Deváťáci navštívili Lidice
V úterý 14. 3. 2017 jsme navštívili Lidice, a mnozí z nás tak poznali jedno
z nejdojemnějších míst svého života. Lidice jsou vesnicí, kterou vyvraždili, vypálili
a srovnali se zemí nacisté. Mně osobně to dost vyděsilo a spoustu věcí mne
i překvapilo. Např. jsem si myslel, že v té vesnici žilo jen pár lidí, ale ono jich tam
bylo skoro stejně jako dětí v naší škole, což mi přijde hrozné. Také jsem si neuměl
představit, že Němci úplně změnili reliéf terénu a Lidice vymazali z map. Vždy jsem
si myslel, že Lidice vypálili a odjeli pryč, ale oni si dali záležet na tom, aby zmizel
zdejší rybník, potoky, zkrátka všechno. Když si člověk uvědomí, že někdo si dá tolik
práce a ztratí tolik času jenom proto, aby někomu jinému ublížil, je to strašné. Taky
mne dojaly sochy mrtvých lidických dětí. Sice jsem o jejich zabíjení slyšel, ale když
tam přede mnou stály ty malé sochy, bylo mi vážně velmi smutno. Navíc měly tak
vyděšené obličeje... Co musely prožít

skutečné lidické děti, když se naposledy

loučily se svými matkami v budově kladenského gymnázia? Jak asi bylo jejich
matkám? Neumím si představit, jak hrozné muselo být, když se přeživší vrátili
a nebyla tam vesnice ani jejich blízcí. Muselo to být jako sen, hrůzostrašný sen, jak
vzpomínali i někteří pamětníci. Nedokážu pochopit, jak něco takového mohli Němci
udělat, a hlavně, jak s něčím takovým mohli dále žít. V mé paměti mi také ulpívají
informace o tom, jak umírali muži z Lidic, vždyť některým bylo stejně jako je dnes
nám! Nedovedu si představit, jak se mohli mlčky dívat do hlavně mířících zbraní
a čekat na výstřel. Myslím, že bych to nedokázal, asi bych padl k zemi a začal brečet.
Oni však prý stáli a ani jeden z nich neprosil o milost. To je pro mne veliké hrdinství,
které by nemělo být nikdy zapomenuto! Jsme vděčni za to, že jsme měli možnost
podívat se přímo na místo takového obrovského utrpení a bolesti a na chvíli se vcítit
do mysli lidí, kteří zemřeli bezdůvodně a bez viny.
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