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jí úsměv a ona vám dá svoje srdce. Ona rozmnožuje a rozšiřuje to, co je dané. 
Takže ..... pokud jí dáte hovno, buďte připraveni přijmout tunu sraček..... 

To vše Koenig věděl. Moc Susan miloval a ona moc milovala jeho. Avšak 
muži nikdy nepochopí ženy a ženy nikdy nepochopí muže. A to je věc, kterou 
muži a ženy nikdy nepochopí. 

Kdesi v dálce se rozdunělo další ohlušující nepřátelské dělostřelectvo……

 

Koenig vyšel ze svého stanoviště ven, protože zahlédl Amilakvariho, který se 
procházel po bojišti, zatímco nedaleko něj vybuchovaly nepřátelské granáty. 
Šel vzpřímeně a s naprostým klidem, jakoby se procházel po Champs-Élysées 
v Paříži.

„Amilakvari, běžte se okamžitě schovat,“ zuřil Koenig, „já vás tady potře-
buji živého!“

Amilakvari se jen pousmál. Věděl, že Koenig je legionářem stejně jako on. 
Tak si musel být vědom toho, že se velitelé nikdy neschovávají a jdou do útoku 
v čele svých mužů:

„Nefunguje spojení a já musím za Babsem. Je to dost důležité.“
„Vezměte si okamžitě přilbu! Je to rozkaz!,“ zuřil dál Koenig, když viděl 

svého podřízeného, jak si vykračuje ve své oblíbené a pověstné képi.
Tehdy Amilakvari řekl větu, která vstoupila do dějin a začali ji používat 

i jeho muži:
„A na co? S přilbou anebo bez ní, smrt si nás stejně jednou všechny najde!“
Koenig nic nenamítal. Věděl, že jeho důstojník je samorost se sklony vy-

konávat i nemožné akce a naprosto přitom pohrdajíc smrtí. Takové lidi potře-
boval tady. Proto jen naštvaně máchl rukou. Amilakvari také odmítal nošení 
anglické přilby, zrovna tak opovrhoval skrýváním se v nepřátelské palbě. Ještě 
jeden výrok ho proslavil:

„Všichni jsme odsouzeni k smrti. Jen každý z nás s jiným podmínečným 
odkladem.“

A pak odkráčel po bitevním poli, jako by šel polem kukuřice – jako by se 
ho dění okolo netýkalo, ani ho nezajímalo.

Vojenský kaplan všem mezitím vysvětloval, že ještě dnes za úsvitu už mo-
hou být sice všichni mrtví, ale že je všechny také bude stejně jen čekat neko-

4. – 5. června 

Koenig se k ránu posadil do pohovky ve svém stanu a přemýšlel, protože ne-
mohl spát.

Třásl se zimou z mrazivé noční Sahary. Zabalil se proto do starého vojen-
ského pláště, ale nebylo mu to nijak platné. Za poslední hodiny se toho stalo 
příliš mnoho, hlavou se mu honilo příliš mnoho myšlenek a trýznilo příliš 
mnoho otázek.

Již poznal, že válka změnila všechna pravidla, která kdy znal, a že vlastní 
život není jedinou věcí, o kterou musí bojovat. Uvažoval.

Zatímco všichni věřili, že je Rommel uvězněný v minovém poli, tak se brit-
ský velitel Ritchie zachoval nerozhodně a ponechal Rommelovi dostatek času 
vytvořit v tomto poli průchod, provést několik zdařilých výpadů na nepřítele, 
rozprášit indickou brigádu u Got el Oualebu a úplně tak obrátit situaci – zno-
vu tak převzal iniciativu a stal se pánem celého severoafrického bojiště. To byla 
fakta. Znepokojivá fakta. Ale ještě nebylo po všem.

Nadešel čas posledního zúčtování. Rozhodnutí o budoucnosti Bir Hakei-
mu mělo být sepsáno lidskou krví. I když se nacisté svobodně procházeli prak-
ticky celou Evropou a Hitlerova moc neustále sílila, stále zůstávala jiskřička 
naděje. Zbývala jedna poslední, zoufalá možnost, jak zvítězit, přičemž selhání 
bylo nemyslitelné. Udržet Bir Hakeim! Bylo to však možné? Sami na bitevním 
poli. Obklopeni smrtí. Obklíčeni nepřáteli. A připraveni zemřít. Neměli kam 
utéct. Neměli co ztratit. Ztracenější být nemohli.

