
 

 

Příloha č. 1a  Báseň ak. soch. Marie Uchytilové  

PÍSEŇ DEŠTĚ .... 

Ţal, hlad a ţízeň .... Temno půlnoci   

jak kámen náhrobní. Spí Ravensbrück   

Šum deště nad střechami tlumí vzlyk   

Niţádná naděj, stéblo pomoci   

a v nedohlednu pablesk svítání ....   

Maminka z Lidic hlavu zoufající tiskne do dlaní   

Ţal, hlad a ţízeň .... Temno bezedné   

déšť stopy krve smývá z nádvoří -   

tu potemnělou krev, co tekla v poledne ....   

Maminka z Lidic s deštěm hovoří:   

„Neoslyš matku! Lidská srdce vlčí   

na naši prosbu – kde jsou děti – mlčí!"   

„Svobodně můţeš bloudit po kraji   

po kterém naše drahé děti vláčí,   

nešťastné, hladné, zbědované k pláči   

Ztracené děti co si nehrají ....   

co se teď někde choulí bez útěchy   

Najdi nám, najdi smutné jejich střechy ....   

Ţal, hlad a hrůza ... Temno bez konce   

jak kámen náhrobní. Spí Ravensbrück   

Umlkl chvíli třesk a hluk a křik   

Maminka z Lidic šeptá tichounce   

slova svých písní chvějícíma rtoma  

– co zpívávala doma ....   

Hajej spinkej drahý synku   

přestaň plakat pro maminku   

Nechej si zdát o medvídku   

o zahrádce plné kvítků ....   

Skolébá tě moje píseň –    

utajená v písni deště – jsi-li ještě ....   

Tisknu v duchu tvojí ručku   

Zase budeš u maminky ....   

Budeš stavět vodní mlýnky   

u nás doma – po potůčku ....   

Nebolí tě ouško dítě ?   

Je to hrozné – vzali mi tě!   

Jak nám bylo dobře v loni ....   

Přeblaţené šťastné chvilky ....   

Nesla jsem tě do postýlky   

kdyţ jsi usnul pod jabloní ....   

Moje písně déšť ti zpívá ....   

Pomalu se rozednívá   

Maminko má nespím dosud ....   

Jaký máme hrozný osud !   

Maminko má – mně se stýská.   

Šťastná byla naše víska ....   

Slyším kvokat naše slípky ....   

Voní seno – voní sýpky ....   

U nás doma – víš jak voní   

čerstvý chleba – plástev medu -   

květy v sadě na jabloni ....   

Zapomenout nedovedu ....   

Maminko má, nespím ještě –   

posloucháme píseň deště ....   

Ţal, hlad a bolest .... Temno na duši   

jak na dně hrobu uţ. Spí Ravensbrück ....   

„Kdyby tak věděl muţ!" – tu zazní dětský křik   

aţ všechno přehluší ....   

Hroníku – poslední lidické dítě -   

před zrakem matky zabili tě!   

Kolébky není – ani hrobů není -   

ţal, smrt a hrůza – úděl kaţdodenní   

Hasnoucí naděj – v nedohlednu spása   

a úzkost strašlivá mi srdce drásá ....   

Dítě mé – Hroníku! Boţenko! – Tatínku!!   

Nikdy uţ! – Uţ nikdy – pro naši vzpomínku!!   



 

 

Příloha č. 1b  Báseň ak. soch. Marie Uchytilové 

NESMLOUVEJ SE MNOU 

Ne, nesmlouvej se mnou! 

Na světě není zlato, které by stálo za to! 

 

Jsem z Leţáků, jsem z Lidic, jsem z Ravensbrücku, 

z Osvětimi jsem, z hrůzy plamenů a dětského křiku. 

 

Jsem z Lodţe, jsem z Buchenwaldu, jsem z Terezína 

a z Chelmnu – na který se časem zapomíná ..... 

 

Nesmlouvej se mnou! Nic ve mně nepohne se! 

Jsem z kamene Niobe – tam v chelmnském lese ..... 

 

Jsem z pláče maminek – těch, kterým vzali děti! 

Jsem ze všech strašných zločinů, jeţ nelze odpouštěti! 

 

Jsem z dálek loučení a nocí beze spánku 

ze ţalu vzpomínek vpletených do copánku ..... 

 

ze slzí ze vzlyků – z ran, které nepřebolí ..... 

ze dveří dokořán vţdycky a komukoli ..... 

 

Nesmlouvej se mnou jak na trhu s dětmi! 

Varovný oheň je třeba zapálit – dřív neţ se setmí! 

 

Jsem z Trocnova, jsem z Husince, jsem z Havlíčkova Brodu, 

z Hradce jsem, z České Skalice a z malé vísky Chodů! 

Nesmlouvej se mnou! A nedávej mi radu! 

Tu mi dá svědectví dávných hvězd, kdyţ vyjdu na zahradu..... 

 

  



 

 

Příloha č. 1c Báseň ak. soch. Marie Uchytilové  

DOKUD JSOU JEŠTĚ NA SVĚTĚ OTEVŘENÉ DVEŘE 

 
Nevyčítej mi mé otevřené dveře    

Nevyčítej mi, ţe kaţdému, kdo zaklepe    

bude v mém domě otevřeno.......    

Neptám se kdo přichází a odkud    

Stojím na svém místě    

na kterém jsem se rozhodla stát !    

Neporoučejte mi    

koho smím vpustit a koho nesmím vpustit !    

Neuvaţuji o věcech zbytečných    

je velmi málo času.......    

Kdo chce vstoupit - ať vstoupí.......    

