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V dnešních zprávách nebylo přece vůbec nic pozoruhodného,
naopak, byly nudnější než jindy. Na zemi trvá teď už tři a půl
roku válka, hrozná sice, ale nevyhnutelná. Ani v moci boží
nebylo, aby jí zabránil. Lidstvo přestávalo v něj věřit, začalo se
klanět jiným bohům, ať tedy pozná! Má čisté svědomí, nedalo se
nic dělat. Trpět ovšem musí nevinní s vinnými, tak tomu bylo
odjakživa. Rozhodl se vzdát se na čas řízení světa a jen se naň
dívat, kam to bez něho povede. O své nejvěrnější, o svůj vyvolený národ postaral se tak dalece, že je vyvedl téměř do jednoho
z velkoměst, městeček i z posledních dědinek, aby je uchránil rozpoutané nenávisti a zloby, jež zachvátila půl zeměkoule.
Soustředil je v několika velikých centrech, hustě pohromadě,
aby se necítili tak rozptýleni a osamoceni uprostřed obecného
šílenství. Vyvedl je na východ a shromáždil je i v jednom malém
městečku v samém srdci Evropy, aby zde v klidu vyčkávali, až se
svět opět uklidní, a věnovali se zde pilné práci a jemu sloužili.
Zde v Terezíně trávil svůj bohulibý život jeden z jeho nejvěrnějších sluhů, prostý, nepatrný stařeček z Dolních Kralovic, Vítězslav Taussig. Denně vznášely se jeho vroucí modlitby k nebi
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a doléhaly k božímu sluchu. Vítězslav Taussig nikdy o nic
neprosil, vždycky ho jen velebil a jen děkoval. A přece onehdy,
aniž by se slovem zmínil, svým slabým a nalomeným hlasem
prozradil, že má hlad. Bůh mu poslal balíček, ale co to? Vítězslav
Taussig za balíček nepoděkoval, jistě ho tedy neobdržel. Nejen,
že je škoda balíčku, byla v něm maková buchta, vanilkové
rohlíčky z máslového těsta, čokoládové keksy, jablka, citróny,
pomeranče, cibule, česnek a celá husí játra, zalitá v sádle. Ale
jak je to možno, že se ztratil? Že by snad žid vztáhl svou chtivou
ruku po něčem, co mu nepatří, dokonce po majetku, o němž
ví, že patří jeho židovskému bratru?
I rozhodl se bůh, že půjde sám, aby vyhledal svého oddaného sluhu Vítězslava Taussiga a aby mu pomohl, když jeho
nebeská pomoc selhala. Lehkým pokynutím ruky naznačil
svým rádcům, že by si přál zůstat sám. A když se kruh s hlubokými úklonami rozestoupil, povstal, složil několik nejnutnějších věcí do malého ručního kufříku, přišil si hvězdu a nikým
nepozorován sestoupil z nebeských výšin a vydal se na cestu
do Terezína.
Měsíc ještě nevyplul na oblohu a husté šero pokrývalo unavenou odpočívající zem, když noha páně dotknula se pevně
půdy na bohušovickém nádraží.
Mladý muž s kastrolovitou čapkou, orámovanou žlutou stuhou a s plátěným řemenem kolem beder hleděl chvíli s údivem
na bělovousého starce s kufříkem v ruce, a teprve když se trochu vzpamatoval, vyhrkl otázku: „Člověče, kde se tady berete?“
Stařec neodpovídal, jen se dobromyslně usmíval na operetního
paňácu, který si zase pomyslil, že má před sebou nějakého
cvoka, pročež se jen zeptal: „Kolik vás přijelo?“ – „Já sám.“ –
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„Tedy Einzelreisender, a odkud?“ – „Z Himmelblau.“ –
„Jak se jmenujete?“ – „Aron Gottesmann,“ odpověděl bůh
nazdařbůh.