Na svém rameni ucítil něžný dotek. Susan Traversová!
Koenig se na ni usmál. Když k němu vzhlédla, věděla, že on je ten pravý. 

Jednou provždy. A právě teď, když se mu upřeně zahleděla do jeho nebojác-
ných očí, se ho zeptala:

„Tak co, miláčku? Vezmeš si mě?“
Koenig se jen pousmál. Věděl, že je ženatý, ale svou ženu už dávno nemilo-

val. Miloval Susan, dívku, která byla stejná jako on. Nebojácná a plná odhod-
lání. Ale oba byli uvězněni v Bir Hakeimu. Nač tedy plánovat další budouc-
nost, která asi ani nikdy nebude? Koenig ji pohladil po vlasech. Moc ji miloval. 
Cokoliv dáte ženě, ona z toho udělá něco víc... Dejte jí semeno, dá vám dítě, 
dejte jí dům a udělá vám domov, dejte jí potraviny a zhotoví vám jídlo, dejte 
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va oddílu. Tito muži své protivníky doslova lovili, poněvadž měli ty nejlepší 
zkušenosti v pohybu a boji na poušti, dokonale ovládali terén, ve kterém byli 
rozmístěni a pyšnili se i svými dokonalými přepadovými akcemi.

Jednou chtěl přivést Lamaze Koenigovi dva německé zajatce, které odchytil 
při jedné noční akci. Dříve než k tomu však došlo, smetl je Eckstein dávkou 
ze svého samopalu.

„Nemohu za to. Dostal jsem křeč do prstu,“ okomentoval to s úsměvem 
na tváři.

Lamaze byl však vzteky celý bez sebe.
„No co je,“ pokračoval Eckstein přátelským tónem, „zbraň je snad od toho, 

aby se z ní střílelo, ne?“ 

 

V poledne obránci obnovovali spojení přerušené dělostřeleckou palbou a opra-
vovali zbraně. Poté němečtí letci a dělostřelci se vzrůstající zběsilostí zasypávali 
Bir Hakeim dalšími tunami oceli. Navzdory neustálé kanonádě, která obránce 
utvrzovala v tom, že nepřítel je stále silný a nehodlá se stáhnout, narůstající 
únavě, stále hrozivějšímu vedru a snižujícím se zásobám munice a vody k uha-
šení žízně, zůstávala morálka francouzských vojáků skvělá.

Strava však byla stále bídnější. Předcházející útok byl pro tentokráte znovu 
odražen. Pokolikáté už? A kdy to vše skončí? Kdy měl nastat konec, bylo mož-
no snadno vykalkulovat. Od neustálého bombardování téměř hluší vojáci ale 
neustále bojovali. Zatím se jim dařilo Rommela držet v šachu.

Do tábora se mezitím vrátily legionářské průzkumné hlídky:
„Na jihu a východu na nás zaútočí kompletní tanková divize Trieste, na se-

veru a západu na nás pro změnu čeká Afrikakorps. Kromě toho jsme zahlédli 
další německý oddíl s pěti nebo šesti sty vozidly…..“

„Jestli na nás zaútočí všechny tyto síly současně, tak nás Bůh ochraňuj,“ 
povzdechl si Roux.

Zamyšlený Koenig začal okamžitě udělovat rozkazy. Všechny muže, které 
si mohl dovolit uvolnit ze svých pozic, poslal na podporu 2. pěšího praporu, 
jež byl nejvíce ohrožen, jelikož byl umístěn v prostoru, který se dal nejhůře 
bránit a dokonce se nacházel i v samotném ohnisku případného nepřátelského 
útoku.

nečný věčný spánek, kde už neexistují žádné bolesti a starosti. Jen muslimové 
tato slova neposlouchali, protože podle koránu věřili, že na každého padlého 
mladého muže připadá v ráji několik nejkrásnějších dívek, jak jim to sliboval 
korán. A korán, jak sami věděli, nikdy nelže.

