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Co se mi přihodilo v dešti
Josef Valda, 9 let

Pršelo.
Nabídl mi svůj plášť.
Rozdělil se se mnou o poslední sousto.
Šel se mnou dál.
Kapky deště mu stékaly po tváři
a já věděl, že mě neopustí.
KAMARÁD.
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Moje kamarádka a smích
Agáta Anna Dušková, 12 let

Nepijeme alkohol, nebereme koku,
stačí malý pohled jen, malá jiskra v oku.           

S kamarádkou smějeme se, i když není čemu,
oknu, kytce, tabuli, řehtáme se všemu.

Jednou přes den ve škole
smály jsme se ebole.
I když jsou to nemoci,
nemůžem si pomoci.

Smějeme se hlasitě, smějeme se tiše,
smějeme se pořád všemu, až nás bolí v břiše.

Dospělí to nechápou, někdy kroutí očima.
S kámoškou jsme bez viny, puberta je příčina.

Řehtáme se, smějeme, od rána až do noci.
Pokud někdo bude chtít, může nám s tím pomoci!
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Kamarád
Anna Heřmánková, 13 let

Právě mám psát básničku,
nic mě nenapadá,
nemám ani tečičku,
jak přátelství vypadá.

Kamarádů není třeba
mít na každém prstu pět,
stačí jenom jednoho mít,
s kým si budu rozumět.

To je celá teorie,
jak přátelství vypadá,
na vás už je jenom práce,
pak to dobře dopadá.
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Moje kamarádka tanečnice
Lucie Abera, 12 let

Kdo mě vždycky podrží?
A vše se mnou vydrží?
Je to přece kámoška,
není žádná lenoška.

Vždy pro mě dobré slovo má,
za zády nepomlouvá.
Smějeme se spolu rády
i s našimi kamarády.

Máme zájem o hudbu,
kroutíme se do rytmu.
Výborná je tanečnice,
s hůlkou jí to jde o moc více.

Ještě pořád nevíte?
Tak se to teď dozvíte.
Sedí po mé levici
přímo v naší lavici.
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Můj kamarád – kniha                                             
Tereza Maxerová, 12 let

Proč se Karkulka do lesa vydala
a jaká smůla ji cestou potkala?
Jaké neštěstí nemilé,
způsobí svatební košile?
Kdo postavil pyramidy v Gize?
I to se dozvíme v knize!
Pojďme se podívat nazpátek,
jaký byl knihy začátek.

Už v Mezopotámii zjistili,
aby jejich myšlenky přežily,
musí vynalézt písmo,
a rázem v tom měli jisto.
Aby své myšlenky uchovali,
do destiček znaky vyrývali.
Dobře se jim to osvědčilo,
a pak už jenom postačilo,
aby uplynul nějaký čas,
a jiná myšlenka tu byla zas.

Lidé začali na pergamen psát,
ale velké množství pergamenu,
ubírá věci na přehledu.
Aby se v něm lépe orientovali,
pergamen do knih dali.

A za několik století,
papír světem proletí.
V knihách si listují malí, velcí,
dozvědí se v nich spoustu věcí.
V knihách se skrývá ponaučení,
ať do života, či do učení.

Proto mám knihy tolik ráda,
vidím v nich svého kamaráda.
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Kačenka
Tomáš Brabec, 12 let

Když byla Kačenka ještě malá,
prolezla k sousedům a zpátky se bála.
Teď už se o ni nemusím bát,
i dvířka si umí otvírat.

Její štěkot mě často probouzí
a občas mi nedá spát.
Bouřlivě mě vítá, když mě vidí,
je můj věrný kamarád.

Občas neposlouchá a je líná,
když dělá smutné oči, je s ní dřina.
Na zahradě celý den lítá,
pak lenoší – pozorně poslouchá a nic nenamítá.

Pořád si chce se mnou hrát,
potom se s ní jdu pohoupat.
Pak se jde ještě s klackem prát,
který pes by to neměl rád.

Pes je přítel člověka, jak se říká
a obzvlášť to platí u našeho jezevčíka.



Mít tak křišťálovou kouli! 
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Kdybych tak měla křišťálovou kouli                                
Anna Poláková, 11 let

Ach, kdybych tak měla křišťálovou kouli. Podívala bych se do minulosti i budouc-
nosti. Viděla bych, jak jsem vypadala, když jsem byla malá, a také jak jsem myslela. 
Ale hlavně bych se zajímala o budoucnost. Třeba, co dostanu k Vánocům, anebo kdy 
mě paní učitelka vyzkouší, abych se mohla dobře připravit. Jsem také zvědavá, za koho 
se vdám a kolik budu mít dětí, jak se budou jmenovat. Čím budu, až budu dospělá. 
Možná by mě zajímalo, i jestli budu šťastná a zdravá …
… no jo, ale takhle nebudu mít žádné překvapení a život si vůbec neprožiju. Nepoznám 
„tajemství zítřka”. Budu jenom čekat až to, co jsem viděla, se stane skutečností. Ne, už 
nepotřebuji křišťálovou kouli. Vždyť to, že každý nový den budu žít s radostí, s pocti-
vostí a s vnímavostí potřeby mých blízkých, je nejlepší recept na šťastnou budoucnost.
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Mít tak křišťálovou kouli!                                          
Adéla Burdová, 14 let

S křišťálovou koulí by byl svět snadnější. Křišťálová koule by vás zanesla na jakékoliv 
místo v jakoukoliv dobu. Minulost, přítomnost, budoucnost a samozřejmě ta nejtajněj-
ší přání a touhy, která si člověk nosí v nitru své duše. To vám umožní vidět křišťálová 
koule. Stačí jen pomyslet a přenese vás v mysli na jakékoliv místo, ať už skutečné nebo 
mimo tento svět.
Ale vlastnit kouli má i své jisté nevýhody. Chcete-li s ní manipulovat, musíte být také 
připraveni, že to, co vám ukáže, nebudou jenom šťastné výjevy. Můžete v ní objevit svůj 
strach, své obavy, ale dokonce i svou smrt.
Všechny lidi láká pomyšlení na to, jak zjistit svou budoucnost, ale bojí se toho, co jim 
křišťálová koule ukáže. Vědí, že když se do ní podívají, riskují, že uvidí něco, co vůbec 
nechtěli vidět. Pak se trápí do té doby, než se tak skutečně stane a možná ještě dlouhou 
chvíli potom. V jiném případě (podle mne horším) se ten člověk dozví něco špatného 
o svém nejlepším příteli anebo o lidech, kteří s ním sdílí rodinný krb. Jeho vztah k nim 
se změní, protože se stále bude zaobírat myšlenkou, kdy se milovaným lidem okolo něj 
stane vize, kterou viděl v křišťálové kouli, a nikdy už to mezi nimi nebude jako dříve.  
I když se o to ten člověk bude snažit sebevíce, vždy mu v jejich přítomnosti vyvstane na 
mysl věštba z křišťálové koule.
Mě by také lákalo podívat se, co se se mnou stane za dvacet let, jaká by byla minulost 
přede mnou, nebo co si budu nejvíce přát. Ale co když to, co uvidím, se bude naprosto 
vymykat mým představám?
Proto si myslím, že bychom to měli nechat jít a užívat si život tady v přítomnosti,  
v tomto okamžiku. Minulost je lepší nechat za sebou. A svá přání asi dokážeme uhod-
nout. Co bude za dvacet let, se stejně jednou dozvíme. Je lepší si počkat. Neměla jsem 
moc valné mínění o budoucnosti. A už vůbec ne o budoucnosti vyčtené nějakou kar-
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tářkou. Ale musela jsem svůj názor přehodnotit. Po babiččině smrti jsem se zařekla, že 
už nikdy nesáhnu na nic podobající se kartě nebo jiné takové věci. Ona se totiž o takové 
věci zajímala. Každý den si v časopise četla horoskopy.
Nikdy nevynechala jediný pořad s její oblíbenou kartářkou Kateřinou, který začínal 
každý den v devět hodin večer. Vždycky mi říkala, že na světě existují věci, které ne-
dokážeme ovlivnit. Můžeme je jen nečinně sledovat, trpět, nebo se jim dokonce smát. 
Spolu s dědečkem mi moc pomohli. Když jsem měla nějaké trable, šla jsem za nimi.  
U nich jsem věděla, že jsem vždy vítaná.
Po babiččině smrti se děda chtěl přestěhovat do menšího bytu. Nechtěl žít na místě, 
které by mu babičku stále připomínalo. Samozřejmě jsem se nabídla, že mu pomůžu. 
Nemohla jsem ho v tom jen tak nechat. Jejich dům měl spoustu místností. Rozdělili 
jsme si práci a začali. Byla to ta nejhorší práce, kterou jsem kdy dělala. Babiččina pří-
tomnost v tomto domě byla víc než hmatatelná. Všude byly její věci. Vypadalo to, jako 
by od nás vůbec neodešla.
Když jsme měli obě patra hotová, vrhli jsme se společně na půdu. Byla tam spousta 
zaprášených krabic, které se během ubíhajících let opovážlivě rozšířily po celé ploše 
podkrovní místnosti. Dědeček se mi omlouval, že to nestihl probrat a popsat (moc 
dobře znal mou alergii na prach. Když jsem byla malá, smrkala jsem pravidelně po míň 
jak pěti minutách). No nic naplat. Musela jsem se překonat.
Celý večer jsme otvírali, probírali a popisovali krabice, až nám konečně zbyla jen malá 
dřevěná truhlice s rodinnými iniciálami. Otevřela jsem ji a vydechla překvapením. 
Uvnitř mezi esoterickými kartami ležela velká křišťálová koule. „Kde se tady vzala, 
dědečku?“ zeptala jsem se ho. Dědeček se na mě podíval se směsicí smutku a něhy  
v očích a pravil: „Už jsem na ni skoro zapomněl. Babička ji našla někde na nějakém 
bleším trhu. Věřila, že funguje, ale nikdy se ji neodvážila použít. Ono je něco jiného 
číst v horoskopu a pak věštit v kouli. Jestli chceš, nech si ji aspoň na památku. Přála by 
si, abys ji měla. Já už ji potřebovat nebudu.”
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„Díky,” odpověděla jsem se slzami v očích. Koule byla nádherná. Při svitu svíčky vrhala 
zářivá světla po celé půdě. Dokonce i do těch nejzazších koutů, kam ani plamen svíčky 
nedosáhl, se hravě dostala. I když možná nebude fungovat, aspoň si ji vystavím doma 
na ozdobu.
Domů jsem se vrátila až pozdě večer. Celá rodina už spala, jen můj bratr asi ještě hrál 
se svými imaginárními přáteli hru, od které se nemohl odtrhnout už celé měsíce. „Blá-
zen,“ pomyslela jsem si. Došla jsem se ještě osprchovat a pak zalehla jako většina mého 
příbuzenstva. Kouli jsem spolu s dalšími věcmi položila na stůl. V noci mě však probu-
dilo pronikavé světlo, které se mi vkrádalo na víčka, až jsem je musela otevřít. Mžoura-
la jsem po pokoji a hledala příčinu světla. Světlo vycházelo z babiččiny koule. Pomalu 
jsem vstala a přesunula se k ní. Neměla jsem ani tušení, proč svítí. Něco mi však říkalo, 
že babička nekoupila falešnou kouli, jak se obávala. Koule zářila tak jasně, až mě z ní 
rozbolely oči. Protřela jsem si je a pozorně se na kouli podívala. Zdálo se mi, že se na 
křišťálovém povrchu míhají barevné stíny. Přiblížila jsem se, abych lépe viděla. To, co 
následovalo potom, se vymykalo všemu, co jsem až doposud zažila. Koule mě vtáhla  
k sobě do nitra křišťálu. Stála jsem někde na kopci. Přede mnou se rozprostírala krajina 
plná hustých lesů. Za nimi se tyčily hory. Vrcholky byly pokryté sněhem. Nádherný 
pohled. Nemohla jsem se ho nabažit. Začínalo se stmívat. Kolik je asi hodin, pomyslela 
jsem si. Najednou se mi zatmělo před očima.
Když se mi znovu zklidnil tep, pokusila jsem se zaostřit. Krajina přede mnou zmizela. 
Stála jsem na parketách. Byla jsem v pokoji, který se podobal tomu mému. Až na to, 
že postel zmizela spolu s knihami, kterých jsem tu měla všude požehnaně. Místo nich 
tu teď byly samé hračky a plyšáci. Postel vystřídala dřevěná kolébka. V ní spinkalo mi-
minko, podobné mým fotkám, když mi byl tak měsíc. Zvláštní. Nahnula jsem se, abych 
lépe viděla. Vtom dítě začalo křičet. Lekla jsem se. Otevřely se dveře a dovnitř vtrhli 
moji rodiče. Jen byli o něco mladší. Nemohla jsem tomu uvěřit. Došli až ke kolébce. 
Chtěla jsem se jich zeptat, proč tu jsem a co tady dělá to dítě, ale něco v jejich výrazu 
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mě přimělo to neudělat. Nevšimli si mě. Jako by mě v tu chvíli někdo uhodil do břicha. 
Náhle mi to došlo. Jsem někde v minulosti, v čase, který už dávno proběhl. To dítě jsem 
já. Ale ne, zase mžitky před očima.
Stála jsem v bráchově pokoji. Poznala jsem ho bez mrknutí oka, protože jako jedi-
ný člen rodiny má v pokoji vydýchaný vzduch. Typický znak dospívajícího teenagera. 
Ovšem, nesmím zapomenout na poházené kousky oblečení, spolu s nevypranými po-
nožkami. Proto sem chodím, jen pokud se jedná o nutnost. V mém případě to v tuto 
chvíli nutnost byla. Bráška jako obvykle zase usnul u stolu, s hlavou opřenou o stůl. 
Před sebou měl svůj počítač, který dostal k jedenáctým narozeninám. Jako benjamínek 
má všechno, co chce. Ale kdo by mu to měl za zlé, že? Jeho roztomilé tvářičce se totiž 
nedá odolat. Další důvod je však ještě pádnější. Je jediný mužský dědic. V naší rodině 
převládají ženy. Nejstarší z nás dětí je má devatenáctiletá sestřička Andrea. Pak jsem 
já, čtrnáctiletá Kateřina Havlíčková. No, a nakonec můj dvanáctiletý bráška Lucián. 
Zamrkala jsem do tmy. Jediný světelný bod v místnosti byla obrazovka počítače. Vím, 
že se to nemá, ale musela jsem se na ni podívat. Právě byla jedna hodina v noci. Více 
jsem už nestihla, protože se mi zatmělo před očima.
Cítila jsem chlad. Hlavně na nohy. Otevřela jsem oči. Přede mnou se táhla dlouhá, ne-
končící silnice. Lemovaly ji velké, rozvětvené stromy jabloní. Aspoň jsem si to myslela, 
protože všechno bylo pokryté sněhem. Co teď? Jestli jsem se ztratila někde v kouli, jak 
se potom dostanu domů? A co když to ani nejde? Z myšlenek mě vytrhlo zelené auto, 
které se řítilo neskutečnou rychlostí vpřed. Pošuk, pomyslela jsem si. Náhle mi zrak 
zaostřil na protijedoucí auto. Stříbrná Octavie. Jediné auto, co si dokážu zapamatovat. 
To auto totiž patřilo mé sestře. Jela pomalu, s opatrností, aby na zledovatělé silnici 
nedostala smyk. Tak se má správně jezdit, pomyslela jsem si a v duchu sestru pochvá-
lila. Za pár vteřin se mihnou vedle sebe. V tom okamžiku zelené auto dostalo smyk  
a nabouralo do mé sestry. Vykřikla jsem hrůzou. „Andreo!“ Věděla jsem, že mě neu-
slyší. Už nikdy. Takovou havárii nemohl nikdo přežít. Proč? Proč právě moje sestra… 
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Křičela jsem v duchu. Zatmělo se mi před očima.
Seděla jsem na židli u svého stolu. Bylo tři čtvrtě na jednu. Nemohla jsem to pochopit. 
Jestli to bylo tak, jak se říkalo… ne to nemohla být pravda. Ačkoliv, cožpak jsem si 
vždycky nepřála vidět aspoň jednou v životě čistou, neposkvrněnou přírodu? Neviděla 
jsem snad sebe samu v minulosti? Nebyla jsem před chvílí v bráchově pokoji? Tak to 
potom znamená, že výjev s mou sestrou se odehraje v budoucnosti a já tomu nebudu 
moct zabránit. Svíral se mi žaludek, protože jsem si uvědomila, že se to stane určitě  
v nejbližší době. Sníh už napadl, tak na co ještě čekat, že?
Rodina se mě ptala, co se stalo. Mohla jsem jim to říct? Ne, nemohla. Kdybych jim to 
řekla, trápili by se všichni. Takhle se trápím jenom já. Každé ráno jsem se probouzela  
s pocitem čiré beznaděje. Celý den jsem se procházela po domě jako duch. Ať jsem 
chtěla, jak jsem chtěla, myšlenky na smrt mé sestry se mi vypudit nedařilo. Ach, kdy-
bych radši nic z toho neviděla.
Dne 31. prosince se má sestra rozhodla jít na večírek, který pořádala její nejlepší kama-
rádka. Na ten den byly hlášeny velké mrazy a silné sněžení. Snažila jsem se ji od toho 
nápadu odradit, ale nedala si říct.
Byl to velmi smutný Silvestr. Ve dvě hodiny v noci nás navštívila policie, aby nám ozná-
mila, že do mé sestry na cestě domů naboural opilý řidič. Nezvládl řízení a vjel do pro-
tisměru. Oba byli na místě mrtví. Maminka se na místě složila. Táta se ji snažil uklidnit, 
ale nedařilo se mu to, protože i on stěží potlačoval slzy. Brácha jen zíral do země. A já 
konečně pochopila, proč babička nechtěla kouli použít.
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Hledání křišťálové koule                                                                                                                
Jindra Komárková, 10 let