„Pane Gottesmann,“ povídá teď už uklidněný mládenec,
„budete tady muset počkat, až přijde někdo z Transportleitungu, aby vás odvedl do ghetta.“
Aron Gottesmann usedl opodál na hromadu složeného dříví
a trpělivě čekal. Panáček se za chvíli k němu přitočil a pojednou se zeptal jako nějaký starý známý: „Poslouchejte, pane
Gottesmann, co je takhle nového tam venku? Je to pravda s tím
Španělskem? A vůbec, praskne to letos?“
Aronu Gottesmannovi bylo mládence líto, pohlédl naň soucitně a s dojetím pravil: „Milý příteli, nepřemýšlejte o takových
věcech, přenechte to pánubohu, důvěřujte pevně a on vás neopustí.“
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„Milý drahý, to bychom mohli dlouho čekat. Zkrátka a dobře,
nevíte nic, jako všichni, co sem přijíždějí. Jen počkejte, až tady
budete měsíc, dva, to budete mluvit jinak.“
Po těchto slovech ponořil se do tmy, ponechal poněkud
zaraženého starce neradostným úvahám o bezbožnosti hned
prvního člověka, se kterým se na zemi potkal.
Netrvalo dlouho a ze strany, kde předtím bezbožník zmizel,
bylo slyšet blížící se hlas: „Tak kde je ten zícha?“
Hlas patřil mladíku, jemuž bylo něco přes dvacet let, ale
v jeho vystupování byla ráznost a sebevědomí nejméně brigádního generála. Byl to jeden ze statečných rytířů řádu AK, jimž
děkuje ghetto Terezín za své založení. Byli ovšem také žárlivci,
kteří říkali, že někdo musel být první a že to byli náhodou
zrovna oni.
Rytíř zastavil se před Aronem Gottesmannem rozkročmo,
ruce v kapsách a potřásaje hlavou táže se: „To jsou všecka vaše
zavazadla?“ – Aron Gottesmann dívá se provinile na svůj chudobný kufřík a přikyvuje. „Tě bůh,“ zasmál se brigádní generál.
„Tak si to teda vemte a jdeme.“
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Ale z brigádního generála stává se rázem prostý vojín, když
se staví do pozoru před četnickým strážmistrem, který si už
přichází pro svého „ajnclíka“, sledován geťákem, kterého Aron
Gottesmann už zná. Průvod dává se na cestu temnou, dlouhou, zledovatělou silnicí. Aron Gottesmann napřed, za ním
četník s geťákem a rytířem řádu AK z Transportleitungu. Ti
tři dostávají se brzy do živého rozhovoru, chvílemi se vesele
smějí. Nevypadá to tak, jako by tito lidé nějak zvlášť trpěli,
nebo strádali.
Obzvláště živou stávala se zábava od okamžiku, kdy v ní
poprvé padlo slovo „šlojsovat“. Aron Gottesmann nikdy takového slova neslyšel a dlouho se nemohl dovtípit, co vlastně
znamená. Mělo jakýsi tajuplný, ale také mnohostranný
význam. Vyskytovalo se hned jako sloveso, hned jako přídavné jméno zpodstatnělé, tu mělo charakter činný, tu zase
trpný. Bylo v něm něco neobyčejně žertovného, ale současně
něco, co nahánělo hrůzu.
„Kde ho budeme šlojsovat?“ zeptal se geťák. Nebylo
pochyby, že se otázka týkala jeho, Arona Gottesmanna. Jedná
se snad o nějaký obřad, obvyklý v tajných sdruženích při přijímání nových členů?
