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Kam až moje paměť sahá, vždy jsem milovala tři věci:
dlouhé letní prázdniny, svého bratra Walthera a Adolfa
Hitlera.
Navenek samozřejmě kladu na první místo Vůdce,
a když učitelé na začátku každé hodiny vzdávají poctu, ruka mi sama od sebe vystřelí do výšky. Heil Hitler, zvolám
s pohledem upřeným na obraz nad tabulí, stejný obraz,
jaký visí u nás doma na chodbě. Někdy však cítím, jako by
znal mé provinilé tajemství – že ty teplé, prosluněné týdny
na pláži pro mě znamenají víc než jeho portrét na zdi.
Když jsem se s tím svěřila své kamarádce Lili Martinové, popadla mě za paži a řekla: „Ty taky, Margot? Já jsem
v tomhle stejná! Tahle válka trvá už tak dlouho. Napřed
říkali, že skončí za pár měsíců, ale teď už se vleče celé roky.
Kdy jsme naposledy měli k jídlu jahody nebo něco dobrého? Jsou dny, kdy v obchodech není ani dost chleba,
a oblečení neseženeš vůbec. A nejhorší je, že už není vůbec
žádná zábava.“ Pro Lili to znamená chlapce. Ačkoli pro
mě taky, pokud mám být upřímná, a jsem nešťastná stejně
jako ona, že není s kým tančit nebo se líbat, když se odvážíme. Ovšem prázdniny u moře pořád vedou na seznamu
mých nejoblíbenějších věcí.
Letos však žádné letní prázdniny nebudou. Vůdce
má se mnou jiné plány. Dnes přebírám místo po sestře
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na poštovním oddělení koncentračního tábora, protože ji
přemístili do patra, aby psala na stroji dopisy a podávala
důstojníkům zprávy. Mám po ní dokonce uniformu, kterou jsem si vyžehlila včera večer před spaním a dnes ráno
znovu. Nakonec se Renate ušklíbla a uštěpačně poznamenala: „Proboha Margot. Nejdeš přece na přehlídku, aby ses
promenovala před velitelem.“
Je snad přirozené, že je člověk nervózní, nebo ne? Minulý týden jsem byla ještě školačka a dnes budu pracovat
pro Říši. I když za to jsem docela vděčná. V šestnácti mám
už školy plné zuby. Lili před pár měsíci odjela na školení
pro zdravotní sestry a já jsem o tom přemýšlela také, dokud na mě nevyrukovala Renate. „Prosím tě, zlatíčko, to
místo sekretářky mi nedají, dokud neseženu někoho, kdo
za mě bude dělat práci na poštovním oddělení.“ A pak zazněla výzva, kterou jsem nemohla ignorovat. „Vůdce pracovníky potřebuje, i když to není zrovna práce, kterou sis
pro sebe představovala.“
Vůbec jsem dnes nesnídala, aby to ze mě nešlo všechno
zase ven. A stejná hrůza mi svírá břicho i teď, když s Renate projíždíme na kolech ulicemi Oranienburgu a kličkujeme mezi loužemi po nočním dešti. Slunce se už klube
mezi mraky, a protože je červenec, z vlhké silnice v tom
horku stoupají chomáčky páry.
Těmi ulicemi jsem jezdívala velmi často, když mě Walther a můj druhý bratr Franz vozili na Lehnitzsee, kde
jsme jezdili na plachetnici nebo si chodili zaplavat. Říkám
si, jestli na ty časy Walther vzpomíná, zatímco čeká v zajateckém táboře, až skončí válka. Je z nás nejstarší a já si
nevybavuji dobu, kdy by se nade mnou, nejmladší sestrou,
netyčil a nevrhal na mě svůj ochranný stín, v němž jsem se
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šťastně vyhřívala, kdykoli jsem si vedle něho vykračovala.
Půjdu po jeho boku ještě někdy?