Bylo starou známou věcí, že při každém útoku měli největší ztráty právě no-
váčci, kterým sice jejich instruktoři na kasárenských dvorech vtloukli do hlav 
nejdůležitější zásady, jak si počínat v boji, nemohli je však naučit spoustě drob-
ných triků zaručujících přežití, které ovládali mazáci. Ti například jedli hlav-
ně v noci, protože věděli, že Němci útočili jen přes den – a to právě zkušení 
legionáři už nic nekonzumovali, protože se obávali rány do břicha, při níž má 
mnohem větší naději na přežití člověk s prázdným žaludkem a střevy.

Ovšem tváře těchto mazáků byly zase pro změnu zvětralé únavou, z očí se 
vytratil žár a zůstala v nich jen prázdnota a pod nimi tmavé kruhy. Jejich záda 
byla ohnutá od neustálého nošení břemen a i vlasy jim mnohdy od válečných 
hrůz už zpopelavěly. Přesto se však nebáli vůbec ničeho – byli houževnatí, vy-
trvalí a jejich velitelé by s nimi šli klidně do pekla.

Válečné strádání jim však ukrajovalo síly, které by jim zcela jistě mohly 
chybět jednou ve stáří. Pokud přežijí.

 

Zatímco Rommel drtil dál svou palbou postavení v Bir Hakeimu, tak jeho další 
vojska dokončovala obkličování celého zbylého prostoru. Němečtí ženisté vyu-
žívali roušky tmy a snažili se v minovém poli vytvořit průlom. Jenže i tito zkuše-
ní vojáci si byli vědomi faktu, že pokud byli jejich francouzští kolegové zkušení, 
mohli miny zapojovat i do četných sérií, vybuchujících současně na celé ploše, 
schopné jediným výbuchem smést ze světa četu nebo i početnější oddíl. A po-
kud takové miny nemají, kdo mohl zaručit, že v noci najdou všechny?

Legionáři z 2. praporu cizinecké legie odhalili nepřítele asi jeden kilometr 
od východní brány. Okamžitě spustili přehradnou palbu ze svých 75 mm ka-
nónů, která vzala elán německým ženistům. Aby se vyhnuli dalším nepříjem-
ným překvapením, jejich vlastní sapéři z demi-brigády položili další dvě mino-
vá pole, jedno před bránu a druhé před Morelovu rotu, která byla v přímém 
ohrožení. Navíc oddíl rotmistra Modchanowského z 3. praporu cizinecké legie 
posílil jižní stranu. A kromě toho tento prostor střežili legionáři z Lamazeo-
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Zkušení velitelé rychle ovládli své myšlenky i pocity a vzápětí už štěkali 
rozkazy a stavěli válečníky do svých pozic.

 

Zásoby potravin rychle mizely a Nicolas Schlegelmilch už nevěděl, z čeho má 
vlastně vařit.

Nemyl se již několik dní a zápach potu se na něj nalepil jako levná coura 
v indočínských putykách, ve kterých tak rád kdysi vysedával. V dáli zahlédl 
Susan Traversovou, kterou tolik miloval. V tmavých očích měla posmutnělý 
pohled a Schlegelmilch byl přesvědčen, že kvůli jejímu obličeji by i andělé byli 
ochotni zabíjet. Když na něho mluvila svým zvonivým hlasem, který rozechví-
val jeho utrmácenou duši, tak se mu vždy kroutily palce u nohou. 

Nad jejich hlavami jim teď přeletěla další mina a rozmetala protější bunkr 
na kusy. Výbuch po celém prostranství rozptýlil kusy kamene. Schlegelmilch 
zrychlil krok. Hlava ho bolela z vedra a zápachu a srdce z toho, co právě viděl. 
Ještě nikdy si nepřipadal tak bezmocný, tak ztracený a sám. Strach vás udrží 
naživu; netečnost ne. Traversová začala vzlykat. Tři mrtví. Schlegelmilch se jí 
nedivil. Občas slzy chápal, občas jim i rozuměl. Nedojímaly ho však nikdy.

On sám nebyl dobrým křesťanem – nebyl v tomto ohledu nic, ale kdyby 
znal víc než dva řádky z Otčenáše, okamžitě by jej začal přeříkávat. Protože 
tento výjev a vše, co se v Bir Hakeimu právě odehrávalo… to bylo jako horo-
rový film, kde ovšem ďábel byl skutečný. 

