Tereza je všude, kde se něco
děje. Má plno kamarádek,
pořád se něčemu směje.
Pamatuji si, že jeden rok
na hodech udělala ostudu
hlavnímu stárkovi, když ho
musela učit polku. On o tom
nikdo neměl vědět, jenže to
neznáte Terezu. Po několika
tajných lekcích to věděly
celé Židenice i Juliánov.
Vezmu
z maminčiných
tajných zásob, snad
to nepozná.

No Éliška... studuje reálné
gymnázium v Husovicích.
Pořád čte nějaké knihy
a maminka mi ji neustále dává
za vzor. Upřímně řečeno, já
si také rád něco přečtu, ale
spíš nějaké rodokaps. Ona
pak recituje na školních
soutěžích Boženu Němcovou,
ale Vinnetoua asi nezná...
ŘÍjen 1944

Přesunuli jsme Davida
na bezpečné místo
nedaleko židenického
kostela. Teď se o něj
ale musíme postarat...
Důležité je především
jídlo, které se za
války velmi špatně
shání...
A tak doma ve spíži...
A odpoledne: Vojta má řečí plnou pusu, jen aby
ho někdo neslyšel...

To
jsme ty Němčoury
dobře vypekli. A David je
konečně v bezpečí.

A dost,
holenku, pojď
si promluvit mezi
čtyřma očima!

Nemůžeš
před lidmi o něm
mluvit. Chápeš v jakém
je nebezpečí?

Onemocněl!

Nebýt DAvida, šla by Celá
válka mimo nás. sice jsme
se spolu bavili o bitvách,
letounech a hrdinských
skutcích, ale jinak k nám
nějak výrazně tato událost
nedoléhala. Až v posledních měsících. Válečná fronta se začala
přibližovat, ve Francii se vylodili spojenci a pro Brno měly začít krušné časy.
Spojenecká letadla každý den přelétala
s nákladem bomb, které shazovala na
německé továrny ve Slezsku. I když byla
v Brně každou chvíli slyšet siréna, nebyli
jsme však zatím bombardováni...

Nejsi zraněná?
Nepotřebuješ
pomoct?

Vy nejste Němci, běžte
pryč. Nechte mě
napokoji!
Po strašlivém náletu
na Brno shořelo mnoho domů v Židenicích.
Kolem Davidova úkrytu
procházelo čím dál
víc lidí, kteří odklízeli
všudypřítomné trosky.
Pro našeho Pátka začaly krušné časy
a vlastně nejen pro něj. V mnoha bytech docházelo k nečekaným vpádům
německé tajné policie. Hodně lidí bylo
zatčeno. Nakonec se toho stalo tolik, že jsem se úplně zapomněl těšit
na Vánoce...
A tak jednoho dne...

Uíííí, íííííí. Městem se najednou rozezněly sirény.
Máš
ty léky? Snad
už bude Davidovi
líp!

Válka, neválka, v místní restauraci
U Malchrů se jako každý rok slaví
židenické hody. Češi u jednoho stolu, Němci
u druhého.

Po cestě kluci objevili
hořící kapličku na Táborské. Byla v ní i vzácná
socha Panny Marie ze
16. století.

Achtung! Zalezte do
krytu, nepřítel bude
bombardovat!

Cože?
Vůbec tě neslyším.
Byla to hrozná
šlupka!

Musím
domů, co když to
zasáhlo náš dům!

Do sykotu ohně se začínají ozývat hasičské
sirény. Od Zábrdovic po Líšeň město hoří!!!

Klukům se ji v poslední chvíli
podařilo vytáhnout ven.

Chlapci přichází ke
kostelu. Tlaková
vlna vysklila všechny
vitráže. fara Je v plamenech. Mezi sutinami se
krčí vyděšená Anna.

Doneseme ji do našeho
kostela, tam snad bude
v bezpečí.

Kluci jako opaření jsou už jen
svědkem odchodu kamaráda...

David je nemocný. Jak
si s tím kluci poradí?
Stačí na to sami??
Budou mít pro něj
potřebné potraviny
a léky? Kájova
maminka střeží spíž
jako oko v hlavě.
Snad kdyby se kluci
zase usmířili... Jenže
zdá se, že hádka mezi
kamarády je vážná.
A co starý žebrák?
Možná slyšel víc, než
měl... Nám nezbývá nic
jiného, než ČÍST DÁL.

