
 

Přežila jsem 
 

Není to nijak dávno, co jsem trávila své dlouhé dny v Terezíně s mnoha lidmi v jednom pokoji, 

který nebyl zrovna skvostný. Znala jsem nazpaměť každý jeho kout, každou puklinu ve stěně, 

zpozorovala jsem každý kamínek, který byl nový. V posledních dnech mého přežívání zde totiž 

nebylo moc co dělat jiného, než sledovat chladné stěny a stíny pohybující se škvírou pode dveřmi. 

Místnost nebyla nijak zdobená – snad až na náznak plísně způsobené nadměrnou vlhkostí, žádné 

obrázky, květiny ani jiné druhy dekorace. Prázdná a přesto plná k prasknutí. Těsně před tím, než 

jsem odjela, sem přišlo několik nových lidí. Už nás v té místnosti nebylo jen dvanáct, ale skoro 

dvacet. Netrvalo dlouho, než jsme se poznali blíže. Ustoupila tíseň svírající hruď, nikoliv však 

pevnost zdí, které se zdály být s každým novým člověkem blíže. Někdy jsem si až začínala 

namlouvat, že mám klaustrofobii – potřebovala jsem na vzduch, čistý a volný. Často jsem toužila po 

tom, stát někde vprostřed louky a nechat si větrem pročesávat vlasy. Stačil při tom jen jediný zvuk a 

vězení bylo zpět, louka zmizela a s ní i pocit volnosti a naděje a vrátila se sklíčenost.  

Dostala jsem se pryč teprve před pár měsíci. Už jsem doma. Vím to, a přesto to nedokážu 

vnitřně vzít. Každou noc se probouzím. Ale neprobouzím se doma, ale zpět, za hradbami volnosti. 

Každičkou noc, bez výjimky. Každý stín ve mne vyvolá vzpomínku na strach, který jsem zažívala 

jen tam. Za temných nocí je to horší. Slyším křik. Někdy vzdálený, někdy docela blízko. Řev lidí, 

kteří neměli takové štěstí jako já. Při dešti mezi kapkami ho slyším tak jasně jako projíždějící vlak. 

Ostatní ho neslyší. Neví, že ho slyším já. Nestarají se. Možná je dobře, že to ostatní neví. Nebylo by 

správné, aby se trápili ostatní. Je dobré nechat si to pro sebe. Ale už mne to nebaví. Konečně jsem 

pryč, ale jen tělem! V duši, jako bych tam stále byla. Není návratu. Mám strach, že se vrátím, že se to 

zopakuje. Nedokážu s tím žít. Jsem na vše tak sama. Vidím lidi, jejich tváře. Vím, že už je nikdy 

neuvidím. Já ani nikdo jiný. Jsou pryč. Navždy. Vidím jejich oči. Jdu po ulici a někdo jiný, někdo 

úplně cizí se změní na někoho známého. Už ani nechodím moc ven. Ale i tak jsem zde, mezi čtyřmi 

stěnami a vše mi připomíná to místo. Není úniku. Vše je tak stejné, všechno mi to připomíná. Mám 

pocit, jako kdyby návrat domů byl jen sen. Že se vzbudím a budu zpátky.  

Snažila jsem si najít práci, ale nikde mne nevzali. Neudělala jsem pohovor, nebyla vhodná. 

Plachý člověk nemůže pracovat ani jako prodavač. Nebylo to lehké. Nakonec jsem našla práci 

v psím útulku, ale psi na mne štěkají. Zuřivě, jako psi dozorců. Neúprosně a vášnivě. Vědí, že nade 

mnou mají moc, že jsem slabší, že mám strach a že se neumím bránit. Že jediné, co mne chrání jsou 

ohrady, v nichž jsou. Mají krvavé oči, které se lesknou, když se do nich podívám. Smějí se mi, baví 

se mou slabostí. Líbí se jim to. Každý den se těší, až přijdu. Cení zuby a vrčí, ale to je jen začátek. 

Chovatelé říkají, že na mne reagují špatně, protože ze mne cítí ten strach, ale co mám dělat? 



 

Předstírat nestačí. Nemám ani přátele, kteří by mi pomohli. Kterým bych mohla věřit, kteří by tu pro 

mne byli kdykoliv. Je těžké dostat se zpět po tak dlouhé době. Myslím, že už to ani neumím. Je to 

pro mne nemožné. Zvykla jsem si tam. Nebylo to bezpečné místo, ani klidné, ale byl to skoro 

domov. Místo, kde jsem věděla, že je můj život a kde se každou vteřinu o něm rozhoduje. Kde mohu 

spát a kde se už nemusím probudit. Někdy jsem si až přála, abych se už nevzbudila. Marně.  

Teď se probouzím „doma“, ale to neznamená, že se tak cítím. Vždy čekám, že až otevřu oči, 

někdo mi bude ležet na klíně, protože tam bylo tak málo místa, že to nebylo jen jednou, ale skoro 

každé ráno. A teď najednou je všude prázdno. Jen já a samota. Čisté zdi – co na tom, že tam je obraz, 

co na tom, že chybí plíseň a pukliny, stále jsou to čtyři zdi a jsou k zešílení stejně jako ty tam. V noci 

dlouho nemohu usnout. Už jen proto, že vím kdy se probudím a proč. Dívám se na strop a 

přemýšlím. Bylo dobře, že jsem se odtamtud dostala? Je mi lépe? Ano, je mi lépe, ale bylo to dobře? 

Byl to můj osud? Protrpět si to, ale přežít? Už mi nikdo neublíží. Ale ani nikdo nepomůže. 

Bolí mne záda, těžko se mi dýchá, mrkám často a bráním se únavě. Snažím se zapadnout. 