Pod pojmem křišťálová koule si každý představíme něco trochu jiného. Někdo si před-
staví takovou skleněnou kouli, která věští budoucnost. Někdo si zase představí, že křiš-
ťálová koule plní přání. Tak či onak já si myslím, že křišťálová koule je úplně něco 
jiného. Řeknu vám jeden příběh ze svého dětství, kdy jsem se pokoušela křišťálovou 
kouli objevit. Zdali se mi to povedlo nebo ne, teprve uvidíme.
Jako malá jsem měla hordu přání, třeba jestli k Vánocům dostanu panenku nebo ne. 
Ale také jsem si přála, aby babička ještě žila. Jednou jsem někde zaslechla, že každý má 
svou křišťálovou kouli, jen ji musí objevit. Tak jsem začala hledat. Prošmejdila jsem 
svůj pokoj a nakonec celý dům, ale křišťálová koule nikde. A tak mě napadlo, že to 
přece nemůže být tak jednoduché. Ve všech dobrodružných knihách se musí vykonat 
hrdinské činy například zabít mouchu, teda draka, a každý správný hrdina musí mít 
mucholapku, vlastně meč (proč tam pořád pletu mouchy?). Tak jsem si vzala svůj dře-
věný mečík a rodičům napsala takovýhle dopis:
Milí rodiče,
je mi velice líto, že vás opouštím. Vždycky jsem vás měla ráda. Musím vás však opustit, 
protože se snažím najít křišťálovou kouli.
Líbá vás vaše Linda.
PS: Možná se už neuvidíme.
Sbalila jsem si batoh a vyrazila jsem… Nejdřív jsem zamířila do lesíku blízko našeho 
domu. Měla jsem tam svůj domeček ve vykotlaném stromě. Tam jsem si chvíli odpo-
činula a snědla si jednu buchtu z batůžku. Mňam, to byla dobrota, pochvalovala jsem 
si. Pak jsem se vydala dál. Za lesem je taková kouzelná louka s rybníčkem. A tam jsem 
právě mířila. Když jsem tam dorazila, byla už téměř tma. „Ach jo,“ řekla jsem si. Lehla 
jsem si na okraj lesa a usnula. Jídlo jsem si šetřila. Ráno jsem se vzbudila a vypadala 
jsem jako divoženka. Ve vlasech jsem měla větvičky a byla jsem strašně rozcuchaná  
a také celá rozlámaná. Potom jsem se vydala do Kardašovy Řečice, která je odtud deset 
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kilometrů. Bude to tedy dlouhý pochod, pomyslela jsem si. Bylo už asi dvanáct hodin 
a ještě mi zbývalo pět kilometrů. Šla jsem dost pomalu. V jednu jsem poobědvala a šla 
jsem dál. Blížila se třetí hodina a já jsem před sebou měla ještě asi kilometr. Vlastně 
jsem ani nevěděla, proč mířím právě tam. Když jsem tam došla, nevěděla jsem už jak 
dál. Křišťálová koule může být kdekoli. Když tu se přede mnou objevil list papíru. Bylo 
na něm napsáno: Vrať se domů, Lindo. Ty to ani nevíš, ale křišťálovou kouli si nosíš 
pořád s sebou. Vůbec jsem to nechápala, ale poslechla jsem. Smutně jsem se vracela 
domů. A když jsem byla zase v lesíku, vlezla jsem si do svého domečku ve vykotlaném 
stromě a hořce jsem se rozplakala. „Ach jo, co ten dopis může jen znamenat?“
Když jsem dorazila domů, byla tam jen babička. „Ach Lindo,“ zvolala. Udiveně jsem se 
na ni podívala. „Kde jsi proboha byla?“ zeptala se a já ji s pláčem všechno řekla. „Ale 
Lindo,“ usmála se babička. „Víš, křišťálovou kouli máme všichni tady,“ řekla a dala si 
ruku na srdce. „Ale babičko,“ řekla jsem já, „pořád to nechápu.“ 
„No víš, miláčku,“ řekla. „To je tak. Když někdo umře, tak vlastně neumře. Může na-
vždy žít v tvém srdci a svou fantazií si můžeš vykouzlit, co chceš. Můžeš třeba létat.“ 
„Anebo zabíjet draky,“ řekla jsem. „To taky, to taky,” babička se usmála. „Tak ty si teď 
vlez do postýlky a já dám vědět rodičům, že jsi v pořádku.“ 
„Oni o mě měli strach?“ zeptala jsem se. „Ale ty ťuňťo, jistěže měli strach a my všichni, 
tak už běž.“ Když jsem ten den usínala, zdálo se mi o mé křišťálové kouli.
No co z mého vyprávění plyne? Nehledejte žádnou křišťálovou kouli. Všichni ji máme 
v sobě.
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O křišťálových koulích                                              
Matěj Průka, 13 let

Stalo se to dneska. Byl jsem pořád šťastný. Všechno ale zkazila ta křišťálová koule, která 
mi nebyla souzena…
Bylo studené zimní odpoledne. Vyšel jsem si na procházku. Zamířil jsem ke staré 
skládce za město. Vždycky jsem tam nalezl nějakou starou věc, ze které se mi podařilo 
udělat něco úžasného. Třeba posledně jsem tam objevil konstrukci ptačí budky. Tatí-
nek mi dal pár dřevěných destiček, kterými jsem budku zastřešil. Od té doby v ní sedají 
ptáci a já je rád pozoruji z okna.
Tentokrát byla ale skládka zamčená. Vůbec mi to nevadilo. Přeskočil jsem železný plot 
a už jsem tam stál. Kromě harampádí mě zaujala křišťálová koule, která ležela hned 
vedle rozbité židle. Vzal jsem ji do ruky a už jsem utíkal zpět k bráně. Vystrčil jsem ji 
ven mezerou pod plotem a já jsem opět přelezl. Běžel jsem i s ní až na samotu „Suchou 
olšinu“. Tam nikdo nebydlí a na jejím kraji je neosídlená bouda. Vlezl jsem si dovnitř  
a začal nad kouzelným předmětem mávat rukama.
„Křišťálová koule!“ říkal jsem tajemně: „Prozraď mi můj osud!“
Najednou se v ní objevil obrázek, vidím sám sebe celého od krve. Leknutím jsem začal 
křičet jako náš soused, když se na něj vyřítí cizí pes.
„Pomoc! Pomoc!“ halekal jsem. Omylem jsem strčil do stolu a koule spadla a rozbila 
se.
„Díky Bohu,“ poznamenal jsem. Pak jsem vyběhl z boudy a utíkal zpátky do města. 
Najednou uslyším funění, vrčení a dusot. Prudce se otočím a proti mně stojí rozzuřený 
pes. Než jsem se nadál, měl jsem hafana zakousnutého do svého lýtka. Smýkal se mnou 
ze strany na stranu. Cítil jsem, jak mi krev stéká po noze. Z posledních sil jsem sebral 
ze země pár kamenů a pokusil se ho zasáhnout. Zřejmě se mě nabažil a nechal mě žít. 
Pomalu jsem se zvedl a dobelhal se do města k lékaři. Zrovna měla službu naše soused-
ka, docentka a primářka oddělení Julie Tisová.
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„Copak se ti stalo, Šimone?“ zeptala se přívětivě.
„Podal si mě pes baskervilský,“ zavtipkoval jsem, „jsou to ale jen škrábance,“ objasnil 
jsem svoji diagnózu.
„Je to tak,“ dala mi za pravdu, když se na ně podívala, „vydezinfikuji ti to a pak můžeš 
jít domů.”
„Za všechno může ta proklatá křišťálová koule,“ lamentoval jsem.
„Křišťálová koule?“ podivila se. „Zrovna dneska jsem četla v Mladé frontě, že dětem 
může splnit všechna přání!“
,,Tak to ani omylem,“ zamračil jsem se, „leda že bych si přál, aby mě posvačil rozzuřený 
pes!“
„Dobře, dobře, Šimone,“ uklidňovala mě sousedka, „ta koule se zřejmě dostala do špat-
ných rukou. Určitě vyzařuje nějakou zvláštní energii a může mít pouze jednoho maji-
tele.“
„Jo, paní Tisová, nevím, nevím,“ zavrtěl jsem hlavou.
„Šimone, ještě dostaneš injekci, nevíme, zda ten pes neměl vzteklinu,“ rozhodla lékař-
ka. Vzteklý byl dost, pomyslel jsem si, ale už se mi nechtělo nic vysvětlovat. Poděkoval 
jsem za ošetření a vydal se domů. Kulhal jsem jak válečný veterán.
Tatínek, maminka i bratr Láďa čekali v mém pokoji. Na stole stála křišťálová koule.
„Tohle jsme ti koupili, Šimone,“ řekl otec.
„Je to křišťálová koule,“ doplnil bratr.
„Bylo na ní doporučení v novinách,“ dodala matka. Užuž jsem se k ní vrhl a chtěl jsem 
ji vyhodit z okna.
„Co děláš?“ vykřikl táta. „Chceš ji rozbít? Stála mě pěknou hromádku peněz,“ zamračil 
se a povytáhl obočí. 
„Pojďte na večeři,“ vyzvala nás maminka. Všichni jsme ji následovali.
„Tak rychle, Šimone, ať můžeme po večeři věštit,“ hulákal Láďa.
„Neexistuje,“ zamítl jsem jeho ideu, „není ti souzena a věštění v ní by se ti mohlo vy-
mstít!“ Napomenul jsem ho. 
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„Za týden máš narozeniny, tak popros tátu, ať ti koupí vlastní křišťálovou kouli!“
„Blbče,“ osopil se na mě Láďa. Mně to bylo ale jedno. Nechtěl jsem, aby se mu stalo 
něco podobného. O napadení psem jsem nikomu neřekl, Láďa by se mi vysmál a rodiče 
by se zlobili. Je to takové moje malé tajemství, na které asi nikdy nezapomenu.
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Půjčená křišťálová koule                                              
Gabriela Paichlová, 10 let

Vzbudila jsem se. Čím víc se blížila šestá hodina, tím víc jsem musela myslet na dnešní 
písemku z přírodovědy. Zazvonil budík a já jsem šla vzbudit svou mladší sestru Nikol-
ku. Maminka už byla v práci a táta ještě spal. Konečně se mi podařilo sestru vzbudit. 
Pomalu a ospale vstala. Šly jsme si udělat snídani a slyším, jak taťka taky vstává. „Dobré 
ráno, holky!“ zavolá vesele, jako kdyby byl vzhůru už hodinu. Jak to dělá, že má dobrou 
náladu i po ránu? „Dneska píšete z té přírodovědy, viď?“ Přikývla jsem a kousla do roh-
líku. Jak to, že na to nezapomněl? Někdy mám pocit, že nemůžu být dospělá, protože 
tohle všechno si rozhodně nebudu pamatovat. A mamka ta je v tomhle ještě lepší. Ona 
třeba ví, kam jsem si dala včera tričko. Jak to může vědět, když to nevím ani já?
Když jsme s Nikčou vystoupily z autobusu, doprovodila jsem ji do její školy. Naši mě 
požádali, abych ji každý den doprovodila. Je to ještě prťous, ale stejně ji mám ráda,  
i když mě někdy štve.
Pořád jsem nemohla přestat myslet na písemku. Normálně se mi to nestává, ale dneska 
bych tak trošku chtěla vědět, co mě čeká. Hmm, mít tak křišťálovou kouli.
Přírodovědu jsme měli hned první hodinu. Zazvonilo. Paní učitelka přišla a pozdravili 
jsme se. Hned ve dveřích se zastavila: „Já jsem zapomněla v kabinetu vycpaného tcho-
ře, kdo mi pro něj, prosím, doběhne?“
Ani nečekala, kdo se přihlásí a ukázala na mě. Šla jsem schválně pomalu, abych co 
nejvíce oddálila tu písemku. Naše paní učitelka na přírodovědu byla zvláštní. Chytrá, 
i milá. Ale zvláštní. Taková mi připadala trošku tajemná, jako z minulých století. Cho-
dila tak i oblečená. Někdo se jí smál, ale mně to nevadilo.
Když jsem šla chodbou, uvědomila jsem si, že jsem v jejím kabinetu ještě nikdy nebyla. 
Jak to asi uvnitř vypadá? Když jsem otevřela dveře, uviděla jsem počítač, spoustu knih, 
časopisů a šuplíků. No a taky tam byl trošku nepořádek. Hned mi byla paní učitelka 
sympatičtější.
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Vzpomněla jsem si, pro co jsem přišla a začala jsem to smrduté zvířátko hledat. Našla 
jsem ho. Kabinet jsem zase zamkla a šla do třídy. Písemku jsem naštěstí zvládla v po-
hodě. Po hodině mě paní učitelka zase požádala, abych tchoře odnesla. Šly jsme spolu 
chodbou až do kabinetu. Paní učitelka odemkla a já jsem zamířila k polici, na které stál 
tchoř. Ještě jsem chvilku postála, očima přelétla věci v kabinetu. Bylo to jako někde na 
tržišti, spousta zajímavých věcí. Oči mi padly na krásnou skleněnou kouli. Jak jsem šla 
kolem ní, pohladila jsem ji rukou a trošku se mi zdálo, že se zaleskla. Paní učitelka mě 
viděla. Tak jsem se na omluvu jen usmála.
„Jen si ji půjč domů, jestli chceš. A uvidíš, co umí. Ale schovej ji a nikomu ji neukazuj,“ 
řekla paní učitelka.
„Tak jo!“ znovu jsem se usmála a nasoukala kouli pod mikinu. Pak už jsem jen ze sebe 
dokázala vypravit: děkuji a na shledanou. Najednou jsem byla ráda, že ji mám. Bylo to 
takové malé tajemství. Zbytek vyučování uběhl rychle. Pořád jsem ale musela myslet 
na tu kouli. Co umí? Proč si ji mám půjčit. Spousta otázek, které mě zajímaly. Rychle 
jsem utíkala na autobusovou zastávku a těšila jsem se, až budu doma a pořádně si 
kouli prohlédnu. V autobusu nebylo k hnutí a měla jsem strach, že mi lidé moji kouli 
rozmačkají. I přes tu tlačenici mi cesta uběhla rychle a já mohla doma konečně ote-
vřít batoh a vytáhnout kouli. Trošku jsem tu chvíli natahovala. Mám ráda překvapení  
a ráda si prodlužuji chvilky, které to překvapení odtajňují. Je to napínavé.
Velmi opatrně jsem vytáhla kouli na stůl. Byla průhledná a vypadala jako normální 
velká skleněnka. Zkoumala jsem ji ze všech stran, převracela v rukou a hladila jsem ji. 
Po chvíli jsem si všimla papírku na stole, kde mi mamka psala: Gábi, ukliď si, prosím tě, 
pokoj! S láskou mamka. V tu chvíli jsem řekla nahlas: „Kéž by mamka pořád nemyslela 
na úklid a neřešila pořád, jaký je v domě nepořádek!“ A najednou koukám a v kouli se 
objevila postava. Nejprve byla jako v mlze a pak se objevovala jasněji, až jsem poznala, 
že je to postava maminky. Ano, byla to ona a náš obývák. Mamka ležela na gauči, dí-
vala se na televizi a kolem sebe měla hrozný, ale hrozný nepořádek. A i ona vypadala 
divně, neupraveně, byla upatlaná a kolem gauče se válely různé věci. Všude popadané 
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drobky, vysypané hračky mojí sestry, rozházené knihy a cédéčka. Židle byly převráce-
né, květináče vysypané a všude byla vrstva prachu. Byla to hrůza. Najednou se v kouli 
objevil i taťka. Nesl špinavé prádlo v náruči a ptal se mamky, kam s ním. Maminka mu 
odpověděla: „Hoď to na zem!“
„Nemělo by se to uklidit?“ ptal se táta. „Né, proč? Úklid je hloupý, nikdo ho nepotře-
buje, nikoho nebaví.“ A tak táta hodil prádlo do těch drobků a spousty jiných věcí. 
Zachrastily klíče v zámku a obrázek v kouli pomalu začal mizet. Tak takováhle je to 
věcička. Pomyslela jsem si v duchu. Mamka s Nikolkou přišly domů. Ségra hned běžela 
do pokojíčku a zvědavě pokukovala po mé kouli, kterou jsem nestihla uklidit.
„Co to máš?“ ptala se zvědavě „Ukaž mi to, půjč mi to! Mamíí, ať mi to půjčí!“ začala 
pokřikovat a odběhla za mamkou.
„Kéž by Nikča nebyla tak zvědavá a nežalovala by a pořád si jen hleděla svého,“ dořekla 
jsem to a už se v kouli začala zjevovat postava Nikolky. Byla jsem tam i já a bavily jsme 
se spolu. 
„Niki, půjdeš si se mnou hrát?“ zeptala jsem se Nikolky. „Teď nemám čas, musím se ješ-
tě učit matematiku.“ Zklamaně jsem na ni koukala. Za chvilku jsem se zeptala znovu, 
jestli by nešla se mnou ven. „Ne, nepůjdu. Nemůžu, jsem dokonalá a dokonalé holky 
si venku nehrají.“
Z obýváku promluvila mamka a obraz pomalu začal mizet. Kouli jsem schovala do sto-
lu a šla jsem za mamkou. Zamyšleně jsem šla a najednou jsem uklouzla po taťkových 
rozházených papírech. „Proč to tu taťka má? Proč si to neuklízí? Kéž by si po sobě uklí-
zel,“ vyjelo mi z pusy a už mi bylo jasné, že se něco bude dít v kouli a rychle jsem se šla 
podívat. V kouli se objevil můj obraz a Nikolky. Hrály jsme spolu Člověče, nezlob se! 
Hodila jsem kostkou a ta se zakutálela pod stůl. Táta hned šel a kostku našel a uklidil ji 
tak, že už jsme ji nenašly. Trochu znuděně jsme se šly dívat na pohádku a já jsem chtěla 
zesílit zvuk. Jakmile jsem položila ovladač na stůl, táta šel a hned ho uklidil. To jsem 
nevydržela a šla jsem k sobě do pokoje si číst. V půlce kapitoly jsem musela odběhnout 
a mezitím mi taťka knihu uklidil a ani mi nezaložil stránku. Byla jsem zoufalá. Takhle 
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jsem to nemyslela s tím uklízením. Obrázek začal mizet a já se zase vrátila zpátky do 
reality.
Trošku jsem se vzpamatovala a začala jsem si pro jistotu uklízet pokoj. Po chvilce přišla 
Nikolka a řekla: „Půjdeš ven, vezmeme míč?“ Rychle jsem se oblékla a šla jsem a moc 
ráda. A cestou jsem si říkala, že jsem moc šťastná, že mám takovou rodinu, jaká je. Že 
není taková, jakou si ji někdy vysním. Nejsme sice dokonalí, občas se pozlobíme, ale je 
stovka důvodů, proč mám svou rodinu ráda.
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Pravdivé proroctví                                             
Vojtěch Švarc, 12 let

