Co by byl život bez vzpomínek?
Kolikrát už jsem zde stála a dívala se na ten malý pomník. Je jich tu tolik a já sem přesto
chodím jen kvůli jednomu. Ani zlomkem každého slova se nedá vyjádřit jak moc mi chybí.
V paměti mi vždy zůstane ta vzpomínka, kdy s ní společně vstupuji za ta strašlivá vrata.
Můj poslední pohled padl na slunce a v duchu jsem se tehdy ptala zda-li ho ještě někdy
uvidím. Pak už jsem žila v té nekonečné tmě a přežívala jsem jen z té skutečnosti, že vedle
mě je někdo, kdo tento osud prožívá se mnou. Bez ní, bych tu dnes nestála a nedýchala tento
vzduch.
Doteď si pamatuji, jak mi svírala ruku. Konejšila mne svými povzbudivými slovy i přesto,
že to ona měla ještě mnohem horší. A vyprávěla mi, že přijde den, kdy znovu uvidím světlo a
nikdo a nic mi nebude stát v cestě. Když si to teď znovu přemítám v hlavě, až teď jsem si
uvědomila, jak silná musela vevnitř ve skutečnosti být. Bez ní bych tam přišla o rozum.
Proč existují vzpomínky, když někdy vyvolávají tak smutné pocity a přepadávají vás záchvaty
beznaděje a zoufalství? Proč existují, když se kvůli nim musí člověk mnohokrát trápit?
Odpověď jsem v duchu věděla, nemohla jsem si ji ale připustit.
Co by byl život bez vzpomínek? Je více než jasné, že ne každá vzpomínka může být dobrá.
Stejně tak ale i ne každá vzpomínka musí být špatná. Když totiž zestárnete, jediné co vám
určitě zůstane, jsou vzpomínky. Nikdo vám je nemůže vzít, dokonce ani vy sami. Ač se
budete snažit sebevíc, nikdy nezničíte ať už ten obraz, ale i pocit jak jste se cítili, když jste tu
vzpomínku zrovna prožívali.
Další otázkou avšak je, zda je důležité aby byly vzpomínky zachovány…?
Člověk, si může myslet, že některé věci z historie by bylo lepší vyhladit. K čemu by však byl
dějepis, kdyby se všechny války, bitvy, boje, intriky a křivdy zničily? Z čeho by se lidstvo
mohlo poučit..?
Všechny chyby a hrůzy v historii měly určitě nějaký důvod, záleží však na pohledu člověka
jak se na ně bude dívat. Historie má své stinné i světlé stránky. To co se stalo už se bohužel
nedá odestát.
I když se nám někdy zdá historie sebevíc vzdálená, stejnou chybu, můžeme udělat i dnes.
Žádný člověk není dokonalý a proto ani jeho činy nemohou být dokonalé. Bylo by ale špatné
zapomenout na všechny zlé okamžiky v historii lidstva.
I když leckteré děti na dějepis ve škole nadávali a házeli ho za hlavu řkaje: ,, K čemu mi to
bude? Stejně už se to všechno stalo! K čemu to mám znát!“
Bez něj bychom nevěděli, že ne všem lidem můžeme věřit. Že ne vždy znamená vítězství
úplnou výhru. A že někdy je dobré se držet zpátky a brát všechno s nadhledem. Ale to
historie je základem všech dalších oborů. Je dosud živá a vždy se z ní můžeme poučit…
Všechno tohle jsem si v tichu probírala v mé mysli. Pořád jsem si nechtěla přiznat, že to zlo
k něčemu bylo. V duchu jsem to ale vždycky věděla… jak by se mladší lidé mohli jinak
naučit vážit si toho, co mají? V jejich věku jsem se nezaobírala takovými hloupostmi jako oni,
nikdy jsem nevěděla komu můžu věřit a žila jsem ve strachu o mou rodinu i o každé mé slovo.
Doteď trpím nedůvěrou k neznámým lidem a už se jí asi ani do konce života nezbavím. Ach!
Kéž by tady ona byla. Její věčně dobrá nálada by mě ihned rozveselila. A její lehký a jasný
úsměv by rozzářil tvář každému, kdo by ji viděl. Kéž by tady byla…
V duchu si povzdechnu a mysl mi obklopí další nával nikde nekončícího žalu.

Na světě nikdo jako ona už nikdy nebude. A jediné co mi po ní zůstalo jsou vzpomínky.
Pouhé záblesky všeho, co jsme spolu kdy prožili. Vím že by si nepřála abych za ni truchlila,
naříkala, bědovala a oplakávala ji. Jsou okamžiky kdy to bez toho všeho ale nejde. Chvílemi
se sama sebe prostě ptám, jestli na světě vůbec existuje alespoň malý zlomek spravedlnosti.
Pořád mi ale v hlavě běží ta věta, kterou mi zašeptala, když jsme spolu naposledy mluvili.
Obě jsme byli vyčerpané, slabé, ale hlavně utrápené. Její rty s největším vypětím sil tiše
zašeptaly: ,,Za noci nejtmavší na slunce pamatuj!“ Až později jsem se dověděla, že autor
tohoto výroku je Jiří Mahen.Vždy když se budu cítit nejhůř vzpomenu si na tuto větu. Díky ní
jsem v životě překonala ty nejhrozivější okamžiky mého života. A to pouze s představou
východu slunce, kdy se jeho paprsky neslyšně a tak nádherně rozplývají na obloze a vytvářejí
tak tu nejkrásnější souhru barev, kterou si kdy mohu představit.
Říká se totiž, že v historii nehrají roli lidé, ale jejich činy.
A i když ji znalo jen pár lidí, já na ni nikdy nezapomenu, protože ona byla ten nejodvážnější
člověk, co na povrchu Země kdy žil.
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