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nedatováno

Jsem Sára Müllerová. Narodila jsem se v židovské rodině roku 1923, když toto píšu, 
je mi 16 let a vlastně nevím, jestli se na svět dívám ještě pořád dětsky vykulenýma 
očima nebo z dospělácké perspektivy. Asi z obojího kousek…
Mám sestru Hannu, které je 14. Můj otec pracuje jako dentista a matka je 
v domácnosti. Bydlíme ve veliké vile v Praze. Doma mluvíme česky.
Stále víc a víc ve mně roste potřeba zapisovat si to, co se kolem mě začíná dít a 
vlastně už i děje. Třeba to nic nebude, třeba se obávám úplně zbytečně…obecně 
jsem považována za nosiče špatných zpráv. Třeba si tyto zápisky po sobě jednou 
přečtu a snad se tomu budu smát - deníčky jsou dětská záležitost, ne? - ale třeba se 
leknu a zhrozím, co se mohla stát.



  

17. března 1939

Černá vlna tmy postupuje strašně rychle. Pomalu to začalo v sousedním Německu 
bublat, potom vřít, pak to přetékalo a teď to pohltilo celé Čechy. (Čtenáři) nesměj se, 
já moc dobře vím, že už nejsou žádné Čechy, ale Protektorat Böhmen und Mähren - 
jenže komu by se tak dlouhý název chtěl vyslovovat nebo dokonce psát?
Kéž by mi tak někdo tam zvenku hodil záchranný kruh. Začíná tu být dusno!
Otec dneska přišel o práci. Měl ordinaci v poliklinice ve vedlejší ulici. Jenže Židé už 
nesmí pracovat v lékařských oborech. Protivný nacistický zákaz… Ještě včera, 
předevčírem, předpředevčírem byla čekárna plná. A dneska? Nikdo už nepřišel ani 
do čekárny ani ordinovat.



  

1. září 1939

Dnes oficiálně vypukla další válka. Němci napadli Polsko…
Zřejmě naivně jsme si všichni mysleli, že po těch prvních 
hrůzách půjde každému o mír… Hahaha! Hmhm! To opravdu 
není vtipné…!!!???
Mám štěstí, tím prvním peklem jsem nemusela projít, protože 
skončilo 5 let před mým narozením, ale teď se tomu nevyhnu. 



  

7. října 1939

Již před začátkem války jsme byli my, Židé, hodně omezováni. Nesmíme chodit 
do škol (věčné prázdniny - tak vlastně proč ne? ale proč jo???), nesmíme 
pracovat, nesmíme… 
Přesto se tajně scházíme v různých zajímavých i méně zajímavých kroužcích. 
Dneska jsem byla na sboru zpívat, jsme spíše takový sboreček, ale já ráda 
zpívám. Ve zpěvu může být schována velká síla! 
Sen:
Kdyby tak zpívali všichni Židé, třeba by si na nás nikdo netroufl. Kdyby tak 
zpívali Židé a Češi, třeba by to nedošlo až sem. Kdyby tak zpívali Židé, Češi a 
Němci, třeba… Kdyby tak zpíval celý svět!



  

20. února 1940

Včera jsem byla s Hannou, Rut a Ernou v biografu. Bylo to 
super! Jenže zřejmě naposled. Ode dneška platí nový zákaz 
„Židé nesmí do biografů a divadel“. To jsme to vlastně stihly 
úplně na poslední chvíli. Že tam nesmí zvířata, to chápu (vždyť 
oni tomu opravdu nemůžou rozumět), ale že tam nesmíme my, 
to chápat ani nechci, protože je to příliš - příliš hloupé a 
smutné, ne?



  

30. července 1940

Dlouho jsem si nic nezapsala, protože moc nemám chuť. Všechno tady 
chutná tak hořce! Něco je trochu víc do trpka a občas se tu mihne kyselost, 
ale už mi to vážně nechutná…
Kam to všechno směřuje? 
Árijci nám opět chtěli zpestřit život - vydali nový příkaz, nařízení o omezené 
době nakupování. Všude visí takové tabulky, že pro Židy je otevřeno jen od 
11 do 13h. A pak? Pak si sháněj, kde chceš, co chceš…
Dosbírala jsem na zahradě poslední jahody. Letošní úroda byla úžasná. 
Třešně už jsme dootrhali někdy před týdnem.



