Vzpomínky z nádraží
Deportace. Nesčetné množství Židů je nahnáno do vlaků, které směřují z Hlavního nádraží
v Brně do Terezína. Jsem mezi nimi. Nevíme tak docela přesně, co nás tam čeká, tušíme však,
že něco opravdu zlého. Většina z nás se mezi sebou nezná, jsme úplně cizí, ale co na tom
záleží? Trpíme společně, jsme si oporou.
Náš vlak má dorazit na páté nástupiště za deset minut, jak oznamuje ženský hlas z nádražního
reproduktoru. Je dočista klidný a vyrovnaný, jako by jí bylo jedno, co za hrůzu se odehrává
jen pouhý kousek od ní.
Neznámá žena se ke mně nakloní a zasípe: „Doma mám dceru. Malou holčičku.“
Soucitně přikývnu.
„Já se odsud nedostanu - musíte ji zachránit vy.“
Zmateně se na ni podívám. Copak se odsud dá utéct? A pokud ano, jsem zrovna já ten, komu
by se to mohlo povést?
„Prosím,“ zachroptí žena.
Vtom po nás jeden ze skupiny vojáků, kteří mají náš transport do Terezína na starosti, střelí
podezíravým pohledem a významně se dotkne své zbraně. Žena vedle mě zalapá po dechu.
Nacista se s výsměšným úšklebkem odvrátí a popojde o několik kroků dál, aby cosi sdělil
svému kolegovi. Mluví uštvanou němčinou, takže mu nemůžeme rozumět.
„Prosím,“ zopakuje mi tiše žena a téměř neslyšně mi nadiktuje adresu.
V tu chvíli se náš známý nacista vmísí mezi nás, surově popadne ženu za loket a odtáhne ji
pryč. Výhrůžně se na mě zamračí, ale neřekne nic.
Minuty ubíhají a já se zoufale snažím zplodit v hlavě nějaký plán. Rád bych utekl - nejen
kvůli dcerušce té paní, nýbrž i kvůli sobě, samozřejmě.
Z přemýšlení mě vytrhne hlas linoucí se z reproduktoru. Vlak je tady.
Ve vší nenápadnosti se pomalu posunuji na konec fronty Židů, kteří čekají, až na ně přijde
řada. Naštěstí je už pozdní večer, a tak i tma, jež mě halí.
Uniknout je snazší, než jsem si představoval, pomyslím si, jenomže nemám tušení, že mě
sleduje ostříží zrak jednoho z nacistů.
Plížím se podél zdi. Stále tomu nemohu uvěřit, že se mi to podařilo! Běžím stále rychleji,
východ už mám na dohled.
Ty největší věci vždycky pokazí ta nejhloupější chyba. Poslední schod se mi stane osudným.
Nešťastnou náhodou zakopnu, upadnu a tvrdě se udeřím do hlavy. Před očima se mi zatmí a
pomalu ztrácím vědomí…
Sedím na prázdném nádraží a dívám se na vlaky, které vezou všechny emoce a pocity, na
které si jen vzpomenete. Tu projíždí štěstí v nádherně ozdobeném barevném vlaku, tu zase
vagony s blažeností, tažené skvostnou zlatou mašinou, jejíž třpyt mě div neoslepuje. Sluneční
paprsky se mi od ní odrážejí přímo do oka.
Rozhlédnu se, abych se ujistil, že jsem na nádraží skutečně sám, a pak vesele nahlas
zavýsknu. Je mi báječně, cítím se jako znovuzrozený.
Po první koleji sviští vlak přepravující lásku. Náhle se stáhne okýnko a ven vyčouhne ruka v
hedvábné bílé rukavici a počne mi mávat. Vyskočím, mávám jí na oplátku, volám na ni:
"Neujížděj! Vrať se mi!" Ale to už vlak mizí v zatáčce. Ztratil jsem sice půvabnou ručku,
která se dotkla mého srdce, z dohledu, ale nevěším hlavu. Už se sem řítí rychlík, v němž
cestuje radost. Mine mě bez povšimnutí. Zamrzí mě to, nicméně mám stále dobrou náladu.
Vlaky jezdí sem a tam. Strojvedoucí ani pasažéři mi nevěnují pozornost. Začíná mi to vadit.
Ztěžka dosednu na nádražní lavičku a vztekle odkopnu špinavou plechovku, co se povaluje na

ještě špinavějších dlaždicích. Odkutálí se daleko a moje rozjařenost s ní. Složím hlavu do
dlaní a přemáhám slzy.... Ale co to? Šálí mě sluch nebo doopravdy slyším skřípění brzd?
Podívám se... a vidím, že vlak vážně zpomaluje! Vypadá docela jinak než ty předchozí. Je
šedivý, umazaný a působí ponurým dojmem.
Zastaví a k mému nezměrnému úžasu se otevřou dveře, z nichž jeden po druhém vystupují
cestující. A už mě obklopují! Mám z nich velice nepěkný pocit. Jsou odění do potrhaných,
umolousaných hader, vlasy mají zacuchané, obličeje zamračené a samou vrásku. Jedna žena
ke mně přistoupí blíž a chytne mě za ruku. Na kůži mě její dotyk zastudí. "Ahoj, chlapečku!"
pozdraví mě sípavým hlasem. "Já jsem deprese, a tohle jsou mí věrní přátelé - strach, bezmoc,
zoufalství, nenávist..." Zřejmě by pokračovala dál, ale já se jí vyškubnu a dám se na útěk.