Tento příběh začíná na severu Norska, kde v dřevěné chatrči žila před sto padesáti 
lety vědma, vidící do budoucnosti přes křišťálovou kouli. A ta měla dceru, která měla 
dceru, jejíž dcera bydlela u nás ve městě. Tedy zjednodušeně byla to pravnučka staré 
vědmy z Norska. Ta zdědila křišťálovou kouli a ve Štefánikově ulici provádí své věštby. 
Maminka mi zakázala za ní chodit, protože to jsou prý blbosti.
Jednou, na začátku léta jsem našel u kontejnerů malý balíček. Ihned jsem ho rozbalil 
a hle, byla v něm křišťálová koule. Rozběhl jsem se k vědmě, ale na jejím domě viselo 
parte s velkým černým nápisem KEDLUŠE MOPRÁČOVÁ.
Nu, kouli si nechám. Pomyslel jsem si a pospíchal domů. Tam jsem křišťálovou kouli 
položil na stůl a zarecitoval:
„Koule křišťálová, koule, před níž není nic ukryto, vyjev mi blízkou budoucnost.“ Tak 
jsem to totiž slyšel v jednom seriálu Vědma a kocour Mikeš. A opravdu. Koule začala 
hřát a zakalila se. Náhle jsem v ní uviděl střepy a pak pošlapaný záhon tulipánů.
„Co to je?“ řekl jsem. „Vyjev mi dál.“ A mezi střepy se najednou začala vyjasňovat po-
stava nějakého doktora. Byl to veterinář a vedle něj byla lidská ruka se sádrou.
„Ještě, ještě!“ volal jsem a objevila se postava kotěte se stuhou.
„Propánajána!“ Vyjekl jsem. „Snad se nechce oběsit!“
„A dost!“
Odložil jsem kouli z křišťálu na okno.
„Takovou kravinu jsem v životě neslyšel. Jen když spolužačka Monika četla svou sloho-
vou práci o klokanech.“
Otočil jsem se a uviděl, jak se koule koulí po parapetu ven z okna. Vyskočil jsem, abych 
ji chytil. A proroctví se naplnilo. Křišťálová koule se rozbila o úzký chodníček pod 
oknem napadrť. Co bylo horší, bylo, že spadla kočce na nohu a pravděpodobně jí ji 
zlomila, a že já jsem visel za jednu ruku z okna. Pode mnou byl chodníček a vedle něj 
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záhon tulipánů. Už jsem se neudržel. Odrazil jsem se jednou nohou, abych spadl do 
měkkého. Tulipány sice nepřežily, ale já jsem měl lehčí zranění, než kdybych spadl na 
chodníček a vůbec tam už stejně ležela kočka. Dál už si to dokážete představit. Půlka 
prázdnin pryč, protože jsem si zlomil ruku a veterinář zase ošetřil naši kočku. A to 
kotě se stuhou? Ne, žádná zvířecí sebevražda zatoulaného kotěte. To kotě bylo dárkem 
k mým narozeninám, které jsem měl o týden později. Jmenuje se Růža a s Béžou, tou 
starou kočkou, se hodně kamarádí. A teď, jak tento sloh píši, mi tady leží na klíně  
a spokojeně předou. Prý vás mám od nich pozdravovat.



32

Co mi ukázala křišťálová koule                                                 
Natálie Mrázková, 14 let

Dostala jsem od babičky křišťálovou kouli. Protože jsem neměla tušení, co všechno dokáže, 
dala jsem ji na poličku. Zapnula jsem počítač a pročítala si emaily. Najednou se koule zaml-
žila. Nedříve jsem nevěřila vlastním očím, ale pak jsem vstala, vzala kouli a dala ji na postel.  
V kouli se objevila asi pětiletá holčička v postýlce.
„Mami, pověz mi příběh o tobě a tatínkovi,“ prosí malá holčička ženu, která je otočená zády. 
Žena sundala ruku z kliky a otočila se. K mému úžasu zjišťuji, že jsem to já. Já, tak o patnáct 
let starší. Tak ta koule mi ukazuje mojí budoucnost? Budu mít dceru? To je síla!
„Dobrá, Anabel, ale potom hned budeš spinkat!“ usmívám se na dcerku s prstem u úst na 
znamení mlčení a začínám vyprávět:
„Tvého tátu znám už od školky. Nikdy jsme se zrovna moc v lásce neměli. Pořád jsme si dělali 
naschvály. Ničil mi hrady z písku a já mu kradla bábovičky. Když se pak naše cesty na pár let 
rozešly, moc mi nechyběl.
Ale potom, co jsme se s tvojí babičkou a dědečkem přestěhovali, se naše odlišné cesty zno-
vu zkřížily. Ukázalo se, že bydlí hned za rohem. A protože se naše mamky znaly a obě rády 
bruslily na kolečkových bruslích, jezdili jsme při pěkném počasí na menší výlety. Za celý svůj 
život jsem na bruslích spadla jen dvakrát. Poprvé, když jsem jela na turnaj v baseballu a před 
školou jsem uklouzla na štěrku, a podruhé, když jsme bruslili já, tvoje babička, teta Naďa  
a tvůj tatínek po cyklostezce kolem Berounky. Měla jsem tenkrát začátečnické brusle, takové 
se dvěma kolečky vzadu a jedním vepředu. Na těch se moc rychle nejezdí. Tatínek měl už  
s kolečky za sebou. Pořád se na mě vytahoval, jak je rychlejší a lepší. Ujížděl mi. Snažila jsem 
se ho dohonit. Míjela jsem dům s velkou zahradou, kde pobíhal za plotem velký labrador. To 
jsem ještě nevěděla, že je otevřená brána.
Bafan na mě skočil, ne že by byl zlý, ale chtěl se mazlit. Bohužel byl tak těžký, že mě povalil 
na zem. Všichni se tomu smáli a já taky,“ máchám při vyprávění rukama na všechny strany  
a společně se smějeme.
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Ve svých jedenácti letech jsem přestoupila na jinou školu. A do ní chodil i tvůj tatínek a strej-
da. Víš broučku, já jsem byla drzá, a kdykoli se na mě někdo jen křivě podíval, hned jsem 
vyletěla. Byla jsem výbušná po tvém dědovi. A na strejdovi jsem si „vybíjela zlost“. Nebylo to 
tak hrozný, žádná šikana, jen mě prostě občas štval. Jemu to nijak nevadilo, navíc to bylo, jak 
se říká, v rodině. Po tom, co se odstěhoval, jsem si musela najít jinou oběť. Spolužák Petr byl 
moc silný, Olda zase párátko, které bych zlomila v půli. A protože už nikdo jiný ve třídě nebyl, 
vylévala jsem si vztek na tvém tatínkovi.“
Anabel usínala a já se chystala odejít. Tedy já v budoucnosti. Mé současné já nemohlo odtrh-
nout oči.
„Mami! Nechoooď! Chci vědět, jak to bylo dál,“ usmívá se dcera na mé starší já.
„Vždyť už to všechno znáš,“ vracím se zpět k postýlce a pokračuji ve vyprávění.
„Tatínek nebyl takový, jako ostatní kluci. Nenechal si mé pošťuchování líbit. A tak jsem se při 
tom pošťuchování a provokování do něho zamilovala. Neměla jsem v plánu mu to říct, ale 
stejně jsem se prořekla. Nadšený nebyl. Místo aby mi slušně řekl: ,Promiň, já tě rád nemám,´ 
vysmál se mi do tváře.“
„Tak ošklivý nikdo být nemůže…“ usmála se na mě svýma do široka otevřenýma očima Ana-
bel.
„Někdy jsou lidé takoví, broučku. Byli tu, jsou a budou. No, a jestli budeš jen kapánek po mně, 
budou na tebe zlí. A od toho jsme tu já a tvůj táta, abychom tě ochránili.“ Políbila jsem ji na 
čelíčko a znovu se chystala k odchodu.
„Mami…!“ natahovala ke mně ruce.
„Pět měsíců jsme dělali, jako by se nic nestalo. Pokračovali jsme v obvyklém pošťuchování. 
A kde nic, tu nic, byl tu konec školního roku. Ten víkend jsem výjimečně nešla k babičce, ale 
domů. Druhý den na mě čekalo něco, čemu jsem nechtěla věřit. Někdo zaklepal na dveře. 
Babička s dědečkem nebyli doma, tak jsem se musela zvednout z postele a jít otevřít. Otráveně 
jsem otevřela dveře a v nich stál tvůj tatínek. V jedné ruce měl pugét růží a v druhé tu veli-
kánskou bonboniéru od Merci. ,Ahoj, já…´ ,Co tady děláš?´“ nenechala jsem ho domluvit, 
protože jsem byla rozespalá a neměla jsem zrovna nejlepší náladu. „Já jsem se přišel omluvit.“
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Skoro šeptal, jak byl nervózní. „Za co proboha?“ zeptala jsem se otráveně. „Za to, jak jsem se 
choval. Za to, že jsem se ti tenkrát vysmál. Byla to blbost, teď už to vím. Nesnesu pocit, že tě 
teď neuvidím každý den. Že nebudu vídat tvoje modré oči, tvůj úsměv a nikdo mě nebude 
provokovat. Už teď mi to chybí. Prosím odpust mi.“
Tak tohle mě zaskočilo. A tím myslím mé současné já. Nicméně sleduji, co se děje dále a hlav-
ně mi stále vrtá hlavou, kdo je tatínek.
„To snad nemyslíš vážně. Natrápila jsem se kvůli tobě dost. Přes pět měsíců jsem se s tím vy-
rovnávala a ty pak uděláš tohle?“
„To jsi mu vážně řekla?“ zeptala se mě moje dcerka.
„To si piš, že řekla, ale to ještě nevíš, jak to bylo dál, ale počkej, možná by ti teď mohl chvilku 
vyprávět tatínek!“
Mé starší já se otočilo ke dveřím. Stál v nich Matěj, ale už jako dospělý muž. Teď už mi vše 
docházelo. Tak počkat! Já si vezmu Matěje a budeme mít dítě? To jako vážně? Zatímco co mé 
čtrnáctileté já se utápí v myšlenkách, děj v kouli pokračuje.
„Tati, co bylo dál? Povídej!“ prosila holčička.
„Radši to přenecháme mamince, ona je lepší vypravěčka, vždyť víš“ a provinile se na mé starší 
já usmál.
„Tatínek chodil se mnou a s mojí kamarádkou Štěpánkou ze školy domů. No, chodil. Spíš se 
nás vždycky snažil dohnat. A když nás předhonil, viď, tatínku, schválně ses ptal na úkol z čes-
kého jazyka, nebo snad nemám pravdu? Ale víš, čeho jsem si vážila? Žes mě nebral jako hol-
ku. Teda tím myslím, že jsi se mnou nezacházel tak, jako kdybych byla z porcelánu, děkuji ti,“  
a mé starší já vlepilo Matějovi pusu na čelo.
„No a pak jsme spolu začali chodit. Ale pořád jsme si dělali naschvály. Scházeli jsme se pořád, 
i když jsme každý studovali jinou střední školu. Pak jsme si sehnali si práci a tenhle byt. Bylo 
nám…“
Náhle byla koule opět průhledná. Páááni. Tak to bylo hustý. Zůstala jsem sedět jako omáme-
ná. Taková mě čeká budoucnost? A s Matějem? To mu zítra ve škole pořádně zatopím.
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Jaká jsem sestra?                                                 
Denisa Šebestíková, 14 let

