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Probudím se někdy z té noční můry? 

Zdál se mi neuvěřitelně hrozivý sen, při němž by se i mrtvole zježily všechny chlupy na tlejícím 

těle. Probudila by se orosená studeným nepříjemným potem a při pomyšlení na noční můru by 

zapomněla na vlastní smrt. Sny jako takové bývají většinou neskutečné až absurdní, mají 

s realitou pramálo společného a jejich uskutečnění zpravidla není možné. I tak to bylo s mým 

nočním přeludem. 

…Ležím v mokré trávě skrytý za keřem připomínajícím nepropustnou zeď. Pichlavé trny 

šlahounů ležících na zemi se mi zarývají do kůže, ale já to necítím. Vnímám jen ticho a napětí 

se ve mně hromadí, kdy už uslyším ten zvuk, ten povel? A pak konečně: URÁÁ!!! Vybíhám 

spolu se svými parťáky do neproniknutelné tmy na nepřítele. V další chvíli mám pocit, jako 

by se znovu odehrál první den stvoření. Budiž světlo – a to tak silné, že nic jiného kolem 

nemělo šanci. Oslepen prudkou září slyším svištění tisíců kulek, ležíc na chladné zemi a 

zarývaje nehty do mokré hlíny… 

Obraz se rozplývá a mění. Chvíli mi v pohledu vadí ostnatý drát, pak ale vše nabývá 

jasnějších obrysů. 

…Stojím ve veliké místnosti, která by se jistě zdála mnohem větší nebýt jen tolik naplněná. 

Na svém těle cítím mnoho dalších jiných těl, na svém zátylku cítím dech několika jiných úst a 

všechno teplo získané tímto natěsnáním je mi záchranou. Snažím se usnout. Však únava a 

neuvěřitelná bolest kručícího žaludku, který jakoby chtěl už strávit sám sebe, mi nedovolují 

oddat se posilujícímu spánku. Venku se něco stalo. Všichni ostatní spáči se se šílenstvím 

v očích tlačí k východu, jsem unášen davem. Stovky zajatců se venku pokoušejí ukořistit 

trochu řepy, pohozené před plotem z ostnatého drátu. Nucen běžet s nimi dupu po 

schoulených tělech na zemi, bojím se ohlédnout… 

 Hru na život zachraňující aportování vystřídá další – úplně tmavý sen. 

…Žízeň. Neskutečná žízeň, slepená ústa se mi nemůžou pohnout, polykání není v mých 

silách, není už, co polykat. Jedeme dlouho. Pravidelný klapot kol o koleje smíšený se vzdechy 

a kvílením nakonec vystřídá ohlušující zvuk brzd. Co se stane po vystoupení z vlaku? Je 

bláhové mít naději?... 



…Proč jsem nahý? Stojím na zledovatělé zemi v houfu, nelidský řev mne popohání dál. Když 

v tu ránu mi do břicha narazí něco hrozně tvrdého. Proud vody. Vyráží mi to dech, s dalším 

nádechem cítím další bolest. Kdosi mě jakoby řeže tisíci noži do promodralého těla. 

Omdlévám… 

…Vleču se po kamenité cestě, skláním se a dívám se na svoje nohy, které se podobají 

chůdám. Za sebou zanechávám krvavé stopy, záda se mi prohýbají pod četnými ranami holí. 

Apaticky se sunu dál, je-li třeba, překročím tělo ležící v prachu – není mu už pomoci. 

Uchopím do ruky krumpáč a přes bolest celého těla sekám a sekám. Míjejí dny a noci, já 

pořád bez přestávky sekám. Za zády se mi ze štěrku a hlíny zdvihá obrovská obluda. Místo 

dveří má zubaté čelisti, z komínu stoupá kouř protkaný lidským pláčem… 

…Nářek, který jsem slyšel z komína vraždící budovy, najednou vychází s mých úst. Dotkla se 

mě smrt, minula mě jen o píď. Pro svého věrného oře – kulku ze samopalu – nenašla stáj 

v mém srdci, jak zamýšlela, nýbrž jen v mé paži. Samotnou fyzickou bolest vůbec necítím. 

Dech smrti páchne strašnou hnilobou a vydává pronikavý chrapot a sípot. Nech mě na pokoji, 

smrti! Můj čas se ještě nenaplnil!... 

…Jehla mě bodá do hrudi. Dostávám snad svoji poslední injekci? Ne, ta přece nezanechává 

černé stopy. Už vím. Tetovací jehla koná své umění: to odporné číslo, které mi vzalo vlastní 

identitu a jméno, již nebude dál hyzdit moje tělo. Nakreslená holubice svými křídly již 

zakrývá tu ostrou a špičatou jedničku, hory a lesy pak zbylá čísla – 418… 

…V dálce se rozeřvala siréna. Instinkt (nebo možná zkušenost) ve mně evokuje jedno slovo: 

útěk. Všechno ostatní je v mlze nebo zalité bahnem smíšeným s krví. Jen myšlenka na útěk 

mě naplňuje, uvědomuji si, že utíkám do náruče přírody, která mi právě nastavuje svoji 

nevlídnou tvář. Přichází zima. Je mi to ale úplně jedno, každá buňka mého těla je naplno 

připravena vydat všechnu svoji energii. Vše jde podle plánu, při pátrací akci se my všichni, 

zajatci, dostáváme ke kraji toho absurdního vězení. Moment překvapení, hlasitý křik a zeď je 

prolomena. UTÍKEJ! Co nejdál odtud! Změť rychlého míhání stromů v lese, zvuk vlastního 

přerývaného dechu, v dálce ječící siréna, štěkot psů a střelba z pistolí – kde můj pud 

sebezáchovy bere poslední zbytky energie, nevím. Ukrytý v mokřině sleduji okolí, světlice mi 

dovolují zahlédnout stíny hlídkujících postav se zbraněmi. Ještě není konec. Musím se dostat 

přes tu silnici. Srdce mi tluče až v krku, div, že také nevyskočí pryč ze svého vězení. Teď 

nebo nikdy – podařilo se. Vůně svobody!... 



Chci se už konečně probudit, vždyť jsem ve snu musel prožít několik měsíců, nebo spíš let. 

Proč mi to jen nejde? Takový strašlivý sen o několika dějstvích mě nemá právo pronásledovat 

i za bdělého stavu. Vždyť už nespím, sejmi svá křídla s mých očí, ty noční motýle. Počkat, co 

znamená to tetování na mé hrudi? Takže to nebyl sen, i když by tomu leckdo nemohl uvěřit.  

Absurdita a neskutečnost nelidské zrůdnosti a hrůz zaslepenosti proměněna ve skutečnost 

dovedla napáchat tolik zla, že ani nejhorší noční můra by nemohla dostatečně pravdivě 

převyprávět příběhy všech obětí. Jak jen mohl člověk ztratit lidskost a všechny city? Ač se to 

zdálo nemožné, stalo se. Nenechme proto příště žádnou podobnou noční můru proměnit se ve 

skutečnost.  
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