  

4. prosince 1940

Zima. Venku padá sníh. Zima. Pojedeme na saních. Zima. Ať žije smích!
A smích právě chybí, řekla bych, nedostatkové zboží. Nedá se koupit. Čím méně 
ho máš, tím pustší je život, čím pustší život, tím méně podnětů k úsměvu a 
smíchu, čím méně smíchu, tím…
Mezi lidmi je napětí, co přinesou další dny. V ghettu se ztrácí důvěra a 
přetrhávají se jemné nitky některých přátelství, protože se většina lidí soustředí 
hlavně na své neštěstí a bojí se hlavně o sebe. 
Ty vločky se snáší tak elegantě. Chvilku sem a chvilku tam. Přesto si nemohu 
nevzpomenout na podzimní bitvu o Anglii. Těch letadel co padalo stejně jako teď 
ty vločky. Akorát padaly mnooohem rychleji. Oheň. Křik. Často smrt.



  

1. září 1941

Před dvěma lety vypukla v tento den válka. Už je to dlouhé a smíření zatím 
v nedohlednu. Teď je to ve fázi míření - řeklo by se už jenom to s na začátek 
slova a je to, jenže! Tohleto míření je míření na jiné a má k smíření zatím 
bohužel hooodně daleko.
Nežidovské děti půjdou po prázdninách (a po tomhle víkendu) opět do 
školy… někteří poprvé jiní do posledních ročníků. Také bych radši do 
opravdové školy. Pokračujeme sice ve zpěvu, ale je nás spíš ještě míň, 
protože se bojí, že nás odhalí. 



  

25. listopadu 1941

Včera bylo posláno několik set mužů-Židů do Terezína. Mají tam připravit 
ghetto pro další přijíždějící. Je to prý někde na severu u Litoměřic. Nikdy 
jsem tam nebyla, ani tam být nechci. Nejhorší je, že se mě na to nikdo ptát 
nebude… 
Odjely už dva transporty do Lodže, to je až někde ve středu Polska. To musí 
být dlouhá cesta – ó, hrůza. Zatím nevím o nikom známém, kdo by tam byl 
poslán. 
Šíří se spousta fám - některé optimistické, jiné naopak. Čemu věřit? Naděje 
by měla umírat poslední… tak budu doufat…zatím!



  

30. prosince 1941

Proč zrovna dneska??? Štěstí se teď musí hledat lupou! A stejně by se 
možná žádné, ale ne, třeba se kousek někde vykřísne… 
Teta Miriam a strýc Fredy z Plzně dostali „jízdenky“ do transportu. Musí 
v lednu odjet do Terezína. Je mi z toho smutno, je mi smutno, že s tím nejde 
nic dělat. Ostatně tady a teď se nedá dělat skoro nic a už vůbec nic, co by 
člověk dělat chtěl. 
Proč musí jet hned takhle na začátku? Kdyby museli odjet až za půl roku, 
třeba už by Německo dávno padlo… Kéž by!
Mamka jim nejspíš pojede pomáhat s balením. Celý byt se musí vyklidit, 
s sebou vzít jen 50kg toho nejnutnějšího. 



  

14. února 1942

Dnešním transportem odjela má spolužačka a nejlepší kamarádka Erna i s celou 
rodinou. Když mi to včera přišla říct, hodinu jsme brečely. Dala jsem jí na cestu 
fotku, kde jsme obě vyfoceny, a lízátka… Nic lepšího mě nenapadlo - musí to 
být malé, lehké, skladné. 
Byla bych ji dneska doprovodila na shromaždiště ve Veletržním paláci, ale jsem 
nemocná. Ležím celý den v posteli. Venku padá sníh. Pod peřinou je teplo.
Do Terezína jezdí už od listopadu transporty. Lidé z Prahy tam posílají hodně 
balíků - hlavně jídlo a nějaké oblečení. Také posíláme, co se dá. 
Korespondence v Terezíně je dost cenzurovaná, takže vlastně vůbec nevíme, 
jaké to tam doopravdy je…