‚‚Matěji, už je ti šest, měl by ses konečně naučit rychleji zavazovat tkaničky od bot. Já 
vím, že jsou jak živé, ale kvůli tobě tu vystojím důlek… a ještě k tomu nám ujede auto-
bus,“ popoháněla jsem svého mladšího brášku. Kouknul se na mě pohledem, rychleji 
to nejde, tak vydrž… a znovu se věnoval těm záludným provázkům. Nakonec jsem 
ztratila trpělivost a pomohla mu s nimi. Celou cestu až k autobusové zastávce jsem ho 
musela za sebou táhnout. Matěj dokáže být tak otravný. Dorazili jsme na místo naštěstí 
včas. Stoupli jsme si k ceduli a čekali na odvoz. Já si mezitím strčila do uší sluchátka. 
Ale po chvíli mě Mates tahá za kabát. Okřiknu ho, on toho nechá a začne mi rvát z uší 
sluchátka.
‚‚Zbláznil ses? Co je!!‘‘ zakřičím na něj. Máťa s nadšením ukazuje na ceduli. Kouknu se 
na ni a znuděně zakoulím očima. „Do žádného cirkusu tě nevezmu. Na to zapomeň…’’ 
řekla jsem mu. A začali jsme se hádat. Když se mě už po desáté zeptal. „A proč ne?‘‘ 
rozzlobila jsem se na něj. „Protože jsi jenom pitomý malý bratr a vodit tě na nějaký 
hloupý představení šašků by bylo za trest!‘‘ odpověděla jsem mu. Jeho malá oříšková 
očka se zalila slzami a už tu byl hotový vodopád.
Celou cestu v autobuse brečel a brečel. Lidé si určitě mysleli, že ho týrám. Strčila jsem 
si znova do uší sluchátka, zavřela oči a oddala jsem se hudbě. V ten moment přestal 
existovat můj řvoucí bratr. Nebylo nic jiného než jedna dokonalá nota navazující na 
druhou tak, jako by se bály, že bez sebe se ztratí v čase.
Doma jsem samozřejmě dostala vyhubováno, že jsem na bratra byla zlá. A teď sedím 
na lavici a koukám se na lidi, co se schválně zesměšňují, a na zvířata, co by měla být 
v lese svobodná a hrdá… a ne skákat z bedny na bednu. Ale hlavně, že je náš malý 
Matýsek spokojený. Jako malá jsem cirkus nesnášela a i teď se moje pocity nezměnily. 
Po deseti minutách jsem toho měla dost. Bráchu jsem tam nechala a vyšla ven. Nikde 
ani noha. Obešla jsem stan a zaujal mě jeden přívěs, na kterém bylo napsáno: Věštění 
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budoucnosti z magické koule. Řekla jsem si: „Proč to nezkusit!”
Vešla jsem dovnitř a přejížděla pohledem po místnosti. Vypadalo to tu jako ve špatně 
uklizeném starožitnictví. Tolik harampádí snad není ani na půdě. Uprostřed stál stolek 
a za ním se krčila stařenka. Ani jsem ji nestačila pozdravit a už na mě chrlila, co “vidí” 
v křišťálové kouli. Já na tyhle věci moc nevěřím, takže… když mi řekla, že budu mít na 
krku svého mladšího bratra už do smrti, začala jsem se hystericky smát. „To rozhodně 
nebude můj případ,‘‘ říkala jsem jí. Ale něco uvnitř mě si tím tak úplně nebylo jisté. Její 
pohled mi ale zmrazil úsměv na tváři. Dívala se na mě se soucitem a lítostí. Zaplatila 
jsem jí, a co nejrychleji odtud zmizela.
Cestou domů jsem přemýšlela a při tom jsem zkoumala Matesův obličej, jako by na 
něm měl vytetovaný svůj osud. Když viděl, jak na něj zírám, vyplázl na mě jazyk. Dělat 
mu mámu celý život, to bych radši nadosmrti jedla čočku. A bůh ví, že ji nesnáším.
Celý den jsem si představovala myšlenku mě, mého manžela a bratra v jednom bytě.  
A najednou mě vyděsilo, jak můžu být tak sobecká. To ho tak nemám ráda, že se mi 
žití s ním tak příčí? Začala jsem uvažovat sama nad sebou. Vždyť takhle bych to cítit 
neměla. Dospěla jsem k názoru, že už nikdy nechci znát budoucnost, i kdyby to byla 
pravda nebo ne. Osud se stejně nedá změnit…
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Křišťálová koule a já                                                                                                         
Olga Nová, 11 let

Někdy si říkám, proč jsou vlastně nějaké věci takové, jaké jsou. Proč třeba takový mo-
bilní telefon vypadá jako hranatá malá plastová krabička s tlačítky a ne jako… no, 
třeba kulatá plastová krabička s tlačítky. To není moc dobrá představivost, ale budiž. 
Ale dnes mě tížilo něco jiného. S Kamilou, svojí kamarádkou, jsem si domluvila, že 
půjdeme spolu domů. Ale ona si na poslední chvíli rozmyslela, že jde s matkou na 
dort, na počest jejích narozenin. Ale mně se to nějak nezdálo. Copak by zapomněla 
na maminčiny narozeniny? A já si strašně přála vědět, kde je, jestli opravdu sedí v té 
cukrárně u dortu. Tak mě napadlo: mít tak křišťálovou kouli. Ta ukazuje přítomnost, 
budoucnost i minulost. Ach ano, minulost… To by se mi také hodilo. Jsem totiž po-
loviční sirotek. Moje maminka umřela záhadnou nehodou, když jsem byla malinká. 
I když… tak strašnou věc bych si asi nepřála vidět. A na výročí jejích narozenin jsem 
nezapomněla nikdy!
Dnes v noci jsem měla zvláštní sen. Jak jsem se zmiňovala o té kouli, tak mi to asi nějak 
utkvělo v hlavě a můj sen souvisel právě s tím. Držím křišťálovou kouli. Najednou se 
začnu točit, vše se kolem mě míhá. A pak: Vidím Kamilu. To snad ne! Sedí na lavičce 
v parku. S nějakým chlapcem! To je přece ten protiva z béčka, který nám přišel tak 
hrozný! Tak přece mi lhala… Obraz se mění. Vidím maminku, jak jede v autě. Ne, to 
ne! Křičím. A teď jsem se vzbudila.
Hrozné, co? Myslím, že měla následovat scéna maminčiny smrti. Ještěže sen skončil 
předčasně. Už mi křišťálová koule nepřijde tak skvělá. Zkusím, jestli ji budu moci další 
noc zase použít. Přece jen, mít takový radar v hlavě, to taky není na škodu. A s Kamilou 
si to pořádně vyříkám!
„Ahoj Kamčo, jaká byla matčina oslava?“ zeptala jsem se. „Eeh, ano, dobrá…“ řekla. 
„Víš, Kamilo, mně by nevadilo, kdybys šla s klukem do parku, mně vadí, že jsi mi lha-
la!“ vypálím. „Co - jak to víš? V tom případě, mně zase vadí, že mě naprosto neslušně 
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špehuješ! Takže – na neviděnou!“ naštvala se Kamila a vyběhla z místnosti. Tak to se mi 
fakt povedlo. K čemu je mi nějaká koule, když jsem ztratila kamarádku?
Už je to tady zase: Držím křišťálovou kouli. Najednou se začnu točit, vše se kolem mě 
míhá. A pak: Vidím Kamču s tím klukem. Drží se za ruce a jdou ke mně. Najednou 
však Kamila odbočí a ani se na mě nepodívá…
Jo, jo tak to teď mezi námi vypadá. Často mě napadá, proč jsou lidé tak odlišní. Proč se 
někdy hádáme kvůli zbytečnostem? Proč si spíš všechno nevysvětlíme, než se začneme 
hádat? A pak mi došlo, k čemu vlastně celá ta věc s koulí byla. Měla jsem si uvědomit, 
že bych měla přemýšlet o důležitějších věcech, než jestli je mobil hranatý nebo kulatý.
To mi potvrdila i naše paní učitelka, když si mě zavolala do kabinetu. „Leo, jsi velice 
filozofický typ. To je dobře, ale chtělo by to špetku reality. Podívej se na svoje známky! 
To máš z toho, že se při hodině díváš na ptáky za oknem a nemyslíš na učení.“ řekla. „Já 
mám ráda ptáky. Chtěla bych být svobodná jako oni.“ Odpověděla jsem. Paní učitelka 
se usmála: „To se ti nikdy nepodaří. Ale můžeš být aspoň trochu šťastnější, když se bu-
deš mít vše v pořádku. A hlavně – buď svá a buď stejná k ostatním, jako bys chtěla, aby 
se oni chovali k tobě.“ Dopověděla a propustila mne.
„Kami, promiň. Já to tak nemyslela. Jen mě naštvalo, že jsi mi nic neřekla. Byla jsem 
hloupá.“ 
„Ale Leo! Zjistila jsem, že za nic nemůžeš. Měla jsem ti to říct…“ vykřikla Kamča a 
padla mi do náruče.
Sny s křišťálovou koulí úplně vymizely. Od té doby se řídím podle rady paní učitelky. 
Cítím se tak o moc šťastnější. I když bych fakt ráda věděla, jak je to vlastně s tím mo-
bilem…
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Hrátky s osudem                                                                                                                                                          
Laura Pokorná, 14 let

V životě každého člověka jednou nastane chvíle, kdy se bude muset rozhodnout, jak 
kráčet dál nebo zdali vůbec. Je to takový zlomový okamžik, rozhodnutí o tom, jestli je 
dotyčný už připraven opustit svou stálou existenci a posunout se dál. Nebo zda ještě 
nepřišel čas a on zůstane tam, kde se momentálně nachází. Jednoho dne bude každý  
z nás hledat odpověď na jednoduchou otázku „Jsem připraven? Proč?“ jenže o tom 
zatím neví…
„To by sis měla nechat patentovat!“ smála se Klára jedné z mých obvyklých sarkastic-
kých poznámek. Mnoho lidí o mně tvrdí, že jsem takové to bezstarostné dítě, které-
mu se nikdy nechtělo vyrůst. Pravdou je spíše to, že se snažím všechny ty věci, které 
každodenní rutina ala život přináší, brát v klidu a později se jim zasmát. Dívám se na 
věci trošku jinak než ostatní a snažím se je do svého pohledu zasvětit. To pro všechny 
ty vtípky a poznámky jsem častokrát označována jako šašek či děcko. Ale Klára byla 
jiná, v jejích očích jsem se taková nejevila. Dobře věděla, že je to zkrátka část mě. „Máš 
pravdu, možná že si to patentovat nechám. A ty budeš první, kdo mi zaplatí za autor-
ská práva, protože jsi to právě použila!“ Přitakaly jsme si úšklebky a přidaly do kroku, 
jelikož autobus měl jet každou chvíli. „Poběž!“ křikla Klára, když se ta podlouhlá ple-
chovka, která vypadala jako vyrobená za studené války, objevila v zatáčce. Než jsem se 
stačila vzpamatovat, mou přítelkyni už od protilehlého rohu obrubníku silnice dělilo 
jen pár kroků. Rozběhla jsem se za ní. A to bylo to poslední, co si pamatuji. Pak už jsem 
cítila jen tupý náraz, a jak mi v hlavě pulzují žíly. Přes pravé oko mi tekl čůrek čehosi 
červeného. A já najednou měla pocit, jako kdyby mi mé tělo už vůbec nepatřilo. Vše 
působilo tak vzdáleně. Hlasy byly stále tišší a tišší, až jsem rozeznala jen zoufalé „Po-
moc!“ které se rozlehlo do prázdna, když jsem zcela ztratila vědomí.
Padl soumrak. Vše nyní pohltila temnota. Vždycky jsem si konec představovala tak, 
že si pro mě přiletí anděl. S bílými perutěmi a milou tváří. Jenže nikdo nepřiletěl. Byla 
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jsem sama. Ale až teď jsem si uvědomila, že sama jsem byla celý život. Protože nakonec 
vždycky zůstaneme sami, i když jsme neustále obklopeni lidmi. Takže to nic nebude? 
Prostě najednou všechno zhasne a já tady budu bloumat? Přidělí mi někoho, koho 
budu po nocích chodit strašit? Stíny se mihotaly a začaly šeptat.
Stála jsem uprostřed bílé pláně. Bez stromku, květiny a bez života. I když vlastně ne, 
tam na druhé straně, jedna malá květinka rostla. Byla úplně maličká a povadlá. Pak 
zafoukal vítr, její květy se změnily v chmýří a to se rozletělo široko daleko, kam jen 
můj zrak sahal, dokud nezmizelo úplně a květina zůstala sama a nahá. Tak jsme na tom 
stejně. Cítila jsem se úplně prázdná. Najednou jsem spatřila světlo. Sebevědomě, jako 
kdybych to už dělala tolikrát před tím, jsem vykročila kupředu následovat svůj osud. 
Jenže pak jsem se zastavila. Tohle přeci není správné. Ještě nemám odejít. Ještě ne. Mu-
sím toho tolik dokázat. Takovou spoustu zažít. Musím stihnout autobus, napsat úkol 
z matematiky. Oslavit patnácté narozeniny a vdát se. Mít děti a vydat vlastní knihu. Ne, 
ještě nechci jít. Ačkoliv zjišťuji, že snažit se o něco svým způsobem už dnes nemá smy-
sl. „Anabel.“ Trhla jsem sebou. Někdo vyslovil mé jméno, hlas, který jsem tak dobře 
znala, ale přitom byl hlasem zcela neznámým. Vídala jsem ho ve snech. Anabel, lépe 
už bych se vážně jmenovat nemohla. Jako kdyby ty posměšky směrem od spolužáků  
z bývalé školy nebyly pro mé rodiče dostatečnou motivací, aby mě při nejmenším pře-
jmenovali. Bylo to tak neskutečně daleko. „Anabel.“ promluvil znovu. Jako bych do 
země přimrzla, nemohla jsem ze sebe vydat ani slůvko. Usmál se. „Už je po všem. Už se 
nemusíš bát.“ Přistoupila jsem o krok blíž. „Kde to jsem? Jsem v nebi? Jsem už mrtvá? 
Já ještě nemůžu být mrtvá! Nemůžu, jasné?!“
Opět se zasmál. „Ne, nejsi, ještě ne.“
Znejistila jsem. „Tak kde to tedy jsem?“ vypadlo mi z úst nechápavě. S milým úsměvem 
přistoupil ke mně a uchopil mě za paži. Za normálních okolností bych nejspíš vyjekla, 
ale najednou jsem měla pocit, jako kdyby se mě už žádná bolest netýkala. Už nikdy 
žádná bolest. Vcelku lákavá vyhlídka.
„Nejsi nikde. Nejsi ani živá ani mrtvá. Ale na rozmezí. Teď záleží jen na tobě, jak se 
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zachováš. Jestli budeš bojovat nebo ne.“ Zamrkala jsem. „O co bych měla bojovat?“ 
Uchopil můj obličej do dlaní a otočil mou tvář k malé křišťálově kouli. Vypadala jako  
z pohádky. Kriste pane sklo, pryč od toho, to bych mohla rozbít.
„Podívej se.“ Jako by se mi srdce zastavilo, oněměla jsem pohledem na mé zpustošené 
tělo. Na obraz zrcadlící se v kouli. Lapám tam po dechu, oči zavřené, oblečení zakr-
vácené. A nade mnou klečící a plačící lidé; Klára, náhodní kolemjdoucí, vystrašená 
babička a záchranáři snažící se probrat mě zpět k životu. Nechápavě jsem se ohlédla. 
Proč mi to ukazuje? Některé věci nemusím vidět. „Byla jsi vyvolena. Podle starších už 
jsi připravena.“ promluvil znovu. Připravena? To proboha k čemu? Podle vás jsem při-
pravena umřít už takhle mladá, nebo jak tomu mám rozumět? „Cože?“ To bylo asi tak 
to jediné, co jsem ze sebe byla schopná dostat.
„Myslíme si, že už jsi připravena postoupit dál.“ Sice jsem byla vždycky tak trochu ne-
chápavý člověk, ale z tohohle by byl zmatený snad každý.
„Ale kam dál? Mně se líbí tady. Nechci nikam odejít. Mám… mám tu přátele a rodinu, 
nemůžu nikam jít! A kdy se vrátím?“ Soucitně ke mně přistoupil.
„Už se nevrátíš, Anabel. Ale zde, za těmito dveřmi, tě čeká lepší budoucnost.“ A ukázal 
směrem k bílému světlu, ve kterém jsem postupně skutečně začala rozpoznávat obrys 
jakýchsi dveří.
„Ale já nemůžu odejít. Nechci.“ Nevím, kde se vzaly, ale najednou tam byly, slzy. Při-
stoupil trochu blíž a prstem mi je setřel z tváře.
„Prosím, neplač. Není důvod k pláči, konec konců o všem si rozhodneš jen ty.“ Ucukla 
jsem, i přestože mi byl jeho dotyk příjemný.
„Tak tedy chci jít domů.“ Vypadal trochu smutně, a jako kdyby mě litoval, když pomalu 
spustil.
„To není tak jednoduché Anabel. Nemůžeš jen tak odejít…“ Skočila jsem mu do řeči.
„Jak to, že ne? Před chvílí jsi řekl, že vše je jen na mně. A já chci domů!“ Vypadal, jako 
kdyby ho to celé mrzelo ještě mnohem víc než mě.
„Nemůžu tě jen tak pustit, abys odešla domů. Ale počkej, nech mě ti něco ukázat  
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a vysvětlit. Ukážu ti, jak by vypadal tvůj život, kdyby ses rozhodla zůstat. I to, jak by vy-
padal v opačném případě. Promluvíme si. Dej mi prosím trochu času. Prosím.“ Doteď 
tomu vlastně nerozumím, ale něco, jako kdyby na mě začalo uhrančivě působit. Měla 
jsem pocit, že zkrátka nemůžu říct ne. Zatraceně.
„Tak dobře. Ale rozhodnu se sama, co budu chtít.“ Usmál se.
„Ano. Tak pojď.“ Natáhl ruku směrem ke mně a já ji uchopila. „Věříš na osud Anabel?“ 
Zahleděl se mi do očí. Byly tak modré a upřímné. Krásné. Osud? Co je to osud? Nevě-
řím, že by nás někdo tam ze shora řídil. Že by naše kroky byly předem určené. To ne. 
O tom, co se stane, rozhoduji jen já sama a mé činy.
„Ne, nevěřím.“ Snažila jsem se na něj usmát, ale moc mi to nešlo. Proč se mě teď ptá 
na osud? Prošli jsme dveřmi. Bylo to, jako kdybych se najednou ocitla v úplně jiné di-
menzi. Před námi se v plné kráse rozléhal městský park, o kus dál se stromem a bílou 
lavičkou. Zamířili jsme směrem k ní a usadili se. Odpolední paprsky slunce mě příjem-
ně hřály do tváře.
„Podívej se. Žijí zde jen dobří lidé, ti, kteří dostatečně pochytili moudro světa. Vědí, 
jak se vzájemně jeden k druhému chovat. Co nedělat, aby se náš svět nerozpadl. Anebo 
svým rozhodnutím zachránili tolik nevinných duší, že si své místo zde prostě zaslouží. 
Jsme čistí, bez hříchů, proto je tu více méně všechno tak pěkné.“ Na okamžik jsem 
zavřela oči a zaposlouchala se do zpěvu ptáků. Bylo tu takové ticho a svěží vzduch. 
Asi bych si tady dokázala zvyknout. „Ale to neznamená, že se tu nic neděje. A ani to, 
že jsme tu zadarmo. Každý příchozí dostane nějaký svůj úkol, který musí plnit, aby 
systém fungoval. Když ho bude vykonávat pečlivě, všichni budou spokojení, i on sám, 
protože mu pocit z dobře provedené práce přinese radost.“ Přestala jsem snít a vrátila 
se v uvozovkách na zem.
„To je pěkné. Ale proč mi tohle všechno vykládáš? Nestojím o nový život v dokonalém 
prostředí, chci zpátky ten starý.“ Zavrtěl hlavou.
„Já tě ani nechci přinutit k tomu, abys vedla nový život. Navíc dokonalost neexistuje. 
Chci ti jen ukázat druhou cestu, kterou můžeš kráčet. Že by ses měla dobře a našla bys 
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sobě rovné, zcela jistě i budoucí přátele.“ Povzdechla jsem si. Tak tohle bude na dýl, než 
jsem si myslela.
„Dobře, to je dobře. A co dál? Tohle je všechno, cos mi chtěl ukázat?“ Rázně nesouhla-
sil. „Ne, to zdaleka ne. Chtěl jsem ti vysvětlit, že všechno, co nám život přichystá, se 
děje z nějakého důvodu.“ Nevím, proč jsem to udělala, ale tak nějak vždycky jsem si 
libovala v tom, že jsem přerušovala konverzace a proslovy ostatních.
„Říkala jsem, že na osud nevěřím.“ Nenechal se odradit.
„Možná. Možná, že žádný osud ani není. Ale možná, že taky je. Uvidíme, co si budeš 
myslet, až uvidíš ještě to poslední, co jsem ti chtěl ukázat.“ Vytáhl z kapsy takovou ma-
lou skleněnou kuličku. Vypadala jako zmenšenina oné koule, kterou jsem viděla prvně 
ještě na pláni. Tak tuhle snad nerozbiju. Byla přivázaná na bílé stužce.
„Jestli se stuha zbarví do zelena, znamená to, že jsi se i přes to všechno rozhodla vrátit 
zpět,“ vysvětloval při tom, co mi ji přendával přes hlavu na krk. „Jestli se ale zbarví 
do modra, je to znamení toho, že ses rozhodla zůstat tady. Nikdo tě do ničeho nenutí 
a rozhodni se, jak chceš, jestli budeš vážně chtít jít domů, vrátím tě. Nikdy se žádná 
nehoda nestane a ty budeš dál žít.” Chvilku jsem kuličku ohmatávala prsty a kroužila 
jí kolem dokola.
„No dobře, ale podle čeho se mám…“ větu jsem nestačila dopovědět, jelikož mě pře-
rušila oslepující záře. Všechno zbělelo a bylo takové ticho. Začala jsem pomalu roze-
znávat obrysy a jistý zvuk. Okamžik mi trvalo, než jsem si uvědomila, že stojím na 
chodníku silnice, kterou jsem dnes odpoledne tak nešťastně nestihla přeběhnout na 
druhou stranu. „… rozhodnout.“ dořekla jsem konečně.
„Poběž!“ zaslechla jsem známý hlas kamarádky. Ale nemluvila se mnou, její rozkaz 
dolehl směrem k jiné osobě, která ovšem vypadala na chlup stejně jako já. Obě postavy 
se rozeběhly přes silnici. Nic se nestalo. Auto přejelo o několik vteřin za mou dvojnicí 
a na zastávku právě dorazil autobus, do kterého obě nastoupily. Takže to vyšlo, jsem 
zpátky a půjdu domů. Zasmála jsem se. Když tu najednou se dveře autobusu znovu 
otevřely a já v jiném podání jsem z nich vyskočila. Běžela jsem směrem ke škole. Proč, 
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sakra proč? Kam to běžíš?
Pak jsem si vzpomněla. Nechala jsem si učebnici ve škole. Zítra píšu test. Potřebuji ji. 
Autobus se tedy rozjel i beze mě a pokračoval ve své trase. Ještě pořád jsem se usmívala, 
byla jsem šťastná, že se vše zdá být zase v pořádku. Otočila jsem se ve znamení odcho-
du, že zavolám na svého společníka, aby mne vrátil zpátky. Když v tu jsem nadskočila 
leknutím a úsměv mi náhle z tváře zmizel, když jsem uviděla to, co způsobilo ránu, 
kvůli které jsem se tak vyděsila. Ze zatáčky se vyřítil rozjetý kamion. Nezabrzdil to  
a narazil do autobusu, který se převrátil. Do toho vrazila ještě další dvě auta. „Kláro!“ 
Musela jsem si schovat hlavu do rukou, když celá ta hromada vyletěla s výbuchem do 
vzduchu. „Kláro!“ začala jsem hystericky křičet a řvát. Plakat. „Né!“ Obraz začal mizet 
a ztrácet se. „Počkat, ne! Takhle ne, tak to být nemělo!“ Seděla jsem zase na lavičce  
v parku a brečela. „Tohle by se stalo, pokud by ses rozhodla vrátit.“ Utřela jsem si slzy. 
„Ne, nemuselo, kdybychom do toho autobusu nenastoupily. Kdyby tam nikdo nena-
stoupil.“ Ušklíbl se mé naivitě. „Takhle by to nešlo. Zkrátka by se to stalo. Zemřela by 
spousta nevinných lidí i s tvou kamarádkou. A ty by ses z toho do konce života nevzpa-
matovala. Byla bys nešťastná a za pár měsíců na to bys spáchala sebevraždu.“ Zoufale 
jsem se na něj podívala. „Jak by to vypadalo, kdybych se nevrátila?“ zeptala jsem se. 
„Tvá rodina a přátelé by to nějakou dobu snášeli těžce. Ale po čase by se přes to přenes-
li. Sice bys jim chyběla a často by na tebe vzpomínali, ale nakonec by ještě dokázali žít 
spokojený a bohatý život.“ Ocitla jsem se uprostřed velkého paradoxu, který se okolo 
mě utvořil. Když umřu, budu mrtvá. Ale Klára a ostatní budou dál žít. Když se vrátím, 
stejně nakonec umřu.
Vrátili jsme se na pláň, kde jsme byli prvně. Naposledy jsem se zahleděla do křišťálové 
koule. Další zoufalé pokusy mě zachránit. Odvrátila jsem pohled. „Musíš se rozhod-
nout, Anabel. Tak jak?“
Zavřela jsem oči. Pak se rázně otočila a s odhodláním v tváři. Stuha se zbarvila do 
modra. „Zůstanu.“ Nic neřekl, jen přistoupil blíž ke mně a objal mě okolo ramen. Byla 
jsem až příliš zvědavá na to, abych se nepodívala do křišťálu. Naposledy jsem vydechla 
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a tehdy mě ztratili úplně. Viděla jsem Kláru nešťastnou a uplakanou, stejně jako rodiče, 
kteří mezi tím dorazili. Jednou pochopíte. Veškerý obraz zmizel. A já si něco uvědo-
mila.
„Tohle možná přece jen byl…“ 
„Osud.“ řekli jsme dvojhlasně.
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Jak křišťálová koule změnila dějiny                               
Daniela Ryplová, 14 let