Jsem volný asi tak na pět vteřin, a opět spočívám uprostřed kruhu. Obklíčili mě.
Žena mě svou kostnatou ledovou dlaní pohladí po vlasech a zapřede: "Nám neutečeš,
miláčku! Kdo čeká na téhle stanici, musí se k nám neprodleně připojit. Jinak zemře!"
A tak se mi mé nevinné pozorování vlaků stane osudným. Jsem donucen nastoupit do vlaku
přeplněného těmi nejhoršími pocity, a stát se jedním z nich. Jen proto, že jsem čekal na špatné
stanici…
… Někdo do mě prudce strčí. Otevřu oči dokořán a zjistím, že ležím na podlaze nákladního
vagonu, vmáčknutý mezi dva neznámé muže. Dveře se právě se syčením zavírají a vlak se
s trhnutím dává do pohybu.
Můj otřesný sen se stává skutečností.
Odváží nás do Terezína.
O dvacet let později
Znovu sedím na onom osudném nádraží. Vzpomínky jsou zkrátka příliš silné - tak silné, že
mě přinutily sem přijít, aby mohly v mé hlavě naplno ožít.
Pronásleduje mě to pořád - v noci i ve dne, ať dělám cokoliv, nelze zapomenout. Ač bych
zapomenul opravdu moc rád.
Je mi jasné, že nikdy nenadejde doba, kdy budou všechny ty děsy vytěsněny z mé paměti.
Naopak, budou mě sužovat až do konce mého života.
Kolikrát byl v koncentračním táboře konec mého života tak blízko! Nakonec se mi povedlo to
přežít… ve zdraví, dá-li se tomu tak říct. Jistě, po fyzické stránce jsem zdravý jako řípa, zato
moje duše krvácí. Já jsem možná naživu, jenže zahynulo mnoho mých přátel, příbuzných - a
bez nich nejsem úplný.
Na první kolej přijíždí vlak. Zvuk skřípějících brzd mnou projede jako nůž. Vlasy v zátylku se
mi zježí. Bojím se, přestože vím, že teď mi nic nehrozí. Celý se na lavičce přikrčím. Z vagonů
se vyhrnou davy lidí, vypadají spokojeně, bezstarostně. Ulehčeně si oddychnu a trochu se
narovnám.
„Jak můžu dál žít?“ ptám se sám sebe, jako už nejmíň stokrát. Mysl mám opředenou
ustavičným strachem, srdce zběsile tluče na protest proti tomu, že ti, které jsem miloval, už
nejsou se mnou…
Přemýšlím o tom, jak mohli ti zlí nacisté provádět takové věci. „Možná je dělat nechtěli“,
ospravedlňuje jejich zločiny mé mírumilovnější, tolerantnější já. Druhé namítne: „Kdyby
nechtěli, nedělali by je! Měli přece na vybranou!“
Jenže kdo mi potvrdí, že ti lidé skutečně měli na vybranou??? Jistě, byli mezi nimi krutí lidé,
kteří se beze vší pochybnosti v ubližování lidem vyžívali, ale co ten zbytek? Třeba pracovali
pod tlakem, nedobrovolně, užíralo je, že musí takhle jednat…
A jestli to tak doopravdy bylo, měl bych jim odpustit?

Tolik otázek a na žádnou z nich neumím jednoznačně odpovědět. Co se týče odpuštění - snad
by to i šlo, kdybych měl jistotu, že svých činů litují… Kde tu jistotu vezmu? Zdá se, že ji
budu muset vydolovat v hlubinách svého dobrého srdce. Budu jim muset věřit - i když je to to
poslední, k čemu bych se chtěl uchýlit.
Takže odpustit? Snad. Mám sklon vidět lidi v tom lepším světle. Vzali mi všechno, co mi bylo
drahé. Měl bych je nenávidět, ale kdybych je nenáviděl, nebyl bych snad stejný jako oni?
Odsuzovat je, mít je za něco horšího než za normální lidi?
Ne. Nenávist, ač by byla opravdu na místě, v mém případě nepadá v úvahu. Nejspíš jsem na
ni příliš milosrdný. Nebo se až příliš zoufale toužím nesnížit na jejich úroveň. Vím já? Jsem
dočista jiný člověk než jakým jsem býval před dvaceti lety. Tehdy jsem se znal, býval jsem
snílek s velkým srdcem, pravda, trochu naivní, ale vytrvalý. Nyní ze mě zbylo jen tělo a
mozek zaobírající se stále tím samým.
Jednoho dne možná dospěji k tomu, že jim budu schopen odpustit, v současné chvíli je to
ovšem navzdory mé dobrotivé povaze nad moje síly. Až ten den nastane, budu vysloveně
šťasten, protože se konečně odprostím od toho příšerného hloubání o mé životní tragédii.
Obávám se však, že zapomenout nedokážu nikdy.
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