Je-li jeho úmysl čistý -    

není-li jeho úmysl čistý -    

je výhradně věcí jeho svědomí    

Nechat ho vstoupit    

je výhradně věcí mého svědomí.......    

Jsem pekař, který peče chleba    

neptám se kdo přichází, aby koupil můj chléb..    

Moţná řekne, ţe chléb je dobrý    

moţná řekne, ţe chléb je špatný    

Peču svůj chléb pro toho kdo přijde    

jak nejlépe umím..........    

Bude-li jíst můj chléb    

daruje-li můj chléb    

zahodí-li můj chléb    

nic o tom nevím.........    

Vţdy přijde někdo    

kdo potřebuje můj chléb.......    

Jsem herec a tanečník    

hraji a tančím    

pro kaţdého kdo je v hledišti.....    

Nevím kdo sedí uprostřed    

nevím kdo sedí v první řadě    

nevím kdo sedí vzadu    

nevím kdo je dobrý a kdo zlý    

Hraji a tančím pro něj    

jak nejlépe umím.........    

 

Jsem lékař - přinesli plačící dítě    

Neptám se čí je to dítě    

Neptám se je-li z naší země    

nebo z cizí země    

Ptám se co se mu stalo -    

pomohu mu jak nejlépe umím.....    

Pracuji neustále. - Jsem sochař -    

mám mnoho práce.......    

Přijde-li kdokoliv - přeruším práci    

protoţe to co mu mám říci    

je stejně důleţité    

jako to co dělám    

Všechno co dělám    

dělám pro toho, kdo přichází....    

Vítám jej přichází-li ze sousedství    

Vítám jej přichází-li ze vzdálené země    

Mnoho let je můj dům    

domem otevřených dveří......    

Mír visí na pavoučím vlákně    

Musím všem mnoho říci !    

Kaţdý rozumí mé řeči -    

moje sochy mlčí ve všech řečích světa    

Dělám své sochy pro kaţdého kdo přijde    

jak nejlépe umím..........    

Dělám své sochy pro kaţdého komu se líbí    

a pro kaţdého komu se nelíbí    

Dělám své sochy jak nejlépe umím    

Všemi jazyky světa mlčí mé sochy     

které dělám pro Vaše děti.........    

Vstupujte lidé do mých otevřených dveří -    

dokud jsou na světě otevřené dveře......    

Slzy všech lidí jsou bez rozdílu pleti    

k nerozeznání stejné.........    

Dívejte se lidé na sochy mých dětí    

ţivoty všech dětí visí na pavoučím vlákně !!    

Postůjte lidé a slyšte poselství     

dětí zavraţděných válkou !    

A pospěšte říci ostatním    

ţe všechno visí na pavoučím vlákně !!    

Vím to !  Ale neumí dělat nic jiného    

neţ sochy dětí - jak nejlépe umím....... 



 

 

Příloha č. 1d  Báseň ak. soch. Marie Uchytilové, je do ní vloţena báseň Spí víska v noci 

červnové sepsaná bezprostředně po lidické tragédii  

LIDICKÁ MATKO 

 

Neznámá dosud - Lidická ţeno ! 

Celý svět bude znát Tvé jméno v zápětí 

Svým ţalem - svým bolem se staneš symbolem 

tisícibolestnou madonou krutého století ...... 

 

Tvůj osud překročí hranice otčiny 

Budou jím souzeny válečné zločiny 

Maminko bez dětí - 

staneš se symbolem tisíců obětí ....... 

 

Spí víska v noci červnové.... 

Ta vlahá noc - jak děsná..... 

Jen něţná ruka matčina 

přikryje děcko ze sna........ 

 

Všechno spí. Lehko na duši, 

kdyţ voní ze zahrádky......... 

a ani ptáče netuší 

co zalomcuje vrátky ........... 

 

V gong sudby úder spěje jiţ ! 

Lidická matko - ještě spíš - 

naposled pod lidickýma hvězdama - 

světu neznámí ....... 

 

Lidická matko - matko bez dětí - 

tisícibolestná madono našeho století ........ 

 

 

Čtyřicet let Tvýma slzama pláču - 

Tvá nekonečná bolest mne bolí 

Tvé děti stavím v ţalující sad - 

z hlíny naší země je hnětu 

 

a národ vidí je tu - 

a z duše má je rád 

a zavraţdit je znovu nedovolí ! 

/Vţdyť několika jen - jsou v očích solí ../ 

 

Já věřím pevně - jednou budou stát 

věčnou stráţ - malí svědkové němí 

za 13 miliónů mrtvých dětí - 37 zemí - 

v plném počtu svého společného skonu ....... 

 

Ulité budou z bronzu 

jako tělo jediného zvonu 

a budou znít tak slyšitelným hlasem 

celým světem - 

 

ţe všichni lidé řeknou konečně: 

„Všechny války jsou zločinné 

a zbytečné - 

kdyţ tolik ubliţují dětem !" 

 

  



 

 

Příloha č. 3 Přijetí členství ve Společnosti pro obnovu Lidic škpt. Josefem Horákem 

 

  



 

 

Příoha č. 4  Vyrozumění škpt. Josefu Stříbrnému o členství a o zamítnutí žádosti 

nároku na dům v nových Lidicích, 14. 4. 1947.  

 

 

  



 

 

Příloha č. 5  Žádost Heleny Maruščákové o rodinný dům v Lidicích, 19. 11. 1949.   

 

 

  



 

 

Příloha č. 6  Koncept rezoluce lidických žen ve věci potrestání Milady 

Horákové a spol. 

 

 