Byla krásná. Byla obdivovaná. Byla všemocná. Byli byste nepotkali člověka, který by 
po ní netoužil. Její sláva však už dávno zhasla. Dnes o její existenci ví jen pár jedinců  
a ona leží zapomenuta v posledním rohu sklepení Palace di Moci. V Cleverbergu, hlav-
ním městě republiky Nicnedáme, je dům. Žijí v něm tři obyvatelé: těžce nemocná stará 
paní Žaneta společně se svými dvěma syny, nevlastním Ivem a vlastním Tadeášem. 
To ale pro Žanetu nebylo podstatné, oba je měla ráda. Jednoho dne zůstali bratři sami 
na oběd. „To si ani neumíš představit, co já jsem slyšel!“ povídá mezi sousty vzrušeně 
Tadeáš. „Dneska jsem opravil jedné paní vodovodní kohoutek a ona mne za to pozvala 
na kávu. Nu, neodmítl jsem. Ale co přitom vyprávěla! Prý kdysi dávno existovala krás-
ná křišťálová koule, která ukazovala budoucnost! Tomu, kdo ji získal, dala také tolik 
peněz a bohatství, kolik si jen přál.“ Ivo se málem udusil knedlíkem, když tu úžasnou 
věc slyšel! Koule, která dává peněz, kolik kdo chce? Panečku, to by bylo něco! Konečně 
bych si mohl koupit ten vysněný resort na Kukaččích ostrovech v Hlučném oceánu! 
Nadosmrti bych měl ode všeho klid a po zbytek života se jen válel na pláži! Z ceny 350 
000000 NNL  (Nicnedámešských lasiček) už mám 280 000 551 NNL, a kdyby mi nějaké 
penízky dala ta koule… pomyslel si. Ale nahlas pravil jen: „Existovala kdysi dávno? Ale 
kde je teď?“
„To nikdo neví.“ odpověděl Tadeáš smutně „Naposledy prý byla v rukách jakéhosi 
rytíře ze Schweinbachu ve 14. století. Od té doby, jako by se po ní zem slehla. Ale 
představ si to! Koule, která vidí do budoucnosti, mít ji, tak se můžeme podívat, jest-
li se maminka uzdraví.“ Ivo ani nestačil nijak trpce zareagovat, protože se otevřely 
dveře a dovnitř vešla smutná Žaneta. Přišourala se ke stolu a posadila se na židli.  
Z kabelky vyndala zprávu o vyšetření. Tadeáš ji přečetl nahlas. Hrůza! Doktor vlastně 
nepřímo tvrdí, že mamince zbývá už jen pár dní. Pokud nepodstoupí příšerně drahou 
operaci prováděnou těmi nejlepšími specialisty. Jenže kde na ni mám vzít?
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Žaneta ani Tadeáš si v zaujetí nevšimli, že Ivo hned po přečtení zprávy odešel. Mířil 
do svého lukrativního zaměstnání. Pracoval jako hlavní poradce Šéfa Údržbové Rady 
(ŠÚR), která, jak z názvu vyplývá, měla celou republiku udržovat. Dalo by se však 
říci, že tento post zastával sám Ivo, jelikož pan Robert Meloun, jenž byl oním ŠÚRem, 
si pod příslibem nemalého zisku nechal nakukat téměř všechno. Údržbová rada pak 
všechny Ivovy vychytralé lumpárny bez mrknutí oka odsouhlasila. A Ivo byl mazaný. 
Z jeho nápadů či různých novel zbylo na Roberta hodně i po tom, co si většinu peněz 
vzal sám. Nyní se nacházel ve své skrýši – ve sklepení Palace di Moci a tajnou dírkou 
ve zdi nahlížel na zasedání Údržbové rady. Stál na vysokém žebříku. Ocitl se tak pří-
mo za Robertovými zády a v případě potřeby mu mohl poradit. „Bááác!“ Ivo spadl na 
kamennou zem. „K čertu, proč sem prostě nedali plovoucí podlahu? Od těch kamenů 
mě strašně bolí záda,“ nadával. Udělalo se mu špatně, posadil se tedy do rohu. „Sakra, 
tady je ten šutr zas nějakej kulatej, člověk aby se bál i posadit.“ Zlostně nakopl „šutr“. 
Jaké však bylo jeho překvapení, když se domnělý kámen ani nepohnul a jeho bolela  
i noha. Sehnul se pro ten kus balvanu, očistil ho a…vykoukla na něj koule, křišťálová 
koule. Ivo nevěřil vlastním očím! Ta bude určitě kouzelná, jak to vypravoval ten moula 
Tadeáš … Kukaččí ostrovy… Pláž … Hlučný oceán… Rázem ho přešla veškerá bolest. 
„Kouličko, moje milá křišťálová kouličko, dej mi penízky. Jsem hodný Ivo a vynesu tě 
ven z téhle díry.“ Nic. „No tak koule, prosím.“ Zase nic. „Koule dej mi prachy a to hod-
ně rychle!“ Ztmavla, proběhla v ní černá mračna a najednou v ní Ivo uviděl sám sebe. 
Neoholeného, zanedbaného a sedícího za mřížemi. Hrůzou nemohl ani dýchat. „Ale 
já chtěl peníze a ne bud…budoucnost, proboha.“ vydechl. Zapomněl, že zasedání ještě 
neskončilo, vzal nohy na ramena a mířil si to přímo domů.
Musí si promyslet další postup. Přece neskončím v budoucnu ve vězení!!! A proč by to, 
co ta koule ukáže, měla být pravda? Kdo to říká? Ne, ne, určitě se spletla! Za ta léta, co 
strávila v temném podzemí, se jí porouchal mechanismus nebo vybily baterky…
V klidu svého pokoje se posadil na postel. Pevně uchopil kouli a začal jí vyjmenovávat 
všechny důvody, proč by peníze měla dát zrovna jemu. Právě, když bez nejmenšího 
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uzardění vykládal, jak celý život žije v pravdě a počestnosti, ozvalo se zaklepání na 
dveře. Ivo honem strčil kouzelný předmět pod peřinu. „Dále.“ Pomalu vešel Tadeáš. 
„Můžu dál?“ optal se. „Vždyť už jsi tady.“ odsekl Ivo „Tak co chceš?“ „No, jak bych ti to 
řekl. Slyšel jsi tu maminčinu zprávu od doktora ne?“ „Hm.“ 
„Je na tom dost špatně a ta operace je celkem drahá. Tak mě napadlo, že kdybys oběto-
val kousek svého jmění…“ snažil se naznačit Tadeáš. 
„To si děláš legraci?!? Já??? Dojdi si půjčit! Kde bych já, chudák, ty peníze asi vzal? 
Ani tahle zatracená věc mi je nechce dát!“ Ivo v rozčílení vytáhl kouli a šermoval s ní 
Tadeášovi před obličejem. „Co – co to je? A kde jsi to vzal? Neříkej mi, že právě držíš  
v ruce tu křišťálovou kou…“ Tadeáš nedořekl. „Jestliže to nechceš slyšet, tak ti to ří-
kat nebudu,“ kousavě odvětil Ivo. „Stejně ten krám nefunguje,“ zařval vztekle a mrštil 
koulí po Tadeášovi. Ten se honem snažil drahocenný předmět zachytit. Uf, podařilo se. 
Jakmile se Tadeáš koule dotkl, celou místnost zalila zlatá záře. Dlouho se uvnitř nezdr-
žela. Linula se dál oknem ven. Pokračovala po ulicích a náměstích.
Lidé se na ni nevěřícně dívali a vrtěli hlavami. Komínem se dostala na další zasedání 
Údržbové rady. Prosvítila zasedací místnost a ozářila mysl zasedajících. Náhle uviděli 
svá rozhodnutí ve zcela jiném “světle“.
Teď nemohli pochopit, proč vydávali tak špatná nařízení. Kdo za to mohl? Kdo jim to 
poradil? Po dlouhé době začali konečně přemýšlet. Odhalit a potrestat pravého viníka 
pak již bylo jen otázkou času. Záře zatím jen lehce pootevřela dveře do vězení. Potom 
oknem prolezla do pobočky Fire bank a na hard disku počítače se zaměřila na „pro-
světlení“ Ivova účtu. Tím koule splnila své úkoly a záře začala zase couvat. Stahovala se 
zpátky. Lidé kroutili hlavami ještě více nevěřícně.
Nakonec stál Tadeáš v Ivově pokoji. Sám. Bez koule. Bez Iva. Jen v kapse mu zapípal 
mobil. „Máte jednu novou zprávu,“ stálo na něm. Tadeáš rozklikl a přečetl si: „Na 
Váš účet číslo 00987654/321 přišel obnos 500 000 NNL. Přejeme hezký den. Vaše Fire 
Bank!“ „500 000! To je přesně výše částky za operaci!“ vykřikl nadšeně.
Ve stejné chvíli seděl Ivo v malé nepohodlné cele místní věznice. Neoholený, špinavý, 
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zanedbaný. Přesně tak, jak viděl v předpovědi.
Následujícího dne se Tadeáš u nemocničního lůžka již úspěšně operované maminky 
dozvěděl z novin, že Údržbová rada v čele s panem Robertem Melounem se rozhodla 
zrušit všechny své nepovedené kroky a doufá v úspěšnou budoucnost celé republiky 
Nicnedáme, jež by po schválení v občanském referendu mohla hrdě nést jméno Něco-
dámekdyžpoprosíte.
Ptáte se, co se stalo s krásnou křišťálovou koulí? Leží v nejtemnějším rohu Palace di 
Moci spokojená, protože po tolika dlouhých letech zase někomu pomohla. Čeká, kdo 
na ni spadne příště.



