
Hvězda 
 

Ležela na dně šuplíku po dlouhá léta. Měla tedy čas vzpomínat. Byla stářím a častým 
používáním vybledlá, trochu špinavá a ošuntělá. Sloužila sice jen několik let, ale přesto viděla 
mnoho, mnoho věcí. Měla tedy i nač vzpomínat. 

A ona vzpomínala pilně. Nic jiného na práci na práci stejně neměla. Náhle do zásuvky 
vnikl ostrý kužel světla a jí se chopila dětská ruka. 

„Jé, hele, hvězdička! A něco je na ní napsáno! Co to je?“ 
„Nech ji, broučku, a polož ji zas, kam patří, ano?“ 
Jedna z jejích družek skutečně kdysi zářila na nočním nebi. Byla hvězdou velkého 

slavného krále- krále slavného, prastarého národa. Byla chloubou a erbem. Dnes z ní zbyl 
ušmudlaný kousek látky, znamení hanby a potupy, s čtyřmi písmeny napodobujícími 
hebrejskou abecedu. JUDE. Davidova hvězda- hvězda velkého, slavného krále. 

Kdysi byla nová, krásná a jasná. Její zářivá žlutá svítila do dálky a ona nechápala, proč ji 
schovávají. Byla hrdá na svá černá písmena a trochu i na ten kabát, na němž byla přišita. 
Hvězdy totiž neumí číst, ani nápisy na sobě samých. A stejně by je nepochopila. Hvězdy totiž 
neví, že existuje nenávist, zaslepenost, zloba a lhostejnost. Na to jsou příliš vzdálené. Tahle 
měla ale velice brzy příležitost si všimnout, že lidé na ulici jejího nositele nezdraví, nebaví se 
s ním a dokonce se na něj dívají velice zlostně. Pozorovala také, že stále méně vychází ven, že 
se již několikrát stěhovala do stále menšího bytu a kolem sebe slýchala čím dál tím častěji 
ustaraná slova plná obav a smutku. 

Poslední den tohoto období si bude pamatovat mnohem lépe než ostatní. Poslední 
dobou pobývala venku častěji. Navštívila několik obchodů a mnoho úřadů. Když ten den 
shlížela na sbalené kufry, nechápala ještě nic. Pokládala ten den jen za den dalšího 
stěhování. O několik hodin později se ocitla ve velkém sále, kde se mačkali lidé s podobnými 
hvězdami na kabátech, každý se spoustou zavazadel. Strávila zde několik dní a začalo jí být 
jasné, že se děje něco, co se nemělo stát. Pak se dostala do dobytčího vagonu, který byl 
přecpaný lidmi. Ten se dal brzy do pohybu. 

Po několika hodinách jízdy začal náhle zastavovat. Kdosi otevřel dveře a dovnitř vniklo 
troch čerstvého vzduchu. Všichni se co nejrychleji začali cpát z dusného zapáchajícího vagonu 
ven. Ve změti kufrů a lidských těl nikdo nevěděl, co se vlastně děje. A pak se tam octla. 

Tam. Za ostnatým drátem nabitým elektřinou, za hradbami a kasematy, jež měly kdysi 
dodávat pocit bezpečí. Tam. V šedých, pochmurných ulicích mezi oprýskanými kasárnami. Na 
ulicích vozy s chlebem, jehož nebylo nikdy dost, a vozy s mrtvolami, kterých bylo vždy příliš. 
A mezi tím lidé s hvězdami na kabátech. Tolik hvězd. To plakalo nebe. 

Kolik ty hvězdy viděly slz a smutku? Kolik sevřených pěstí a obličejů zabořených do 
dlaní. Kolik křiku a nespravedlnosti? Kolik nenávisti a zloby, Kolik? Dá se to vůbec počítat? 

Hvězdy neznají počty. Nemusí. Hvězdy totiž nepláčou. Nemají proč. Ale ví, že těch slz 
bylo mnoho. A pamatují si je. Nezapomínají. 

Plynul tam den za dnem. Jeden jako druhý, od sebe k nerozeznání. Jednou přijel 
transport. Hladina se trochu zavlnila a pak byl zase klid. Den za dnem hlad, štěnice, námaha, 
bezmoc a nemoce. Davy lidí se skelným pohledem ve vyrovnaných zástupech, do práce, 
z práce. Studená přelidněná kasárna a stesk po domově. A hvězd stále přibývalo… 



Jednoho dne přišlo osvobození a po něm ji zavřeli do téhle zásuvky. Snad aby neutekla 
ani jedna vzpomínka. Nebo ne? Leží tu spolu s několika fotografiemi dávno zemřelých lidí, 
dětských kresbiček a čeká.  

Na jednom z výkresů je hvězdné nebe. Měsíc se směje a hvězdy mají cípy nakřivo. 
Obrysy jsou někde trochu přetažené, „ale to neva, mami“. Jedna z nich možná dodnes leží na 
dně šuplíku. A dítě neví, že je na ní napsáno NEZAPOMÍNEJ ... 
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