Susan byla jedinou ženou mezi čtyřmi tisíci muži, která jim hned pomáhala 
po náletech, a také těm, kteří byli stále naživu v přeplněných nemocničních 
stanech a zavírala i víčka těm, kterým už nebylo pomoci. Věděla, že lékařům 
chyběly léky a její srdce proto naplňovala bolest a lítost při pohledu na utrpení 
všech zraněných, kteří byli operováni bez jakýchkoliv anestetik. Ani výbava 
zdravotnickým materiálem nebyla příliš optimistická. Nevelké zásoby léků 
a obvazů velmi rychle mizely. Obsahy lékárniček byly totiž již dávno spotřebo-
vány a místo obinadel se používaly vyprané cáry uniforem z mrtvých vojáků. 
Nebylo potřebných přístrojů ani dostatek léků a nešlo ani připravovat raně-
ným a nemocným patřičnou a vhodnou stravu. 

Všude byl cítit hnilobný zápach amputovaných končetin. Umírající vojá-
ci prosili o kulku z milosti, která by ukončila jejich trápení. Proto se Susan 

Ráno před svítáním dorazilo k jednomu postavení 2. praporu cizinecké 
legie s plně rozsvícenými světly a bílou vlajkou německé vozidlo s dvěma dů-
stojníky. Požadovali mluvit s generálem Koenigem. Ten však odmítl jakékoliv 
vyjednávání. Věděl, že Rommel touhle dobou už musel hrozně zuřit, protože 
se mu stále nepodařilo zlomit francouzský odpor.

„Lituji, pánové,“ odpověděl parlamentářům velitel postavení poručík de 
Ferrieres, „ale generál Koenig si nepřeje být rušen a nepřijímá žádné další pod-
mínky kapitulace. Máme dost jídla i střeliva. Budeme pokračovat v boji a vy 
máte pět minut k odjezdu. Pak začneme střílet.“

Jeden z Němců začal přesto ve světle reflektorů číst zvláštním přiškrceným 
hlasem anglicky psané další ultimatum.

„Lituji, pánové,“ začal znovu odpovídat mladý poručík, tentokrát však už se 
sarkastickým tónem, „my nemluvíme anglicky. Jsme Francouzi, ne Angličané. 
A váš čas už běží.“

Poté na oba Němce namířil svou zbraň a ti hned pochopili situaci. Oka-
mžitě proto obrátili své vozidlo na zpáteční cestu. Krátce po odjezdu však 
pod německým autem explodovala bomba a lehce zranění vyjednávači museli 
po svých, stejně tak jako jejich italští spojenci před dvěma dny.

Ferrieres mohl odpřisáhnout, že z obou německých vyjednavačů vyzařoval 
pach rozkladu, smrti a…  zkažených lidí od jejich nacistického režimu. Jako 
když zkysne mléko. Jinak se to popsat nedá. Ferrieres se kdysi rád potácel svě-
tem. Poté, co se vrátil do své vlasti, očekával, že se tam bude cítit jako doma, 
ale nestalo se. Posléze si uvědomil, že doma byl v podstatě kdekoliv. Měl totiž 
toulavé boty. Nebylo pro něj snadné přilnout dlouhodobě k jednomu místu. 
Tak vstoupil do legie. Ke svému životu potřeboval pocit dobrodružství.

„Měli štěstí, že tady s námi neslouží Eckstein,“ podotkl potom suše a všichni legi-
onáři kolem propukli v hlasitý smích. O Ecksteinových úchylkách tady už věděl každý.

Válka a utrpení. To dostanete za to, že jste šťastní a máte všechno. Tohle se 
stane. Někdo nebo něco jako Hitler přijde a vezme vám to. Nebo je to ještě horší.

Naštěstí v šest ráno dorazil také britský zásobovací konvoj, konkrétně padesát 
náklaďáků s šesti tisíci 75 mm granáty a s pěti tisíci litry vody. Tím byl Bir Hake-
im poměrně slušně zásoben na dalších pár dní bojů.