Vrátit k normálnímu životu. Jenže nemám rodinu a nemohu na to, že ji nemám, nebo že jsem vůbec 

kdy nějakou měla, ani myslet. Vím, proč už ji nemám a nevím, proč oni a proč ne já? Není to 

spravedlivé. Pozoruji, jak venku padá poslední jarní sníh. Je po všem. I po takovéhle noci vyjde 

slunce. Vyjde jako každé ráno. Slunce. Slunce je jistota. Mám ještě jinou jistotu? Už se nemusím bát, 

že dnes jdu spát naposled. Ale znamená to snad, že to tak není? Mám dům, majetek. Ale to jsem 

měla i před tím. A pak už jsem neměla vůbec nic. Náhle jsem přišla i o to, co jsem myslela, že mi 

nikdo nemůže vzít.  

Svoboda, víra, naděje, láska. Všechno zmizelo postupem času. Pro lidský život velice krátkého 

času. Během pár měsíců jsem přišla úplně o vše kromě života, který teď ani nežiji. Nejsem 

spokojená, nežiji, jen přežívám a nevím, co s tím udělat. Co bude dál? Co se mnou jen bude. Zítra 

vstanu a půjdu znovu vstříc osudu. Podívala jsem se na budík - „Už dnes půjdu,“ uvědomila jsem si. 

Psi na mne už čekají, jistě se jim o mně zdá, ale já nemám kam jinam jít. Jsou má jistota. Nebo 

nejsou? Je správné mít strach jako jistotu? Jako jedinou jistotu? Čtyři stěny vypadaly, jakoby se mi 

smály a přitakaly. Ano, strach je jediná jistota. Strach ze smrti. Nemusím už nic. Musím jen někdy 

umřít – to je jisté. Vlastně se smrti ani už nebojím. Jsem s ní smířená. Už asi měsíc po příjezdu do 

chladných a vlhkých cel jsem se smiřovala. Úplné smíření přišlo asi po dalších dvou měsících, kdy 

slyším jen hlas naděje šeptat mezi hlasy beznaděje, strachu a nutnosti, které jej hlasitě přebijí.  

Možná mi chybí pokoj plný lidí, možná mi chybí cizí dech, dech značící život. Možná mi chybí 

něčí přítomnost. Třeba potřebuji alespoň slovo útěchy. Nevím, co chci ani co potřebuji. Vím jen, že 

mi něco chybí, že to nemám, ale jestli je to nutné si neuvědomuji.  



 

Hledám cestu ven, pryč. Hledám únik nebo skrýš. Hledám pomoc, ale nenacházím ji. Ani 

nevím, kde hledat, na koho se obrátit. I kdybych někoho takového měla, co bych mu řekla? Potřebuji 

pomoc, ale s čím? S hlasy v hlavě? S neznalostí budoucnosti? Se strachem z minulosti? S nejistotou? 

Nebo s něčím jiným?  

Odlepila jsem zrak od stropu a podívala se na bok, ven z okna. Přinutila jsem se vstát a podívat 

se dolů. Byl to takový pocit, nutnost to udělat. Proč? To nevím. Ani jsem k oknu nepřistoupila, 

obešla jsem postel a šla do kuchyně. Dívala jsem se pod nohy, snad jsem čekala, že tam někdo bude 

ležet a nechtěla jsem ho nebo ji šlápnout. Nikdo tam nebyl, samozřejmě. Zastavila jsem se vprostřed 

obývacího pokoje, který je mezi ložnicí a kuchyní. Není velký, nemá žádné výstřední vybavení. 

Stolek s jednou židlí a kartami. Skříň s pár hromádkami čistého prádla, gauč pro odpolední spánek, 

kterého si nedopřávám. Velké listy neznámé květiny v rohu, kam nemůže světlo. Není divu, že 

nekvete. Ale žije. Přežívá. Třeba se bojí, zrovna jako já. Má čeho? A mám já? Život je plný otázek, 

zato odpovědí je málo. Někdy se objeví odpověď, ale není otázky, která by ji potřebovala, a proto si 

jí nevážíme, ani si neuvědomíme, že je to odpověď. 

Mám zvláštní uspořádání bytu – z kuchyně vede balkon. Bydlím docela vysoko. Už vím, proč 

jsem chtěla jít sem. Ten pocit, který mívám, když usínám. Ten pocit, že usínám znovu tam. Najednou 

nejsem tady, jsem zpět v beznaději a klaustrofobii. Potřebuji vzduch. Vzduch, který by proudil mými 

vlasy, čistý a volný. Jenže je bezvětří, jaká škoda. Najednou lituji takové věci, jako je bezvětří. Za 

chladnějších nocí bych dala cokoliv za to, aby vítr přestal alespoň na chvíli foukat. Ale teď je to jiné, 

už tam nejsem. Jsem pryč, jsem venku, jsem svobodná a cítím svůj vítr. Roztahuji ruce a nechávám 

nohy odolat zemské přitažlivosti. Nechávám se lákat vůní květin a hebkostí trávy. Mám vítr ve 

vlasech a všude svítí oslepující slunce. Není stín. Potřebuji stín. Jediné, po čem toužím, je stín. A 

dostalo se mi ho. Ani jsem necítila chodník, protože jediné, co mne zajímalo, byla úleva. Odevzdaně 

jsem tam ležela a usmívala se z posledních sil. Oči jsem měla spíše zavřené, dívala jsem se jen 

štěrbinami na zlý a nespravedlivý svět, který teď opouštím. A když jsem konečně podlehla únavě a 

zavřela oči, strach byl pryč. Byl jen příjemný stín.  

 

Dagmar Voříšková 

 