„Asi v Magdeburku,“ odpovídá strážmistr. – „Ale podívejte
se na něho, vždyť nic nemá. Takovej šlajs mně může bejt ukradenej. Jo, příští týden, až bude šlojsovat Praha, to bude něco
jinýho.“
„Prý přijede dvanáct set osob,“ ozval se rytíř řádu AK. „Lidi,
to zase jednou odstůňu jako posledně. Týden jsem nemohl vzít
nic do huby.“
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„Moje stará má za čtrnáct dní narozeniny,“ povídá geťák,
„musím jí šlajsnout nějaký prima boty, už je má durch. Doufám, že se do šlojsky dostanu.“
„Vy už si nějakou tu šmelinu najdete, o vás nemám strach,“
dobírá si ho strážmistr. Sáhl do kapsy a vytáhl tabatěrku. „Tu
máte, kluci,“ rozděluje jim jednu cigaretu a sám si zapaluje druhou. „Ale dávejte bacha, nebo bude průser.“
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Cesta ubíhala rychle, ale dříve než uplynula hodina, vkročili
do brány Magdeburských kasáren. Úředník přijímající Arona
Gottesmanna nechtěl pochopit, jak mohou být na světě lidé bez
osobních průkazů, ale nakonec se uspokojil zmateným výkladem o zvláštních okolnostech podniknuté pouti. Všecko šlo
doposud hladce a bez velkých obtíží. Ale v obřadu prošlojsování
musí být přece jen něco tajemného, neboť ačkoliv si Aron Gottesmann nemohl vzpomenout, že by byl své zavazadlo byť i jen
na okamžik odložil, zjistil později, že mu chybí toaletní mýdlo,
kartáček na zuby, zubní pasta, balíček čokolády a sáček keksů,
které vzal s sebou pro Vítězslava Taussiga. Teď byl konečně
řádným ghetoinsasou, neboť k jeho jménu bylo nerozlučně
připojeno i transportní číslo EZ 205 a přikázána mu ubikace
QU 715. Hausältester tvrdil sice, že zde žádné volné místo není,
ale mladík z Transportleitungu trval na svém, že zde svého svěřence musí ubytovat, a tak se tedy Aron Gottesmann musel
spokojit ne právě nejpohodlnějším notbelágem.
Přesto spal velmi dobře, asi následkem nezvyklé únavy.
Když se druhého dne probudil, vraceli se už jeho spolubydlící
s hrnky černé kávy. Nevoněla a nekouřilo se z ní, ale hrozně se
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mu jí zachtělo. Současně si však uvědomil, jak bylo neprozíravé
nevzít s sebou ani kousek nádobí. Jeho soused, malý ošklivý
dědek s obrovským voletem, vytušil asi jeho beznadějné úvahy,
šťouchl ho mlčky a podal mu zbytek své nedopité kávy.
„Povídám, budou si muset nějakou tu nádobu opatřit, takhle by to nešlo.“
„Ale jak?“ Aron Gottesmann.
„To je strašně komplikovaná věc. Ale koukají si opatřit dvě
cigarety a do večera jim něco splaším.“
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Aron Gottesmann neměl nijak v úmyslu porušit své inkognito,
ale trapně nesl, že se k němu všichni lidé chovají tak jaksi spatra, téměř nešetrně. I jinak mu bylo divné, že je tak bezmocný,
že si neví rady ani s takovou maličkostí, jako je třeba opatření
hrnku. Málem začal sám pochybovat o své božské podstatě.
Je to snad tím, že sestoupiv na zem, pozbyl své moci, kterou
asi může vykonávat jen z nebeských výšin? Ale i to je vlastně
sporné. Spoléhal ve všem a všudy na svou radu starších, která
měla za úkol informovat ho, kde je třeba jeho pomocné ruky,
a spoléhal na to, že rozkazy, které vydává, jsou skutečně plněny.
Zde se však setkává s věcmi, o nichž neměl ani tušení. Musí to
všecko napravit, jinak to povede k zhroucení jeho trůnu. Dříve
však chce si všecko důkladně prohlédnout. První věc, až se vrátí
do nebe, bude, že rozpustí svoji radu starších a sestaví novější
kabinet.
Jakmile jen trochu poklidil své narychlo improvizované lůžko,
vypravil se, aby vyhledal svého Vítězslava Taussiga. Poslali ho
na centrální evidenci do Magdeburku. Tam si stoupl do dlouhatánské fronty, neuvěřitelně nehybné. Postupovalo se v ní snad
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jen tenkrát, když některý z čekajících, nemoha únavou vydržet,
se vzdal a odešel. Umínil si, že vydrží, a také vydržel. Úředníka,
který seděl pod písmenem T, se zeptal na Vítězslava Taussiga.
„Transportní číslo?“ – „To bohužel nevím.“ Tvář úředníka
jevila krajní zoufalství. – „Hergot, člověče, máte ponětí, co to
je za práci?“ – „Přece bych však rád.“ – Zlobný pohled a pak
začalo listování v kartotéce. Ukázalo se, že Taussigů, nečítaje v to ty, kteří odjeli na východ, je v Terezíně 182, z toho
Vítězslavů 14.
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