Hned za úsvitu ale zaujala francouzská vojska svá postavení a rozprostřela se 
po písčité a kamenité i sluncem vyprahlé krajině. Suchý ranní vítr naznačoval, že 
dnes bude jasný den. 
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uzavírala do svého samostatného krytu, aby alespoň na chvíli mohla zapome-
nout na všechny ty hrůzy kolem a byla pak připravena na další útok 40 tisíc 
německých a italských vojáků, kteří se neustále blížili k jejich pozicím a kteří 
se je také po celou dobu snažili rozdrtit na prach. U toho všeho ale jen dále po-
slouchala výkřiky raněných a umírajících. Byla si zároveň vědoma, že v tomto 
pekle byli již všichni déle než tři měsíce a že toto nehostinné místo bude také 
rozhodující pro výsledek války v severní Africe. Celý svět sledoval se zatajeným 
dechem výsledek této bitvy.

Legendární německý velitel Erwin Rommel byl připraven a rozhodnut se 
svým Afrikakorpsem zatlouct Francouze do země a k tomuto účelu neváhal po-
užít každý válečný stroj, jež měl v danou chvíli k dispozici. Každý den přinášel 
nové nepřátelské dělostřelecké granáty, které s kvílivým vzduchem rozbíjely 
ostnaté dráty v zemi nikoho nebo ničily protitanková minová pole. Nepřátel-
ské letectvo trávilo na obloze čtrnáct hodin denně a jejich bomby a kulometné 
střely dopadaly neustále na pozice obránců.

K tomu všemu se přidávalo i spalující pouštní slunce, které vysílalo paprsky 
s teplotou nad 50 stupňů, před kterými se nebylo možno kde skrýt. Někdy se 
přihnala i písečná bouře a vojáci měli písečný prach všude – i v bidonech s vo-
dou. Legionáři také neměli skoro žádné jídlo a byli otravováni všudypřítomný-
mi mouchami. Někteří z mužů měli takovou žízeň, že vypili i vodu z chladičů 
z těch několika mála zbývajících vozidel. Všichni se těšili na soumrak – na těch 
pár minut, co si vojáci mohli chvíli odpočinout od únavného horka. Ale jak-
mile se slunce ponořilo za obzor, teplota vzduchu klesla náhle hluboko pod 
nulu – legionáři se chvěli zimou v jejich úkrytech a obrovský chlad je zbavoval 
i jakékoliv sebemenší naděje na trochu osvěžujícího spánku.

Vojáci tak trpěli hladem a nedostatkem spánku, který začal působit dal-
ší zdravotní potíže. Nedostatek byl zejména čerstvých potravin, což značně 
oslabovalo jejich organismus. Vojáci strádali horečkami, úplavicí i velkou ma-
látností. Jídelníček v africké poušti se opravdu skládal z celkem nevyhovující 
směsi studených masových konzerv, ztvrdlých sucharů a mnohdy i závadné 
vody.

Žár prudkého slunce se také stával stále nesnesitelnějším. Jazyky legioná-
řům kornatěly v ústech a jejich rozpukané rty dychtily po vodě. Úroveň záso-
bování a vybavení také silně pokulhávala. 

Rommelovo ultimátum, které obdržel generál Koenig 3. června 1942 v 9.30 hod.
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Rommel uděluje rozkazy svým jednotlivým 
velitelům. Bir Hakeim musí být zničen! 

(Jana Marková)
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Obránci Bir Hakeimu:  
kapitáni Simon, Lalande a Saint – Hillier.
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Patrola 2. pěšího praporu v poušti.
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6. – 7. června

Němci kupodivu neobnovili útok na jihu Bir Hakeimu, ale prováděli jen krát-
ké výpady na východě a západě s cílem přesného zaměření francouzských po-
zic. Také se zakopávali mnohem blíže k francouzským pozicím, než tomu bylo 
předešlého dne – jejich sevření se tak stávalo pro francouzskou obranu stále 
těsnější.

Na Francouze tak ale útočily a střílely všechny stroje, které měl Rommel 
vlastně k dispozici. Jenže obránci byli tak dobře zakopaní, že pokud nedostali 
přímý zásah, byli prakticky nezranitelní. Rommel to samozřejmě věděl. A tak 
tam, kde už nemůže zasáhnout letectvo ani dělostřelectvo, tam musí zákonitě 
přijít pěchota. A taky tanky, samozřejmě.