Tyhle vzpomínky na oblíbeného bratra mě obestírají
smutkem, pod jehož závojem vypadá život ještě těžší, než
doopravdy je. Napřímím se na sedadle a řeknu si: I když
mě letos nečekají zahálčivé dny na pláži, můžu se aspoň
těšit z letní zeleně stromů, které lemují naši cestu. Netrápí
se kvůli nedostatku všeho možného ani nepřemýšlí o tom,
jak dlouho potrvá, než zase uvidí své bratry. Sluneční svit
a déšť jsou vše, co pro sebe žádají, stejně jako růže v plném
rozkvětu, hýřící růžovými a žlutými odstíny. A na další
ulici budou rudé třešně a mohutně obtěžkaná náruč jabloně Herr Kodera, ze které jsme si s Lili tolikrát nakradly
po cestě ze školy.
Míjíme domy se strmými střechami a dvojitými okny, jež shlížejí na ulici z ložnic v prvních patrech – stejně
jako okna našeho domu na Wilhelmstrasse. V tyto dny
vypadají všechny domy sklíčeně, protože není nikdo, kdo
by opravil okenice a okenní rámy poškozené během zimy
nebo jim dal čerstvý nátěr, který mnohé z nich tak zoufale
potřebují. Všichni muži jsou ve válce a chlapci také, tak
mladí chlapci, že sami ještě potřebují péči podobně jako
tyhle domy.
Jedeme okrajem města na sever a cestu na obou stranách chvilku lemují jen stromy a ostružiní. Pak následují
nové domy, postavené pro důstojníky z koncentračního
tábora, a za nimi už vidím, jak se přibližují jeho matně šedé zdi. Sevře se mi žaludek. Takhle blízko jsem ještě nikdy
nebyla; tak blízko, abych viděla, jak dělníci v brutálním
chvatu naházeli betonové bloky jeden na druhý, jako by
se vůbec nestarali, že mezerami prosakuje a vytéká malta.
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„Co jsou ty bílé kužely nad zdí?“ zeptám se.
„To jsou vodiče. Všechen ostnatý drát je tu pod elektrickým proudem. Nikdy se k němu nepřibližuj.“
„Tam na druhé straně žijí vězni, že?“ tážu se.
Renate na mě letmo pohlédne, jako by si konečně
všimla, jak jsem vyděšená. „Neboj se. Pracovala jsem tu
dva roky a do té části jsem nikdy nemusela.“
Zahýbáme za roh a najednou jedu mezi dřevěnými
chatrčemi směrem k vysoké bílé budově. Kromě strážních věží je to jediná stavba vyšší než zdi. Vlastně je do
zdi vestavěná, jak si všimnu, když se přiblížíme ještě víc,
a prostředkem prochází brána. Na druhé straně těžkých
železných vrat zahlédnu obrovské prostranství a potom
nespočetné řady baráků.
„Budeš pracovat ve strážním domku,“ oznámí mi
sestra, když opíráme kola o poslední z dřevěných chatrčí.
A než se stačím na cokoli připravit, zavede mě do místnosti plné mužů starších než náš otec. Nečekala jsem, že budou v mém věku, ale tihle vypadají, jako by už byli napůl
mrtví! Chvilku doufám, že Renate zašeptá: „Rozmyslela
jsem si to. Moji starou práci přece jenom dělat nemůžeš.“
A ještě než to dopoví, já mezitím budu šlapat zpátky do
Oranienburgu.
„Guten morgen,“ zatrylkuje sestra a zvuk jejího hlasu
způsobí, jako kdyby do místnosti vtrhlo slunce. Unavené
hlavy starých vojáků se zvedají a otáčejí jejím směrem a já
vidím, že jedna z nich ve skutečnosti patří ženě.
„Všichni mě tu mají rádi,“ prohlásí má sestra. „Pár
jich sní o tom, že jsem jejich holka, a ti ostatní se ke
mně chovají jako ke své oblíbené dceři, nemám pravdu?“
Svým škádlením vyloudí na jejich tvářích plaché úsměvy.