Ztráty a nálezy
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Neváhej 
Jana Franková, 53 let                                                                                            

Neváhej
Přistup na výměnu
Vše daleko větší má teď cenu
Než ON

Němý bez srdce zvon
Sliby už stokrát komusi dané
Korálky skleněné na šňůrce zpřetrhané

Kniha co nikdy nikdo nedočetl

Téměř už rozpáraný svetr
Střevíce odřené a prošlapané
Karty co prozradí co se stane
Vítr narychlo včesaný do kštice

Prázdná ulita ústřice

Květina zvadlá již z pozdního léta
Saharský písek co vzduchem létá
Ticho provždy už rozbité výkřiky
U dvora vrata vrzavá bez kliky
Ruka lidská i když už prázdná je
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Housle co v tónech se roznesly do kraje

Tráva usychající u cesty nekosená
Motýl jenž omylem sedl ti na ramena
Brýle co skla praskla jim do pavouka
Louka bez květin co není už dávno louka
Oheň umírající v posledním plameni

Kometa co přinesla zlověstné znamení

Babí léto vzduchem si zvolna letící
Kulka pušky s verdiktem smrtící
Poslední zbytky citu v lidském hlase

Měň rychle jen získáš
Odpadnou pouta co odměřují tě v čase

On stejně jen zdá se
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Potichu
Jarmila Hannah Čermáková, 69 let

Potichu
do hlubiny
oželeného léta
padaly jeřabiny
Smutek vzlétal
Padaly šípky
listí tlelo
/ a krajinu to nebolelo /
a krajina už zapomněla
na čerstvý
mléčný krajáč slunce
- padaly šípky listí tlelo -
Poslední lístek na meruňce
dávno zapomněl
s vůní květů
na první jarní včelu
v letu Na skřivana
i na puls mízy
Košatý kraji na shledanou!
Zlatavě planou
slzy břízy
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Sonet na téma „Ztráty a nálezy“                                               
Marka Hojdarová, 55 let
 
Kapsy mám plné nálezů a ztrát
život v nich ještě neudělal díru
A přesto že si přestávám už hrát
jdu stále za štěstím, neztrácím víru

Možná tě najdu hvízdat vedle vrat
anebo poletím za tebou do vesmíru –
Hlavně že jednou budem spolu spát
a milovat se nad veškerou míru

Zatím tu ale sama musím stát
a jenom čmárat tužkou po papíru
Přijď prosím brzy, nechtěj se mi smát

Pomoz mi ztráty na hromadu dát
pak spolu hodíme je do vodního víru –
a dál už budem jenom nalézat 
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Lásko
Irena Loudová, 39 let

Voníš po rozmarýnu
chutnáš po smetaně
zeptáme se rýmu
co se ještě stane

Najdeme si téma
indiánko medonohá
budu to já nebo ne
kdo se v tobě schová

Najdeme si námět
budu tě v něm hýčkat
hebký jako samet
jako tvoje líčka

Zamkneme se petrklíčem
řekneš mi to znova
budu to já nebo ne
kdo se v tobě schová
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Nejsem
Aharon Timofei Postovit, 18 let

Nejsem, ač slušel bych víc světu,                              
Acháje starobylé nalezený syn.
Jen vrstva prachu na mém parapetu
atmosférický zahušťuje plyn.

Já sem a tam se ztrácím po předsíni,
z okna se divím cizím záclonám
a vzácným kytkám na jakési skříni,
v jejichž se názvech, pravda, nevyznám.

Chci hrstí s mincemi být - celý rozsypán,
v klavírním nitru rezonanční skříně.
Klávesy tónem být, být jako badyán,
co ústa vyprahlá naleznou ve víně.

Stín našel světlo zdá se v tuto noc,
co však já proti jejich tanci zmůžu?
Květiny stejně klesnou pro nemoc.
Achája vzdá se posledního z mužů.

Tak přeci usnesl se celý lidský svět,
že to, co ztratíme a nalezneme znovu,
je dražší nám, než onen stálý květ,
co pod nosem nám kvetl celou dobu.



57

Stužka pro tebe                                                 
Tomáš Vaňata, 15 let

Pro tebe jsem napsal báseň,
vnímal mraky v jejich kráse.

Pro tebe maloval jsem na nebe,
nechtěl jsem nic pro sebe.

Pro tebe zahodil jsem tvář i lásku,
na čele mám první dlouhou vrásku.

Pro tebe jsem skládal, zpíval,
rodičům se neozýval.

Pro tebe jsem ztratil duši
a byl snad i v jiné kůži.

Našel jsem tě, ztratil zase,
netrpím již v tomto čase.

Vzal jsem papír, také tužku,
napsal písmen dlouhou stužku…
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Ztracená rukavice                                                                
Denisa Sedláčková, 15 let 

Jsem ztracená rukavice,
proč mě nikdo nehledá?
Ztratila mě moje holka,
když šla včera z oběda.
Ležím tady v břečce sněhu,
špinavá a zmočená.
Hepčík! Leze na mě rýma.
Chci jít domů, je mi zima!
Moje sestra už je doma.
Proč nejsem tam, kde je ona?
Já jsem levá.
Ona pravá.
Zdalipak se shledáme?
Vím, moc šance nemáme.
Teď mě našla stará paní.
Kam mě nese?
Do školy.
Vidím známé bačkory.
To je šatna mojí holky.
Už nebudu ztracená!
Zítra si mě tady najde,
bude šťastná jako já.
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Ztráty a nálezy
Blanka Šimková, 31let

Chudobka Bellis perennis   Věneček ze sedmikrásek
bloudí mi ve vlasech    zapletu do vlasů
budoucnost mi v lístcích tají   tajemné budoucí ženy

Proč někdo jiný nalil mi   Proč právě já jsem vypil
hru na pochybnosti    bez váhání do dna
Má či nemá mě rád v čaji   kalich lásce zasvěcený

Nacházím přikázaný směr   Ztrácím srdce Ztrácím rozum
Zraněný motýl se do pavučin vplétá  Olověný motýl usedá mi na plíce
Neblázni Tristane    Uzdrav mě Izoldo
ze sousedního světa    ze sousední lavice



Přátelství
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Vesmírné přátelství                                                          
Karolína Tůmová, 16 let

Souhvězdí Orion 0:00                                                                       
V Ambeře, hlavním městě prostřední hvězdy v opasku střelce souhvězdí Orion, je vě-
decká laboratoř. Možná si myslíte, že na nějaké hvězdě, miliony kilometrů vzdálené 
od naší planety, nemůže existovat život, ale pletete se. Ač se to zdá velmi nereálné, žijí 
tam bytosti nesmírně podobné nám lidem. Na rozdíl od nás mají však jednu velkou 
přednost, a tou je schopnost přizpůsobit se životním podmínkám kdekoliv ve vesmíru, 
dokonce i v jediném momentě změnit řeč, takže pokud byste je potkali, nerozeznáte je 
od ostatních lidí.
Teď ale zpátky k této hvězdě. Tito tvorové zde mají svá obydlí, nijak však moderní, a my 
bychom si život tam asi jen stěží dokázali představit. Žádný internet, telefon, televize 
nebo i obyčejné auto – nic takového tu nepotkáte. Vlastně ani elektřinu tu nemají, ale 
i přesto se jim tu žije velmi dobře. Jedinou velkou, skvostně vyhlížející budovou je tu 
vědecká laboratoř, na kterou jsou všichni velice hrdí a jen málokdo má do ní přístup. 
Lidé, kteří v ní mohou pracovat, jsou pečlivě vybíráni, a musí jim být více než 40 let. 
Tato pravidla stanovil orionský panovník Heldik VII., který sídlí v samotné špičce to-
hoto souhvězdí. Nikdo s tím nemá problém, až na menší skupinku mladých vědátorů, 
kteří chodí do laboratoře „tajně“ v době, kdy všichni slušní obyvatelé Ambery spí.
Možná si říkáte, jak je to vůbec možné, ale jednou z vědátorek je Apoxia, dcera hlav-
ního vědce a panovníkova blízkého přítele. Ovšem ani Apoxia nemá přístup povolen. 
Ona si nechala udělat svůj vlastní klíč, který si „vypůjčila“ od otce. Momentálně jejich 
pětičlenná parta pracuje na experimentu, během kterého má dojít ke změně žhavých 
uhlíků na barevnou kapalinu, kterou Orioňané nazývají „Darem z nebes“. Využívají 
ji na všechno. „Tak jo, přátelé, myslím, že už to tentokrát mám. Marlen, Ricku, pro-
sím vás, dojděte pro lahvičky a my tři jdeme na to,“ rozdávala povely Apoxia. Marlen  
a Rick za sebou zavřeli dveře a dvojčata Indus a Mintr přistoupili blíž k Apoxii. Každý 
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z nich držel v ruce zkumavku s barevnou kapalinou, Indus měl sytě zelenou, Mintr 
světle modrou a Apoxia červenou. Zaměřili se na žhavé uhlíky před sebou a opatr-
ně na ně začali lít kapalinu. V momentě, kdy přilil sloučeninu Indus, vše zasyčelo a 
uhlíky zchladly. Jeho úkol byl splněn. Po dolití červené kapaliny uhlíky začaly měnit 
konzistenci a nám by nyní připomínaly spíš sliz. Znamenalo to, že i Apoxiina práce 
byla úspěšná. Nejdůležitější krok připadl na Mintra. Měl na vzniklou hmotu kápnout 
sedm kapek modré tekutiny. Vše bylo v pořádku a sliz začal pomalu kapalnět, jenže 
potom prudce prásklo okno a na hmotu spadla jedna kapka navíc. V tento moment se 
uprostřed místnosti vytvořil portál a celou laboratoř zahalilo světlo. Okamžitě začalo 
všechno pulsovat silnou energií. Vír se rozzářil všemi barvami duhy. Příliv energie byl 
tak silný, že kdo se něčeho nechytl, byl pohlcen světlem. Mintr, který stál nejblíž, byl 
pohlcen okamžitě. Jeho bratr Indus, který se mu pokoušel pomoci, také zmizel v neko-
nečných kruzích světla. Apoxia se je snažila oba zachránit, ale než stihla cokoliv udělat, 
vše skončilo jako blesk z čistého nebe. Byl klid a ticho.
Jen o několik málo vteřin později se dveře otevřely a stála v nich Marlen s Rickem. Když 
uviděli Apoxiu, jak bezradně a zmateně zírá do prázdna, byli také mimo, nicméně Rick 
své přítelkyni rychle přispěchal na pomoc. „Co se stalo, lásko?“ ptal se mile. Apoxia se 
rozklepala. „Ten vír, já to nechápu. Najednou byli prostě pryč,“ ukazovala stále před 
sebe na místo, kde před malou chvílí ještě zářil portál. Marlen položila lahvičky na stůl. 
„Kde jsou? To není pravda, nemůže být! Co přesně se stalo?“ Apoxia neodpovídala. 
„Api, prosím, kde je můj přítel?“ ptala se Marlen už skoro bezradně. 
„Nevím,“ hlesla Api.
planeta Země 0:30
Nekonečná telenovela i kriminálka v televizi dávno skončily, ale já nemohla usnout. 
Nevěděla jsem už co dělat. Zběžně, možná ze zvyku, jsem se podívala na hodiny. Dis-
plej mého digitálního budíku právě ukazoval 0:30. „Hm, půl jedné, to je pravý čas 
na malou noční procházku.‘‘ Ptáte se, jestli mám strach? Nebojte se, nemám a mít 
nemusím. Žiji totiž v takové malé zapadlé vesničce, jejíž jméno si skoro nepamatuji 
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ani já sama, natož aby ji znal někdo, kdo zde nežije, každopádně na tom nesejde. Beru  
z věšáku kabát a klíče, odemykám a vybíhám ven. Svěží, chladný noční vítr se mi opře 
do tváře a pročechrá mi vlasy. Ironií ale i logickou situací je to, že mě probudí ještě víc. 
Od domu vyrážím úzkou kamenitou pěšinkou k louce. Na tuto louku chodím strašně 
ráda, ať už je to v době, kdy prožívám nějaké trápení, nebo třeba dneska v noci. Vlast-
ně je to můj nejčastější cíl. Konečně přicházím a usedám na chladnou zem. Dnes je 
vzduch cítit napětím, ale nechce se mi věnovat tomu přílišnou pozornost. V momentě, 
kdy se pohodlně usadím, stane se něco zvláštního. Tmu rozrazí ostré světlo. Instinktiv-
ně si rukou zakrývám obličej. Po nějaké chvíli si mé oči začnou opět přivykat na světlo 
a mně se naskytne magický jev. Zaměřuji se na světlo ještě víc a uvědomuji si, že to je 
energetický vír zářící všemi barvami duhy. Následuje několik rychlých jevů najednou. 
Vír „vyplivl“ cosi ven dvakrát za sebou. Ozvaly se dvě dunivé rány a vír zmizel. Zůstala 
jsem zticha. Nikde se nic nepohnulo, ale já věděla, že to, co se před chvílí stalo, je sku-
tečné.
„Je tady někdo?“ ptám se a ihned se začnu kritizovat: „Holka ty jsi blázen…“ Jenže 
potom jsem dostala odpověď.
Byl to chlapecký hlas: „Ano jsem tady, jsem v pořádku, ale nevím co bratr, kde jsi ty?“ 
Odpověděla jsem. O pár vteřin později se ozvala odpověď druhého z bratrů. Prý jsou 
oba v pořádku. To je moc dobře, ale kdo jsou zač? Nastalo ticho. „Kde jste?“ volám 
do tmy. Odpovědi jsem dostala velmi rychle a netrvalo dlouho, než jsme se sešli. Mo-
mentálně už s těmi dvěma kráčím po chodníku ke kapličce, která je úplně opačným 
směrem od louky. „No a kdo vy vlastně jste? Kde jste se tu vzali?“ Jejich odpověď mi 
vyrazila dech. „Jmenuji se Indus a tohle je můj bratr Mintr. Přiletěli jsme sem v ener-
getickém víru ze souhvězdí Orion.“ Usmála jsem se a nehodlala tomu věřit. „No jasně,  
a teď vážně, kdo jste?“ Nyní se slova ujal ten druhý, Mintr. „Ale bratr mluví pravdu. My 
žijeme někde tam.“ Při těchto slovech ukázal na nebe a opravdu na souhvězdí Orion. 
„Bydlíme támhle v té prostřední hvězdě v opasku střelce.“ Odmítala jsem tomu uvěřit, 
ale jelikož jsem byla svědkem jejich příchodu, musela jsem uznat, že mi nejspíš nelžou. 
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„Takže nemáte kam jít?“ Pokrčili rameny. „Ne, asi nemáme,‘‘ uznali skromně. Hlavou 
se mi rozběhla miliarda myšlenek. Co mám dělat? Co jim pomůže? Můžu jim věřit? 
Rozhodla jsem se téměř okamžitě. „Půjdete prozatím k nám! Máma věří v nadpřiro-
zeno, takže to pro ni bude vlastně čest, a táta…? Ten se s tím také nějak smíří, však to 
nebude napořád.“ Bratři se na sebe zkoumavě podívali a až poté se podívali na mě. „To 
by sice bylo moc skvělé, ale to po tobě nemůžeme chtít.“ Chvíli jsem je pozorovala. „Ne 
nemůžete, vy musíte!“
souhvězdí Orion 0:45
„Chceš mi říct, že je to odneslo skrz vesmír na úplně jinou planetu bůhví kde?‘‘ Apoxia 
na reakci své kamarádky ukázala s pokrčením ramen na kus papíru na stole. „Ano, 
podle mých výpočtů je ten vír zanesl někam sem,“ zabodla prst do narychlo zkreslené 
mini mapky hvězd a planet v blízkém i dalekém okolí. Rick se zadíval na místo, na které 
ukazovala. „Ale to je strašně daleko.“ Pak Marlen udeřila silně do stolu: „To je jedno, 
jak je to daleko, my to dokážeme, musíme!‘‘ V tu chvíli začala něco hledat v zápiscích 
dospělých vědců.
„Marlen, co to děláš?‘‘ Hodila po něm zoufalý pohled: „Něco, prostě něco, co by nám 
mohlo pomoct.“
Rick se k ní přidal. „Pokud tu něco je, musíme to rychle najít.“ Apoxia souhlasila  
a dala se do prohledávání zápisků uložených ve stole. Hledali všude. Celou labora-
toř obrátili vzhůru nohama, jenomže nic, co by mohlo v tomto případě pomoci, zde 
nebylo. „Můžeme být na sebe hrdí, udělali jsme objev,‘‘ pronesl sarkasticky Rick, za 
což schytal okamžitě vražedné pohledy od děvčat.  „Omlouvám se, to byl jenom fór.“ 
Zlý Marlenin pohled ho umlčel. Když už laboratoř prošli zápisek po zápisku, vzdali to  
a seděli nad pokresleným papírem. Snažili se přijít na to, jak bránu opět otevřít. V míst-
nosti bylo naprosté ticho, které rušilo jen poklepávání Marleniny propisky. Pak začala 
nahlas uvažovat. „Co mohlo za vznik toho víru? Kapka navíc?“‘ 
„Marlen, ty jsi genius,“ vykřikla Apoxia a vyběhla ven z laboratoře. Rick s Marlen na ni 
jen nechápavě zírali, ale potom rychle přispěchali za ní. „Tak co tě napadlo?“
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planeta Země 00:00
Ležím v posteli a přemýšlím nad celým dnešním dnem. Moji vesmírní hosté byli pře-
kvapivě bez problémů přijati nejen mámou, od které jsem to očekávala, ale i tátou,  
s čímž jsem nepočítala. Vždycky se vším dělá vědu, ale dneska nás všechny překvapil. 
Celý den se s nimi bavil o životě na Orionu a byl k nim vstřícný.
S kluky jsme navázala překrásné a pevné přátelství. Orioňané jsou moc hodní „lidé“. 
Přemýšlela jsem nad celým dnešním dnem a neustále se mi vybavovalo to, jak jsem 
je seznamovala s naším světem. Viděla jsem Mintra, jak stojí u nás ve spižírně, cvaká 
vypínačem a obdivuje naši žárovku. Vydrželo mu to ráno poměrně dlouho a nikdo  
z nás nebyl schopen ho od toho odtrhnout. Jeho bratr naopak našel svou oblíbenou 
věc z naší planety jinde. Seděl v kuchyni a přemýšlel nad tím, jak funguje vodovod, 
dokud jsme mu to nevysvětlili. Říkal, že kdyby tohle měli v laboratoři, ušetřili by čas  
s nošením vody na pokusy do laboratoře. Vzala jsem je taky ven a do města, prakticky 
jsem se stala jejich průvodkyní a celý den jsem si s nimi užívala spoustu zábavy. Ti dva 
mi neskutečně přirostli k srdci.
Když jsem s nimi potom navečer seděla v obývacím pokoji a něco jim vysvětlovala, 
vyrušila nás zpravodajka televizních zpráv. „Dobrý večer, vítejte u dnešních zpráv. Celý 
svět je otřesen nenadálými úkazy. Po celé řadě států se začaly otevírat zářivé portály. 
Nikdo neví, odkud přichází, ale nikdy na jednom místě nevydrží déle než pět minut.“ 
Zpravodajka pokračovala ve čtení zprávy a na modulu Země ukazovala všechna místa, 
kde se dosud objevily. Otočila jsem se na kluky. „To jsou ti od vás?“ Kluci pokrčili ra-
meny. „Nejspíše ano.“ Měli jsme pravdu, o několik málo minut později se v místnosti 
zvedl vítr. Všechno, co nebylo na pevno přichycené, se zdvihlo do vzduchu. Pak ze 
zářivého světla vystoupily tři postavy. Dvě dívky a kluk. Bylo jasné, že jsou to oni. Když 
jedna z dívek zahlédla Induse, rozběhla se k němu. Uvítal ji s rozpřaženou náručí. 
„Půjdeme domů.“ Věděla jsem, že nastane loučení. Objala jsem své nové kamarády na 
rozloučenou a pak už se jenom dívala, jak mizí v kuželu světla. Jakmile světelný portál 
zmizel, věci se vrátily na své místo.
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Bylo mi smutno, ale to bylo po celou dobu jasné, že se jednou vrátí domů. Když jsem 
se ale vrátila do svého pokoje, musela jsem se usmát. Na posteli ležel rámeček s naší 
společnou fotkou, kterou jsme pořídili dnes odpoledne během našeho pobytu ve měs-
tě. Když jsem rámeček otočila, našla jsem tam vzkaz: „Na památku našeho intergalak-
tického přátelství.“ Fotku jsem si okamžitě vystavila a pak vyšla na balkon, odkud se 
skýtal skvělý výhled na souhvězdí Orion, kde se právě zaleskla prostřední hvězda na 
opasku…
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Život omluvenky nepíše                                                  
Václav Franc, 53 let