To však věděl i generál Koenig. Na obranu povolal všechny muže, kteří byli 
schopni udržet zbraň v rukou. Neustále vydával rozkazy a přeskupoval nové 
pozice. Na obranu byl povolán i Puchois, velitel 3. praporu cizinecké legie, 
jenž byl známý svým vysoce postaveným morálním kodexem a který se řídil 
jen danými předpisy.

„Musíte posílit Lamazeův oddíl,“ vysvětloval mu Koenig. 
Puchois zachmuřeně přikývl. Náhle vyrazil, prošel kolem svých vyčerpa-

ných, ale ke všemu odhodlaných legionářů a pronesl k jednomu z nich: 
„Ať se ostatní připraví. Je čas přivítat naše hosty… a vyprovodit je navždyc-

ky do posmrtného života!“
Nikdo nejde do války, aby se stal hrdinou, ale někomu se to prostě přihodí. 

Je někdy neuvěřitelné, jak odvážné chování lidí nebo obyčejná náhoda do-
kážou změnit kritickou situaci ve šťastný konec. Ovšem příběhů se šťastným 
koncem je ve skutečném životě příliš málo. O těch špatných se nedozvídáme, 
protože o nich nemá kdo napsat. 

V běžném životě se velká dramata vyskytují jen zřídka. Naproti tomu válka 
je neustálou živnou půdou mimořádných situací, které ovlivňují osudy a čas-
to i životy nejen jejích aktivních účastníků, ale také nezúčastněných civilistů. 
Osobní svědectví přímých účastníků jsou hlavně důkazem toho, jak se civilizo-
vaní lidé dokážou vyrovnat s často drsnými podmínkami v oblastech válečných 
konfliktů, a také s neustálou hrozbou smrti. A proč vlastně vznikají války? Je to 
v lidech. V lidech, kteří byli všude, ale ve skutečnosti nebyli dále jak v okres-

Bitva

Generál Erwin Rommel, jeden z nejschopnějších a nejčestnějších velitelů  
v historii Německa.
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seznamu, učinil z nich obyčejné válečné zajatce, protože ocenil jejich celistvost, 
statečnost a bojového ducha. To svědčilo o jeho vojenské cti.

Koeniga mezitím rozzuřila zpráva reportéra Schumanna z BBC, která ho 
označila za „moderního Cambronneho.“ Ten si získal proslulost v bitvě u Wa-
terloo, kde velel Napoleonově císařské gardě. Jeho jednotky byly obklíčeny 
Brity, ale když jej generál Charles Colville vyzval, aby se vzdal, odpověděl údaj-
ně: „La garde meurt et ne se rend pas“ (Garda umírá, ale nevzdává se) a rozkázal 
svým vojákům, aby zaútočili. Tato slova byla později napsána na jeho sochu 
a stala se proslulými, sám Cambronne je ale vždy popíral. Podle rozšířenější, 
ale historicky diskutované verze byla jeho odpověď mnohem prostší: „Mer-
de!“ Obě varianty jsou často citovány, mj. v Hugově románu Bídníci, kde jeho 
„merde“ označil autor za „nejkrásnější slovo, jaké kdy Francouz řekl.“

Zpráva zněla:
Protože se nepřítel domníval, že francouzské pozice v Bir Hakeimu jsou neudr-

žitelné, tak také z toho důvodu předpokládal, že Francouzi opustí místo bez boje. 
Ale Francouzi se nevzdali a žádné pozice ani neopustili. Poté, co rozdrtili italské 
tanky, vyslali italští vyjednavači svůj automobil s bílou vlajkou s ultimátem, aby se 
francouzský oddíl vzdal. Potom ještě sám německý generál Rommel poslal dvakrát 
své posly se stejným požadavkem. Odpověď francouzského generála Koeniga byla 
ale vždy stejná: Merde. 

Koenig na to konto informoval Brity: 
„Jsem voják, ne kašpar. Prosím, aby obrana Bir Hakeimu nebyla romantizována.“
Po nočním oddechu znovu začalo letecké bombardování. Zaměřovaný byl 

zejména ubytovací prostor 3. praporu cizinecké legie, ale ztráty byly malé, jen 
jeden mrtvý a jeden raněný. Zakopané bunkry se tak opět ukázaly jako velmi 
účinné. Jejich pokusy o zničení nepřátelskou dělostřeleckou palbou a neustá-
lým shazováním pum byly po celou dobu prakticky nevýznamné. 