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„Poslouchejte všichni, tohle je Margot. Dneska jí ukážu,
co má dělat, a pak už to může být děvče vašich snů, jako
jsem byla já.“
Do tváří mi proudí horká krev a zubím se jako idiot.
Takhle vypadám ostatně vždycky, když mě Renate uvede
do rozpaků.
„Pojď, představím tě mládencům,“ řekne mi vzápětí.
Procházíme podél místnosti, až se nakonec zastavíme
před stolem, který by museli zvedat čtyři muži. Muž sedící
za ním je mladší než ti druzí a blůzu má formálně zapnutou na knoflíky.
„Četaři* Junge, dovolte, abych vám představila Margot
Baumannovou, svoji náhradu na místě poštovní úřednice.“ Při oslovení toho muže zvolí Renate uctivý tón.
Muž vstane, avšak jeho tělo je zkroucené, a když se
pokouší narovnat, bolestivě sebou škubne. „Vítejte, Margot,“ řekne a podívá se na Renate s přátelským úsměvem.
„Práce, kterou zde vykonáváme, je velmi důležitá. Všechna pošta do Sachsenhausenu i ze Sachsenhausenu prochází
touhle kanceláří. Pravidelně například vyřizujeme dopisy
od samotného Reichsführera Himmlera.“ Odmlčí se a já si
všimnu, že mu potutelně zajiskřilo v očích. „Snad budete
lepší pracovnice než vaše sestra.“
Jakmile se vzdálíme z doslechu, Renate mi pošeptá:
„Jezdil jako řidič s tankem. Poranil si páteř – střepina nebo něco.“
Nacházíme se uprostřed poštovního oddělení, kde dva
pracovníci třídí obálky a hází je do pytlů. Dva další sedí
*

Orig.: Unteroffizier; ten ve struktuře SS ani není; měl by to být zřejmě SS-Unterscharführer – četař (pozn. překladatele).
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pod okny a čtou dopisy. Zatímco se dívám, jeden vezme
tlusté černé pero a vyškrtne polovinu řádku. Nejaktivnějším pracovníkem v místnosti je muž s hranatou hlavou,
jenž stojí u přepážky pokryté balíky. Dychtivě šmátrá
v balíku, který právě otevřel, načež hrábne dovnitř a vytáhne něco, co ho zaujalo.
„Posloucháš mě vůbec?“ zeptá se Renate popuzeně.
„Jo, promiň,“ zabreptám a obracím pozornost zpět
k ní. Nemůžu si však pomoct a kradmo pohlédnu směrem
k přepážce. Z kořisti se vyklubala klobása. Muž k ní přičichne. Je zjevně spokojený, vytáhne z kapsy nožík a odkrojí z jednoho konce kolečko. Když balík znovu zabalí,
zůstává klobása ležet na přepážce.
Renate mě vezme ven a ukáže na boudy, kam mám
chodit s pytli. Náplní mé práce zřejmě bude vybírat novou
poštu. Krom toho je třeba doplňovat inkoustové polštářky
a dozvídám se, kam se ukládají nové obálky. „No a měla
bych ti ukázat tohle,“ řekne sestra a zamíří do kouta místnosti, co je nejdále od dveří. Pod úzkou štěrbinou vysekanou ve zdi stojí sud, který mi sahá po pás.
„Jakmile se sud zaplní dopisy, tvým úkolem bude vybrat je. Nemusíš všechny – kromě toho, když se budeš
natahovat moc hluboko, budou ti tady ti staří páprdové
krásně vidět na nohy.“
„A proč bych je neměla vybírat všechny?“ podivím se.
„Přece ty, co leží na dně, jsou tady nejdéle, ne?“
„Na tom nezáleží,“ odvětí Renate lehkovážně. „Jsou to
dopisy od vězňů. Když mají cenzoři náhodou čas, pár jich
zkontrolují a pošlou je dál.“
„Jen pár? Ale vždyť jsi právě říkala, že mám vybírat
všechny, na které dosáhnu.“
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