
Vši 

Vzpomínám na ta neodbytná vtíravá zvířátka, co mě dlouhé měsíce 
trápila, bodala a požírala.

Jsou různě veliká i zbarvená a existuje jich více druhů. Ta černá, pěkně 
baculatá se pohybují líně a zastaví se, jen aby zabodla svůj sosák do vybraného 
mísa. Bílé, průhledné a malé vešky se hromadí ve švech našich šatů. A jiné, co 
mají světle žlutou hlavu a černé břicho, žravé a hbité, se shlukují a bezostyšně 
hodují v našich ranách.

S jejich společností mám o rozptýlení pokaždé postaráno. Když je jeden z 
těch tří druhů nažraný, ten další má už hlad a přebírá štafetu.

Vši jsou všudypřítomné ve dne i v noci. Postupem času se stávají 
indiskrétní a jejich smělost sahá až tak daleko, že se klidně procházejí přímo 
před nosem i očima esesáků. Tahle ze své podstaty elita sama a čistota par 
excellence nemůže takový pohled připustit. Čeká nás báječné představení v 
podobě dezinfekce.

Nahé, třesoucí se a s balíky hadrů, které tiskneme tělu, nás pohltí 
obrovské betonové lůno.

Velká nádrž, kam házíme naše oblečení, pro nás studená sprcha, pak 
nakráčíme v řadě před pumpičku vyplivující oblaka bílé mlhy. Jeden zásah 
vpravo, jeden vlevo a vycházíme zabílené, ostříhané, vymrzlé a plačící 
roztrpčením před výsměšnými pohledy přihlížejících. Každá taková akce 
současně hrozí spoustou nástrah.

Když se nedej bože necháme otupit hladem nebo omráčit zápachem, jsou 
tu psi, aby nás postavili zase do latě. Na konci téhle seance nám přes malou 
ohradu hodí oblečení. Ty hadry nikdy neodpovídají naší velikosti. Zatímco 
venku čekáme na ostatní, zkoušíme si je mezi sebou vyměňovat. I tahle činnost 
představuje nebezpečí v podobě pohledů přes ostnatý železný drát, který nás 
obklopuje.

Několikrát jsem měla štěstí. Přesto se mi stávalo, že jsem se večer vrátila 
v botách jako lodě a courala za sebou šaty skoro jako vlečku. Když nás 
organizátoři našeho pobytu vidí takhle vyhastrošené, náramně se tím baví.



Ve slámě v našich barácích už čekají naši drobní černí, plaví nebo dvoubarevní 
hosté a zlobí se na nás, že jsme je nechali tak dlouho hladovět.       S požitkem se
k nám vracejí.