Zásoby vody už byly prakticky vyčerpány. Všechny cisternové vozy byly zni-
čeny nebo prostříleny. Nedostatek vody nesli velmi těžce černoši z B.M.2, kteří 
údajně potřebují pít mnohem více než běloši. Mají poréznější kůži, jež umožňuje 
vypařovat z těla velké množství tekutiny – při nedostatku vody dostávali záchva-
ty podobné padoucnici. Pro bělochy zase bylo velmi obtížné vydržet velká vedra 
po celý den na otevřeném slunci, před kterým se nebylo možné nijak skrýt.

Rommel, který sebejistě předpověděl, že by Francouzi mohli být rozdrceni 
do patnácti minut, bojovali už několik dní a nehodlali se stále vzdát, ačkoliv 

ním městě; v lidech, kteří po druhých pořád něco bezplatně požadují, ale sami 
jim nic dát nechtějí; v lidech, jež pomlouvají a udávají jiné lidi, protože mají 
štěstí a úspěch, v lidech, kteří za svůj vlastní neúspěch a nemohoucnost ob-
viňují druhé; v lidech, jež si svůj komplex méněcennosti vylévají na slabších; 
v lidech, kteří všemu rozumí a myslí si o sobě, že jsou nedocenění géniové, v li-
dech, co chtějí být uznávaní, mít peníze, ale přitom nikdy nic nehodlají udělat. 
Jen všechno chtějí – slávu, respekt, ženské a myslí si, že vše je zadarmo. Svět je 
plný takových lidí, a proto se takový svět s nimi řítí do záhuby. Závist a tou-
ha po moci. Proto se lidé zabíjejí. Svět není pohroma, nejsou to ani přírodní 
zkázy, či mimozemšťané, kteří mají napadnout naši planetu. Hrozba je lidstvo 
a my mezi sebou žijeme pod maskami dobromyslných kamarádů. Každý z nás 
je člověk a lidé jako Hitler nebo Stalin tu vždy byli, jsou a vždy budou.

Lidstvo je čím dál nadutější a doba horší, proto stačí jen čekat, než nás naše 
sobeckost a namyšlenost pohltí. Žijeme mezi sebou, ale jak? Je tohle opravdu 
to, co chceme? Toužili jsme po tomhle?

Přitom jsme tu všichni jen dočasně a všichni také umřeme, každý z nás. Už 
jen tento fakt by nás měl přinutit, abychom jeden druhého respektovali, ale nic 
takového se nestane, samozřejmě. 

První paprsky světla se zlověstně odrážely na zbraních, čekajících na krev. 
Bylo na čase, aby se spolu hladové bajonety střetly.

První protivníci se objevili před polednem. 
Dvakrát nepřítel zaútočil na francouzské pozice a dvakrát byl zdařile odražen.
Francouzské kulomety se ale přehřívaly a nebylo možné je chladit vodou, 

protože vody zatraceně ubývalo. I spotřeba dělostřeleckých granátů byla čtyři-
krát větší, než se původně očekávalo.

Neustálé letecké útoky, po kterých ihned následovala čím dál přesnější dě-
lostřelecká příprava, pak pěchotní útoky. Stále se opakoval ten stejný scénář. 

Rommel si do svého zápisníku poznamenal: 
„Kamenitý terén neposkytoval žádné možnosti k maskování a prudká palba 

Francouzů způsobovala značné mezery v našich řadách.“
Téhož dne obdržel Erwin Rommel ještě rozkaz od Hitlera zabít všechny ne-

přátelské vojáky z Bir Hakeimu, bez ohledu na to, zda chtěli bojovat, byli zajati 
při ústupu nebo se vzdali. Hitler se totiž domníval, že Svobodní Francouzi 
a dobrovolníci z polské armády by mohli politicky motivovat partyzány. Když 
Rommel telegram přečetl, zapálil jej a vyškrtl všechny odsouzené lidi ze svého 


