
svéhopokoje. UŽjsem v|ostněnikom nemoh|ollŽidovko!Nemohlo jsem nic,
obych coko|izměni|o!!
| mě to doš|o,i kdyŽpozději.
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Jednou večer
UŽjsem skoronic nedě|o|o,jen vstÓvo|oo v noci zose u|ého|o'
přiše|
o
otec s rozbitýmo ustoronýmobličejem.
,,Je po obchodu. Nocistipřiš|i
jsem
jim
řekl,Žek tomu nemÓm dŮvod, tok uŽ
chtě|i,obych ho zovře|,ole kdyŽ
to ne šlodo mIu v o u ...
A tok byl domo s nÓmi. KoŽdýz nÓs chodi|joko tě|obez dušeo dušebez tě|o.
I tok nÓm by|o docelo jedno, co se
BlíŽi|y
se VÓnoce, kterévšoknes|ovíme.
ko|emnÓs děje, protoŽejsme čeko|i,Že nepřijdenic pozitivního.
stÓ|iu okno.
By|orÓno joko jiné,o|e ruch venku by|nějokvětší.Všichni
sněŽí!..
,,SněŽí,
A otec mě| dlouhoupřednÓškuo tom, obychom neztrÓcelinodějio tokovýty
řeči.Mě|ojsemšpoinounÓlodu, tok jsemse no něj šk|ebi|o.
oIe nevydrŽe|oto no dIouho.Asi no Nový rok no
KoŽdýse snoŽi|být vese|ejší,
Motko mě odtÓhlo do pokoje,ole stejně
nošedveře někdo boucho|o křiče|.
jsem pos|oucho|opřes dveře.
jen motčino E|eninkřik.Chtě|o jsem tom
No jo, o|e nic moc jsem s|yše|o,
vÍrhnout,
o|e neudělo|ojsemto'Bouch|ydveře,ihnedjsem tom vběh|o!Motko
s ElenleŽelyno zemi o JirkostÓljoko bí|ósocho.
,, Kdeje tÓt o ? ..
odjet,o|e bude no nÓs mys|et...
odpovědě|o ,,MUse|
Motko s p|ÓčemŤiše
Jirkose no ni s hněvem rozkřikl,,Keci,všichnivíme,Že ho poš|oudo p|ynu!..
Rych|evyběh|ze dveří.Přijeho slovech mi vhrk|ys|zydo očí.Nechtě|ojsem ho
ztrotiŤ.
Nechtě|ojsem,oby no mě zopomně|!
Večer se vrÓti|o motko spo|u s Jiřím.Přineslo|ótku, zkteré vyrobi|oŽ|uté
je nositvŽdy,kdyŽjsmešliven. JÓ to nechópo|o,o|e Jirkos
hvězdy.Muse|ijsme
E le nos io n o .
Zo něko|ikdnísemotko vrÓti|odříveneŽobvykle,,Děti?DochÓzínÓm peníze...
Že jsou
No všechjsem vidě|o,jok se snoŽi|inormó|něfungovot,předstíro|i,
jsem,
co se sto|oo
s tím,co se sto|o,oIe neby|i!JÓ nebylo,nechópo|o
smíření
jsem,Že všechnoje o bude joko dřív.Jirkos E|ensi h|edo|i
proč?Nepředstíro|o
prÓci,ole nikdeje nechtě|izoměstnot.Žioyt
E|ento vzdo|o,o|e Jirkone, osi mě| nutkoníse o nÓs postorot.Nokonec uspě|.
v jedné restourocipod podmínkov,Že ho nikdo neuvidí.Chodi|
Moh| uk|ízet
se, připodolo mi, Že nÓm chce nohroditotce. A|e všechno
bzy rÓno, snoŽí|
jednou končí!Jirkovipřiše|dopis, kterými nedo|i přečíst,
o|e jÓ si ho stejně v
noci přečetlo.Pso|itom,Žeje povo|Óndo procovníhotÓboro!
KdyŽ přišelosudný den, kdy Jirko musel odjet, objo|o ho Morie, E|en,jÓ o
nokonec motko,kterÓ ho nechtě|opustit.Přije|vlok o ono se pořÓd ho drŽe|o,
vystoupi|i
ti muŽi,šlik nóm o trho|ijí
od Jirky,ole siejněse drŽe|o...
Jeden z nich
uŽ vytohovoIzbroň,kdyŽv tom se od motky odtrhIJirkosÓm...Motkokřiče|o,
p|oko|o,o|e to uŽ by|Jiříve v|okuo mÓvo| nÓm. Nejspíš
nopos|ed!Jiříby|pryč.
A zŮstolijsme
čtyři.
Bzy po odjezdu brotro se Morie nevrótilo domů o my mě|i stroch. Motko
potřebovo|o nokoupit o E|en chtě|o jít,motko ji nechtěně pusti|o.Vzo|o
hvězdu, boty o vyš|o.Židé mohli nokupovot v určitémmístěo V určitou
hodinu.Ani E|ense všoknevrÓii|odomŮ.
RÓno k nÓm přiběh|o sousedko s vyděšenýmvýrozem ,,Musímm|uvits tvou
motkou!"
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,,No,jo, musimzose do pokoje...Joko vŽdYjsem pos|oucho|opřes dveře.
ji znÓsi|ni|i
mrtvÓ!Nejspíš
Je mi to moc líto,oIe EIen,...je
,,Mí|eno!
o zobiIi!,,
jsem
je