Viktor seděl mezi bývalými spolužáky celý nesvůj. Už sama skutečnost, že se v této sesta-
vě scházejí poprvé po deseti letech, dávala dnešnímu večeru slavnostní nádech. Deset let. 
Mládí utratili, rozměnili na drobné a prohýřili v lokálech každodenních starostí. V kapse 
cinkalo pár měďáků vzpomínek.
Vybrané lahůdky, dostatek alkoholu, Viktorovi neznámá anglická skupina překřikovala  
z reproduktorů potencionální třicátníky a trio třídních drben nerušeně v koutku probíra-
lo životní partnery, děti, statky, tituly a fára, stejně jako vrásky a kila bývalých kamarádů.
Některé tváře Viktor vídal. S Martinem se potkával denně v autobuse, Hanka seděla ve 
vedlejší kanceláři v práci. Někoho stačil občas zahlédnout ve spěchajícím davu. Další jen 
výjimečně, jako Ferdyše vloni na dovolené. Bydlí o pár bloků od sebe a musí se potkat až 
na horské túře.
„Á, copak se honí v hlavě našemu Filozofovi?“ Helena se smála zaprášené přezdívce, kte-
rou Viktor odložil s maturitním vysvědčením do odřené lavice, na kterou kámoš Berka 
vyškrábal ve chvílích nudy nápis FILOZOF JE VŮL.
„Sedej,“ nabídl Heleně místo. Byl jí vděčný, že přišla sama. Aspoň pár chvil bezvýznam-
ného plkání, chránícího před věčným sokem Přemkem. A pak, Helena sedávala v lavici 
se Štěpkou.
„Jak jde život, Viktore? Povídej! A podívej se,“ přistrčila Viktorovi pod nos ohmatané 
fotografie. „Tohle je náš Kuba, v lednu mu bylo osm a tady Lucka, po prázdninách půjde 
do školy, a tady vzadu moje drahá polovička.“
„Hm,“ znalecky přikyvoval Viktor. Musel uznat, že Helena dozrála. Stala se z ní pěkná 
ženská. Na škole si ji dobírali, říkali jí Hurvajs a taky Plochá baterie, což ostře kontrasto-
valo s dnešním bohatým poprsím.
„A co ty?“
„Ženatý,“ poopravil se, „šťastně ženatý, jedno dítě, dcera Adélka, dva roky, manželka toho 
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času na mateřské, byt 2 + 1 první kategorie v paneláku.“
„Seš stejnej jako ve škole. To ti mám založit kádrovej list?“ Helena nikdy žádnou legraci 
nezkazila, i když byla jen přívažkem Štěpčiny krásy.
„Dej pokoj,“ pousmál se Viktor.
„Já ti povím, že mám docela lufta. U nás se bude rušit odbor nebo aspoň omezovat stav  
a já nevím, jestli se udržím,“ podívala se na Viktora.“ Ty mě neposloucháš!“
„Ale jo,“ Viktor měl hlavu plnou Štěpky. Nevěděl, jak nenápadně zavést řeč. „Ozve se ti 
občas Štěpka?“
„Štěpka!“ vykřikla.
„Pssst,“ dal si ukazováček před ústa.
„Možná, že se dneska zastaví. Slíbila mně to.“
„Je tady?“
„Žije ve Švýcarech, ale teď po listopadu je tu poprvé s manželem asi na měsíc. Psala jsem 
jí o srazu. Odepsala, že se pokusí přijít.“
„Nic bližšího nevíš?“
„A tobě nepíše? Ani jednou nenapsala?“ otázka pálila jako špatné svědomí.
„Přišlo pár pohledů, jeden dopis. Spálil jsem je. Byl jsem vůl.“
„Myslela jsem, že když jsi tenkrát měl tu odvahu a jako jedinej jsi hlasoval proti…“ zroz-
pačitěla Helena.
„Necháme toho, to je pryč,“ utíkal od prošlé splátky na první lásku. Do půlnoci zbývalo 
dost času, když Viktor s Helenou rozšířili počet dvojic v těsném objetí na tanečním par-
ketu. Třída se rozpouštěla v alkoholu. Štěpka nedorazila. Dokonce byli rádi, stejně jako  
v případě bývalé třídní Sochorové, zvané Žirafa.
Ta nechyběla ani Viktorovi. Nezapomněl na rozhovor v kabinetu.
„Viktore, vezmi rozum do hrsti. Jako jediný jsi hlasoval proti vyloučení Štěpány ze SSM. 
Co tím sleduješ? Uvědomuješ si vůbec, co to znamená? Ty schvaluješ, že zneužila naší 
důvěry a nevrátila se ze zahraničí? Ty schvaluješ emigraci?“
Stál. Nepohnul ani brvou.
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„Viktore, já vím, že jste spolu něco měli, ale na to zapomeň. Ona tě opustila, nebrala na 
nic ohled, ale ty máš život před sebou, budeš maturovat, budou se psát posudky a chceš 
se dostat na vysokou?“
Viktorovi nešlo o to, jestli zvedne ruku, protože Štěpka na členství v SSM kašlala stejně 
jako ostatní. Nešlo o to, že kromě horkých polibků u rybníka mezi nimi nebylo vůbec 
nic, nešlo dokonce ani o to, že nesplnila sliby, které před odjezdem dala. Ani slůvkem 
nenaznačila, že… Miloval Štěpku víc než sám sebe, platonicky, ale miloval, proto nezvedl 
ruku, nezradil několik možná bezvýznamných doteků, pohlazení a polibků. Byla to lás-
ka? Bylo to přátelství?
„Jednou tě to bude mrzet. Jsi mladý,“ opakovala se Žirafa. „Je to mladická nerozvážnost, 
každý to pochopí, když… stačí, když zítra na schůzi vystoupíš v diskusi a řekneš, že od-
suzuješ Štěpčin útěk.“
Připadal si jako Husův dědic. Neodvolal.
„Viktore, stará vojno,“ poplácal jej po rameni Táda. „Jak žiješ?“ obligátní otázka večera se 
vracela jako bumerang. „Kdes byl zašitej na vojně, co? Já ti řeknu, člověče, řek bys Šuma-
va, ale já měl veget, prostě štábní krysa, co ti budu povídat,“ Tadeáš naléval další sklenku.
„Tak to tam kopni, né,“ pobízel Viktora, „a povídej, kdes byl zašitej?“
„Bojový útvar. Polovina kluků seděla nebo měla škraloup,“ Viktor nerad vzpomínal na 
dva roky v zeleném.
„Šikana, co?“
Raději mlčel. Ponižující scény, kdy musel snášet od cikána Kolomana, svého supráka, 
absolventa sotva sedmi tříd zvláštní školy, fyzické i psychické týrání, nebyly k popukání.
„To sem si mohla myslet,“ křičela nad Tadeášem a Viktorem Věrka. „Když se sejdou chla-
pi, tak uměj akorát kecat o vojně, zrovna jako ten můj. Pivo a svalnatý řeči.“
„Heleď se, Věrko, starej se o svý, jó, my ti taky nekecáme do dětiček ve školičce,“ ohradil 
se Táda. „Sím, můžu se jít vyčůrat?“
„Abych tě nenechala po škole,“ přijala Věrka hru, než se otočila na Viktora. „Co ty? Ja-
kous udělal vejšku?“
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Viktorův pokus o přijetí znamenal další neradostnou kapitolu: „Nevzali mě. Rok jsem 
dělal v nuláku a pak se všechno opakovalo.“
„Smůla,“ politovala Věrka. „Dneska to máš fuk. Koukala jsem, jak se umíš ploužit. Už 
jsem začínala na Helenu žárlit, že mně tě chce přebrat.“ Viktor pochopil výzvu na parket.
Půlnoc sestoupila mezi starou partu čtvrté bé. Pozvedli skleničky a předseda třídy Pře-
mek se ujal slova.
Řečnil. Jako na schůzích SSM. Pár spolužáků se ušklíblo, pár usmálo, ale nikdo si nedo-
volil vyrušovat. Byli zase ta stará třída. Zase se báli. Neměli sílu se vzepřít. Říci si pravdu 
do očí. Tehdy celá třídě Štěpce záviděla, potichu záviděla, odvahu, s jakou se nebála usku-
tečnit svůj záměr. I oni chtěli naplňovat tajné sny, ale byli příliš slabí, poslušní a ohební,  
a tak poslouchali jako stádo ovčáka. Dobře věděli, že Přemek sotva prolezl školu, ale jako 
první se dostal na vysokou, získal postavení, peníze a moc. Nedokázal nevyužít výhody 
pramenící z postavení matky, předsedkyně městské organizace strany. Aby za pár týdnů 
nezakládal na fakultě OF. A kdo má peníze, má moc. Kdo má moc, má pravdu. Přemek 
soudí podle nových zákonů, křivá páteř mu pomáhá házet svinstvo na cesty, kterými se 
drápal nahoru.
„Připíjím na novou dobu, na nová setkání,“ rozpouštěl se blahem bývalý předseda. Pro-
plétali se mezi sebou, sklenky ťukaly jedna o druhou, zatímco ve Viktorovi se hromadila 
vroucí láva. Po léta bublala. Až explodovala. Vší silou praštil skleničkou o zem.
Zábava utichla. Třicet párů očí probodlo Viktora.
„Co blázníš?“, zapištěla Marcela.
„S hajzlama nepiju,“ řekl tiše Viktor.
„Ts,“ ukázal si na čelo Berka.
„...a...a můžete mě vyloučit, odkud chcete,“ za němého úžasu přítomných sebral sako  
a vyběhl ven.
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Mařenka
Lidka Hénková, 50 let