Listopad 1944

Účinky náletu jsou pro Židenice katastrofální.

Hmm,
myslím, že čteš
moc dobrodružných
románů, vejtaho!!

DAvide?

A kvůli všem hádkám nakonec navíc
zapomněli na to hlavní, na Davida,
který mezitím...

Z té záře
mě bolí hrozně
oči.

Oni
to opravdu
vypustili!

Víš, co
si myslím? Že máš
v kalhotách. A ani nemáš
odvahu jako opravdový
voják... zbabělče!

Annu znám pouze z kostela,
prý pochází z Vídně. Působí
na mě dojmem povýšené
holky. Její otec je ředitel
německé továrny v Líšni. Bydlí
v německé kolonii Hamburk
nad Židenicemi. Říkáme tomu
kopci Vinohrady. Žijí tam
pouze Němci a mnoho z nich si
pěstuje víno, tak asi proto.

U davida v chatě.

Kdo
snědl všechny
zavařeniny?! Ať si mě
ten kluk nepřeje!

My
jsme teďkom
něco jako
odbojáři. Byste
nevěřili..

Děláš
si šoufky?
Potřeboval bys
pořádnou ránu do
nosu!

Vůbec
necítím nohy...
jsem h...rrr slabý...

Davida jsme už mohli velmi
dobře poznat. Je to odvážný
kluk a hlavně dobrý kamarád.
Vůbec nevím, co ti okupanti proti
němu mají. Proč Židy pronásledují? David teď kromě nás nikoho
nemá. Se svou rodinou se viděl
naposledy před rokem. Ze školy,
kam je Němci shromáždili, utekl
jenom on. Všechny ostatní
odvezl vlak neznámo kam...

maminka je občas velmi starostlivá, ale jinak se mi moc líbí.
Při práci se usmívá a vždycky si
zpívá. Má ráda moravské lidové
písničky. Nejraději má Ej, svítilo
slunéčko. Stojí na dvoře,
kropí prádlo, utěšuje mého
mladšího bráchu a zpívá o tom,
jak slunéčko svítilo na našu
zahrádku a ono opravdu svítí.

To snad
není možné. Obloha
je plná bombardérů!

Myslíš,
že to někomu
ten bláznivé žebrák
řekne?

Ale né,
jen pokračuj,
Vojto!

Marie je celkem nenápadná holka a vlastně se
s ní ani moc neznám... Dost
se kamarádí s Eliškou,
většinou jí ale není nikde
vidět. Doma se prý stará
o nemocnou maminku a asi
i celou domáctnost.

Musíme
tě dostat na
věž. Tam budeš
v bezpečí.

Právě hlásí
v Rádiu: Po
dnešním bombardování je možné,
že se budou po
městě pohybovat podezřelí
lidé. Uvidíte-li
někoho takového,
kontaktujte
gestapo. Dále
upozorňujeme,
že lidem, kteří
přechovávají
občana židovské
národnosti, hrozí
trest smrti!

Prosinec 1944

Mami,
já měl takový
strach...

Co bude dál? Zatím
to vše vypadalo jako
dobrodružství, ale tohle
je opravdová válka. Kluci
jsou pod velkým tlakem,
kdo udělá první chybu? Němci
slídí všude a nic jim neunikne.
Davide, dej si pozor!! A co
Vojta? Rozpadne se velké
přátelství už navždy? Jakou
úlohu sehraje Anna Vogel? Neviděl něco, nebo spíš
někoho, Fritz?
Chcete-li se to dozvědět,
nezavírejte fotoromán
a čtěte dál!

Jawohl,
to jsme hledali!

Brněnské gestapo dostalo udání na
místního faráře...
Halt!
Stůjte, v noci je
zákaz
vycházení.

Přechovává prý zakázané
knihy.

Nikdo netuší, že
už se otec Siard
z koncentračního tábora
nevrátí...
Legitimation bitte.
Ukažte
průkazky, schnell!