-znÓsi|ni|i-,
sice,
co
to
to
o|e
doš|o
,,Nevědě|o
mi,Že se uŽioky nevrÓtí...
V tom přiš|omotko ke mně, k|ek|osi,objo|omě o h|odi|opo v|osech.,,A zby|y
jsmedvě!..NeŽjsem se stihlorozp|okot,
ozvo|se tichýhlosMorie ,,Tři.
Jsme tři!..
jsem
StÓ|e
si k|od|ootÓzku.,,Proč
my?? ProČ?..By|o
to k zblóznění,chtě|ojsem,
oby to byl nějokÝz|Ýsen o ne reo|ito.KrutÓ reo|ito.Snod oby toho neby|o
mÓ|o,přiše|
dopis i motce, mé milovonémomince!
Vběh|o do obývÓku ke mně o rych|e vo|o|o ,,Pojedešs Morií,k tetě o
!
pos |ou c h ejjí! ! ! Móm
t ě mo c r Ó d o ! . . D o | o m i p U sU n o č e | o o o d bě hl o.
Rozběh|ojsem se Zo ní,ole Morie mě chyt|o,,Nechji!..o rychle mě zo sebou
ióh|o do svéhoVoZU.Jeli jsme k tetě Krutos|ověo strýciBohumilovi.Ce|ou
cesiu jsem ploko|oo neš|opřestot.No stotkuu strýceby| k|id,o|e prÓvě ten
mě ubíje|nejvíc,to ticholJednouš|oMorie nokrmitslepice,jÓ jí sledovo|oz
okno V pokoji. Z dÓ|ky jsem vidě|o svět|o out.Vběhlo ke mně teŤo.
sednisi do kouto o bud'potichuzo koŽdouCenU,..o Zosepuso
,,LocikolZhosni,
no če|o',,Hmmm.'.Vidě|ojsem opět ty muŽe,jok bi|iMoriio tÓhli jído outo,
pÓr jich veš|odo domu. Slyšelojsem,jokrozbíje|i
věci. Šlii nohoru do potro.
pod dveřmi. Nejspíš
Vidělo jsem jejich stínškvírou
chiě|i vejítke mně, kdyŽ v
jsemje. Moc jsem
tom vyběh|oteto o upouto|ojejichpozornost.Pos|oucho|o
neslyše|o,
okorÓt tichéodpovědi tety se strýcem.,,Nein...
MuŽh|os i t ě.,,
Nei n ? ! ..
Tok jsem se |eklo,Že jsem shodi|ovÓzv, kterÓ se somozřejměrozbilo.Us|yše|o
jsem ,,Wosist dos?..Jen mi proběh|oh|ovou,,Nocisti,toh|e,ti muŽivšude,to
jsounocisti."
Veše|ke mně o b|íŽi|
se, tokovým divným h|osemse zosmó|,kdyŽse ke mně
sk|oni|
o otevře|pUsUs hnusnýmizkoŽenýmizuby. opět se divně zosmÓ|.A jÓ
sice ve strochu,o|e tokév nenÓvisti,jsem mu p|iv|odo ob|iČeje.
Setře|síto o
vrozilmi tok veIkoufocku,Že jsem se odrozi|ood zdi k rohusto|u.Uhodi|ojsem
jedeme do
se si|něo probro|ose oŽ Ve VoZe. Morie mě utěšovo|o,,Víš,
Osvětimi..'
Vysodi|inÓs, ihned jsem si sedlo do kouto o všudejsem vidě|oŤokovýstrocho
poniku.Morie bylo pos|Óno zo nějokýmMenge|em.Teto se strýcemby|ipo
dvou dnech odvedeni do komor, nejspíše
těch p|ynových.A jÓ zůstolono
světě Úp|ně somo, chtě|o jsem hned no místězemÍít,
nenÓvidě|o jsem svŮj
Život.Nikdomě nemoh|utěšit,
nikdomě neobjol,nikdomě nepotěši|.
jsem
přiš|o
Doš|omi,Že
o všechno
o uŽ nic neudě|Óm.DochÓze|ymi všechny
myš|enky,
snoŽi|ojsem se vyčistitsi mys|.Po to|ikoutrpeníto všechnoskončí.
jsemtokéno řodu...Mys|e|o
jsem no rodinuo to, Že snod budeme spo|u.
Přiš|o
jsem
joko
psychopot ,,Po stresujícím
UvoŽovo|o
období budu zose s nimi!Po
tétohrŮzeto bude Ú|evo!..
Mys|e|ojsem no rodinnéfocenío jok jsme by|ispo|uo šťostní.Vysvobození
o
jízdenkoZo rodinou přichÓzí!l Pusti|inÓm p|yn. Ucíti|ojsem chuť hořkých
mond|í.

29

t

7.4
vztohyjsou doce|o dobréoŽ no pór výjimek.KdyŽpř.Údeno kolektivní
Nošetřídní
próci, drŽímepospo|u,o|e zóroveň se dokÓŽeme i potopit. Netvrdíme,Že vztohy
I kdyŽ
mezi nómi jsou Úp|ně dokono|é.občos to mezi nómi i trochu zojiskří.
nechtě|ibychom se novzójemztrotit!
nejsmedokono|í,

B.A
Noše třídoje ve|mimo|ó. Móme jen 17 ŽókŮ. Většinouse hódóme, o to dost
se. Při
čosto,o|e vŽdyse pok dohodneme. občos si i nodóvÓme, o|e usmíříme
prob|émechstojíme
zo sebou.
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