  

5. října 1942

Dlouho jsem si nic nepoznamenala, protože jsem ztratila na nějakou dobu deník. 
Zapadl pod postel tak šikovně, že jsem si ho nevšimla. Až dneska se k nám 
nastěhovávala babička a já jsem teď v jednom pokoji s Hannou. 
Dneska a v dalších dnech jede spousta transportů do Terezína. Zítra odjíždí 
sestřenka Věra i bratránek Gustav a strejda. Věra je naštěstí v klidu. Když jsem se jí 
ptala, jestli se bojí, tak mi jen odpověděla, že potom, co umřela mamka (tedy moje 
teta) už ji nic nezaskočí. Teta totiž umřela hned na začátku německé okupace 
nešťastnou dopravní nehodou. Věra byla potom dlouho bledá a nemluvná - jako stín. 
Pomáhala jsem jí balit a slíbily jsme si, že si budeme často psát.
Praha (a další města) se prázdní do Terezína, Terezín se naplňuje a přeplňuje lidmi, 
smutkem, beznadějí, ale aby úplně nepřetekl, chrlí další transporty dál - hlavně na 
východ do Polska. Z této neúprosné cesty asi není návratu. 



  

22. dubna 1943

Sázela jsem dneska slunečnice. V těch žlutých hlavách je schovaná radost a 
naděje. 
Krutosti války mě už hodně otupily. Jsem jimi nasáklá, to ale všichni, co tu teď a 
nejen tady - na celém světě - jsme. Už asi ani ty nejhorší zprávy na mě neudělají 
dojem. Připadám si už taková smířená, s tím vším, co ční přede mnou v podobě 
Terezína a dalších táborů. Nezbývá mi než přitakat dalším dnům. 
Všichni umíráme čekáním. Čekání je to nejhorší, co může být. Kdy to budu já? 
Kdy to budeš ty?
A nezapomenout na ty slunečnice!



  

8. července 1943

Ráno mě probudil hluk v kuchyni. Mamka i táta jsou podle hlasů hodně 
nervózní. Jen co jsem vykoukla z pokoje, ztichli, tváře jim nejdříve ztuhly a 
jakoby zkameněly tou nepříjemnou zprávou. Po chvilce se na mě táta 
podíval tak smutně, tak soustrastně, jako by to nejhorší potkalo jenom mě. 
Odjedeme však všichni…
Mamka pláče. Stává i sestra Hanna, taky pláče. U snídaně mlčíme. 
Začínáme se balit. Už tak jsme byli v Praze jedni z mála pozůstalých Židů. 
Aspoň už nemusíme úmorně čekat, kdy to přijde… už je to tak blízko.



  

14. července 1943

Dnes nastupujeme do transportu do Terezína. Místo krásného letního dne se budu 
trmácet vlakem kamsi… kamsi do neznáma… kamsi, kde si jedni vládnou a druzí 
ohýbají hřbet a utahují opasky… kamsi za hradby? 
Do města bez identity???
Tento deník nechávám v Praze. Je to totiž deník z časů čekání (na povolání do 
transportu), z časů nejistoty, z časů přece jen s trochou (trošinkou) svobody. Je to 
deník psaný doma.
To co bude následovat, ať je to jakékoli, už nechci psát. Stačí, že to zažiju … a 
možná přežiju.
Jsem jen kapka v moři téhle mašinérie…



  

volně inspirováno:

Rut Laskierová: Deník : leden - duben 1943  
                   (Academia, 2009 )

Eva Roubíčková: Terezínský deník 1941-45 
           svědectví o životě a smrti v terezínském ghettu

            (P3K, 2009 )

Halina Birenbaumová: Naděje umírá poslední 
     očité svědectví holocaustu

    (Jota, 2010 )

!!! Tento deník je fikce !!!
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