Strop už mám přečtenej. Znám v něm každou puklinu. Z pohledu, kterej mám, je 
všechno jinačí. Stěny mají nádech světla jinej ráno a jinej večír. Ráno jsou jásavý a večír 
takový narůžovělý. Skříně, který jsou v místnosti, kde ležím, jsou bytelný. Není to jako 
nábytek, kterej se prodává dnes. Všecko je dělaný tak, aby se brzo pokazilo a hned zas 
koupilo nový. Je taková doba…spotřební.
Za nás, když jsem si koupila halenku, zůstala oranžová spoustu let a nikdy se nevyta-
hala, dnes koupíte oranžový triko a oranžový je jen do doby, než je poprvé vyperete.  
A tvar ztratí po prvním usušení. Někdy se mi zdá, že i lidi jsou dnes spotřební. Narodí 
se a hned se pokazí. Jenže jiný nekoupíš. Musí se žít i s těma sepranýma a vytahanýma.
Vincent takovej nebyl. Bylo na něj spolehnutí. Je pravda, že tancovat se mnou nikdy 
nechodil, jak by taky, měli jsme se při tolika dětech co ohánět. On sám občas zašel na 
nějakej ples, ale byl spolehlivej ve všem, v tancování, v práci, v životě. Nesepral se ani 
nevytahal, až do svý smrti byl moje opora. Kdyby tu byl, nenechal by ty lidi, co se tu 
kolem mě producírujou, vykládat hlouposti.
Oni si to neuvědomujou, jak tu tak pochodujou jako svatí na orloji, co všechno na nich 
vidím. Vidím jejich přetvářku. Říkají si, máma je stará, nebudeme ji tím zatěžovat, 
stejně by tomu nerozuměla. Jenže já čtu v jejich držení těla, v jejich práskání hrncama 
a v otevírání dveří. Stačí, když vstoupí sem a už vidím, co se u nich děje. Nemají o tom 
ponětí, ale znám je víc, než si myslí. A jejich povrchní řeči mne hodně unavujou, tak 
často spím. Vím, že jsou rádi, když spím, můžou si dělat svoje a mají od babky klid. 
Nevyčítám jim to.
Neumím si představit, co bych si počala bez Mařenky. Je to jedinej člověk, kterej mě 
chápe. Neměla jsem nikdy čas na přátele, protože rodina pořád něco potřebovala  
a tak jsem ráda, že mi na stará kolena zůstala sousedovic Mařenka. Můžu si s ní povídat  
a ona se neptá pořád dokola, jestli se mi chce čůrat nebo na velkou nebo jestli mám 
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hlad a žízeň. Mařenka ví, že můžu bejt jen tak, bez metabolickejch procesů a fyzickýho 
chtění. Drží mne za ruku a často mlčí, klidně i půl hodiny. To nikdo z mý rodiny neumí. 
Někdy mám dojem, že ty moje děti si tím, jak tu lítaj a bzučej jak pokažený vrtulníky, 
jen spravujou svědomí. Holky pořád někde perou, žehlí. Vím, že je to potřeba, když je 
někdo ležák, je kolem něj spousta práce, ale ještě se mi nestalo, že by některá za mnou 
přišla a jen tak si se mnou povykládala. To umí jenom Mařenka. No a kluci, to je úpl-
ně jiná kapitola. Furt by mně vyváželi, nadzvedávali, a když mne přebalujou, točí oči  
k zemi. Je mi stydno, jsem stará bába, ale nemůžu s tím dělat nic. Jsem raděj, když jsou 
tu holky, ale stejně nejlíp je s Mařenkou. S tou vydržím i nepřebalená.
Dneska je tu takový divný ticho. Je to zajímavý, mám najednou hroznou úzkost, a jako 
kdybych byla v lese. Vidím nad sebou stromy a cítím tlak na hrudi a na celý levý straně 
těla mám hroznou tíhu, skoro mne to dusí. Stanislav hned přiběhl a byl celej vyděše-
nej, když jsem na něj volala, že mne musí posadit a dovézt do kuchyně, jinak bych se 
tý úzkosti nezbavila. Nechci jej trápit, protože sám má starostí nad hlavu, čtyři děti na 
vysokých školách, ztratil zaměstnání a ženu má citlivou jak zouvák na boty, tak ještě 
na něj nebudu vršit další starosti, ale ani v kuchyni to nepřecházelo. Byla jsem pořád  
v tom lese, strašná zima mi byla, tíha a srdce na puknutí.
A nepřestalo to až do večera. Trošku jsem to zaspala, ale jen jsem otevřela oči, bylo to 
tu zas.
Potřebovala jsem se s někým bavit, jedno o čem, jen abych přišla na jiný myšlenky  
a Stanislav pořád chodil, otevíral a zavíral kuchyňskou linku. Povídám, pojď si ke mně 
na chvilku sednout, ale on že, mami, počkej, já ještě uvařím čaj. Furt musej něco ještě. 
Jednou, až tu nebudu, budou třeba chtít chvilku jen tak bejt, ale je možný, že se pletu, 
že na to nebudou mít čas nikdy.
…Je ráno. Ležím a dívám se do stropu. Nevidím nic než Mařenku. Mám tak těžký víč-
ka, že nemůžu otevřít oči a holky mi už dvakrát převlíkly mokrej polštář.
Před hodinou mi to řekla nejstarší dcera. Včera, zrovna když mi bylo tak zle, na ni  
v lese spadl traktor, když sváželi dřevo. Mařenka v lese pracovala, když zrovna nepekla 
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pro známý a svoji rodinu. Byla na místě mrtvá.
Nechce se mi už žít. Mám tu všecko. Hodný děti. Pleny na jedno použití. Všecko, co 
ležák potřebuje, je pro mne zajištěný. Všichni mě mají rádi a dobře se o mne starají. 
Ale já bych raděj, aby tu byla Mařenka. Je mi to líto a pořád na ni musím myslet. Nic 
zvláštního pro mne neudělala. Přesto mi schází nejvíc. Děti mi nakoupily spoustu ter-
moforů, teplejch ponožek, balí mne do peřin a do dek. Ale od tý doby, co odešla do 
nebe Mařenka, mám ruce pořád studený.
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Přátelství                                                                              
Marta Urbanová, 75 let

Ještě mívám světlé chvilky provázené bolestí, než morfium přinese zdánlivou úlevu. 
Brána věčnosti se neúprosně vkrádá do mé mysli, co nevidět se začne pomalu otevírat, 
i když zavírám oči. I tak vnímám na tváři své ženy Ruth, že vnímá totéž co já. Stejně tak 
mé tři dcery, které se u mé postele střídají. Žádná z nich nepláče. Jen úsměvem marký-
rují smutek, mlčky mne vyprovázejí. Ještě jsem nedospěl k sedmdesátce, a můj čas již 
vypršel. Mám rakovinu plic a Ruth už neříká, to všechno ty tvoje cigarety, Ruth mlčí. 
Ani já nemám na zbytečná slova. Řeč mě vyčerpává. Vše potřebné bylo vysloveno. Ruth 
zná moje přání být pohřben v dubových lesích na hřbitově v Chicagu. Tichem se spolu 
loučíme a moje mysl bloudí v časech předešlých. Občas se probudím a oknem vnímám 
jaro, jaké se dokáže zmocnit Tucsonu, a moje představy doposud vnímají deroucí se 
žár do arizonské pouště. Náhle se propadnu do spánku a jsem doma v Alabamě. Mé 
dětství se nepodobalo dětství. Mé dětství se prosmeklo kolem, ani nevím jak. Práce na 
farmě nad námi černými visela jak bič. Nikdy nekončila. Matka rodila jedno dítě za 
druhým. Já jsem přišel na svět sedmý v řadě. V sedmi letech jsem byl dospělý. Sbíral 
jsem bavlnu jako druzí. Denně jsem natrhal 110 liber. I ve snu jsem vídal ty lány bílých 
chomáčů. Pak jsme se přestěhovali do Clevelandu v Ohiu. Tam jeden učitel nerozuměl 
mému jižanskému přízvuku a nechtěně mi změnil jméno. Namísto James mě zapsal 
Jesse Owens a už mi to zůstalo do konce života. Do těch časů se nevracím. Všechna ta 
tvrdá práce se ztratila. Je pryč. Nic z ní v mé mysli nezůstalo. Už neslyším jednotvárný 
motor nočního výtahu, který jsem obsluhoval, už nečerpám benzin u čerpací stanice, 
nedělám posledního poskoka, nedělám holku pro všechno. Všechny tyhle trable se 
ztratily v propadlišti času i s mou mladostí.
Ze vší té mizérie, kterou mi život připravil, jsem se podvědomě snažil utéct. Nepře-
mýšlel jsem o tom, radost mi dělal běh. Po vyučování mně dovolil učitel před školou 
trénovat. Rozběhl jsem se a běžel neznámo kam. Běžel jsem, co mi síly stačily, letěl 
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jsem jako silný vítr. Nejraděj bych zůstal ve vzduchu navždy. Ale pokaždé jsem se vrátil. 
Nebylo kam doběhnout, nebylo z té cesty východisko. Narodil jsem se s černou kůží, 
segregovaný.
Ve městě, ve škole, na každém kroku jsem se tak cítil. Jedině při běhu jsem s tím bojo-
val. Rychlost mi dala pocit svobody. Má kůže mě v tu chvíli neodlišovala. Když jsem na 
dráze přicházel ke startovní čáře, stál jsem mezi bílými. To skryté ponížení mně dávalo 
sílu, to byl ten motor, který mě hnal dopředu. Vyrazil jsem v chumlu s ostatními, ale  
v nohou jsem měl takovou lehkost, že jsem letěl jako pták. Ostatní zůstávali daleko 
vzadu. Běhal jsem stovku a dvoustovku. Měl jsem už světový rekord, když jsem byl vy-
brán do Berlína. Věřil jsem si. Na cestu na olympiádu nás vede to nejlepší v nás, myslel 
jsem si a ostatní věci jsem podcenil. Měl jsem jen jedny staré trety. Když to viděl trenér, 
koupil mi druhý pár.
To bylo v šestatřicátém. Tam jsem poprvé ve svých třiadvaceti letech pocítil na vlastní 
kůži, co to je nebýt méněcenný. Nebyl jsem ubytován odděleně, ale v hotelu s bílými. 
Takové pocty by se mi v Americe nemohlo dostat. Oslepil mne neuvěřitelný jas. Ocitl 
jsem se v jiném světě. Jako bych vzlétl do stratosféry, kam se může dostat jen hrstka lidí 
při velkém štěstí. Naplněný stadión vřel jako přetopený kotel. Někde na tribuně seděl 
Führer, o němž se proslýchalo, že hlásá čistotu árijské rasy. Každý si pod tím pojmem 
představil modrookého blonďáka. Židi nebo černoši neměli šanci. Shodil jsem teplá-
kovou soupravu a šel jsem na skok daleký. Byla to moje nejsilnější disciplína. Rozběhl 
jsem se, ale byl to přešlap. To mě rozhodilo. Pokazil jsem i další skok.
Plácnul jsem sebou na stadionu na trávník a zmocnila se mě panika, Hlavou mi letěly 
otázky, proč je svět ke mně tak nespravedlivý. Vtom ke mně přišel vysoký modrooký 
blonďák a představil se:
„Jsem Luz Long. Co je s tebou?“
Nevěděl jsem, co si mám o něm myslet. Překvapilo mě, že mi podal ruku. Chvíli jsem 
nechápal, jestli se mi vysmívá nebo mě lituje a zaváhal jsem s odpovědí: „Co by. Je mi 
docela dobře.“
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„Nějak se ti nedaří. Něco tě trápí. Máš už poslední šanci.“
„To mi nemusíš říkat. To vím dobře i bez tebe.“
Uvědomil jsem si, že je to můj soupeř. Pomyslel jsem si: Co vlastně chce? Ale on se 
posadil vedle mne na zem a řekl: „Ty to máš v kapse. Máš dlouhé skoky. Posuň si nábě-
hovou čáru, zkrať ji, ať nepřešlápneš. I tak vyhraješ.“
Poslechl jsem ho a tím jsem ho připravil o zlatou medaili. Ještě si ten skok vybavuji, byl 
přes hranici 26 stop.
Když mne jako vítěze Luz Long přišel první obejmout před stotisícovým stadiónem, 
před Hitlerem a jeho svitou, někteří mu to vytýkali. Stáli jsme vedle sebe na stupních 
vítězů. Já jsem salutoval, on jako Němec hajloval.
Tím začalo naše přátelství, které ukončila jeho předčasná smrt.
Odešel sloužit do wehrmachtu. Když vypukla druhá světová válka, napsal mi dopis: 
„Moje srdce mi říká, že to jsou poslední řádky.“ Jeho předtucha se splnila. V roce 1943 
byl vážně zraněn během spojeneckého vylodění na Sicílii. Poté co byl zajat, zemřel  
v tamní britské vojenské nemocnici. Červený kříž po válce tam našel jeho hrob. Ale já 
jsem mu stále psal a dostával od něj dopisy dál. Přicházely z onoho světa, dávaly mně 
hřejivý a dobrý pocit, že existuje naproti všemu zlu v životě opravdové přátelství.
Zdá se mi, že někdo v pokoji otevřel okno. Svěží vzduch mě pohladil po tváři, ale to ne-
musí být pravda. Vždyť neležím v posteli, nejsem nemocný, jsem mladý, stadión bouří 
Owens a právě mi pověsili na prsa zlatou medaili.
V New York city byla na počest olympioniků přehlídka. Stál jsem v autě, které projíž-
dělo Pátou avenue, někdo z davu mně podal papírový pytlík. Hodil jsem ho na sedadlo 
a opájel se nadšením davu. Až když průvod skončil a já vystoupil z auta, vzal jsem si 
ten balíček s sebou. Zjistil jsem, že v něm jsou peníze keš. Deset tisíc dolarů. Když se 
mě Ruth ptala, od koho mohou být, neměl jsem tušení. Přesto návrat do hotelu Valdolf 
Astoria byl dost zlý. Jako by mne srazili z nebeských výšin do bahna. Vezl jsem pro 
Ameriku čtyři zlaté medaile, ale do hotelu mi přikázali vejít bočním vchodem a při-
volali nákladní výtah. Čert to vem! Nemohl jsem nic, než zatnout pěst. Černá pěst je 
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bezvýznamný symbol. Když ji otevřete a nemáte v ní nic, také nic neznamenáte. Černá 
pěst má jedině význam, když ukrývá peníze. V tom spočívá její síla. A ty jsem neměl.
Nemohl jsem ani nadále jezdit v přední části autobusu. Musel jsem jít k zadním dve-
řím. Nemohl jsem žít, jak bych chtěl. Jako bych nebyl čtyřnásobný olympijský vítěz. Na 
stadionu nikomu z nás nepodal Hitler ruku, doma jsem nebyl pozván Rooseweltem 
do Bílého domu. Nebyla žádná televize, žádná reklama. Pro černocha žádná šance. Jen 
jsem si musel vyslechnout, že moje atletické umění je „zvířecí“. Většina mě jen poplá-
cávala po zádech, ale žádný mi nenabídl stálou práci. Žij si, jak chceš. Dělal jsem, co se 
dalo. Sezonní práce i soutěžil se zvířaty. Nebylo to fér. Nikdo nemůže porazit plnokrev-
níka na 100 yardů. Vyrůstal jsem ve špatném čase.
Na Ohio State University jsem musel bydlet v černé koleji mimo akademickou půdu, 
jíst v černé restauraci a na stipendium nejlepší černý sportovec na světě nemohl ani 
pomyslet. A tehdy jsem se utvrdil v tom, že musím bojovat. Důležité bitvy nejsou zlaté 
medaile, ale ty neviditelné, nevyhnutelné uvnitř každého z nás. Naději a východisko 
jsem hledal u republikánů. Uznání od amerického prezidenta Eisenhowera přišlo až  
o dvacet let později.
Udělalo se mi líp. Otvírám oči. Ruth sedí u mého lůžka. Moje první a jediná láska. 
Potkali jsme se v Clevelandu. Bylo jí třináct, mně patnáct. Před olympiádou jsme měli 
tři děti. Usměje se na mě a vezme mé prsty do svých dlaní. Má teplé ruce, jako je  
a bývalo její srdce. Děkuju jí za všechno, i když už ji nevidím. Už budu muset jít. Brána 
se pomalu otevírá a za ní v dálce se rozžíhá jasné světlo. Najednou v té záři vidím, že 
na mě čeká můj věrný kamarád Luz. Tenkrát na stadionu bez jeho nezištné rady bych 
byl mnohem chudší. To zlato bych nezískal. Bez jeho přátelství by nebyl můj život tak 
dobrý, jak ve skutečnosti byl. Mám radost, že ho vidím, chtěl bych na něj zavolat, ale 
nemohu promluvit, ztratil jsem hlas. Tak volám, i když to neslyším: „Luzi, můj bratře, 
teď na smrtelné posteli se ti musím s pevným přesvědčením vyznat, že žádných zlatých 
medailí ani pohárů, které jsem kdy vyhrál, si tolik necením jako přátelství, které jsi mi 
nabídl.“
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Křížek
Martina Salhiová, 39 let

Táto, podívej, Zemance je už devadesát. Vytiskli jí přání v novinách. Bude asi nejstarší 
z celé vesnice. Babka ze starého mlýna je už od loňska pryč. Jen zahrádka před domem 
ještě nestačila zplanět. – Manžel bručel, že jsem zapomněla na sousedku odnaproti. 
– No jo, máš pravdu, ta bude asi starší. A jaká zvláštní jména dostala její pravnouča-
ta – Lukrécie a Sebastián. Kde se ta jména berou? Musíme jí taky popřát, alespoň se 
projdeme.
Na jejich stranu za řekou se dostane jenom v létě, když se vracíme z hub. Bělostná 
krajina byla tichá a mírná, protínalo ji jen několik proházených cestiček – od domu 
k domu a tenký proud Nežárky. Asfaltka byla celá pod sněhem, mezi pár usedlostí se 
pluh dostane až za několik dní. – Od kdy je vlastně Zemanka ve vsi? Nepamatuješ si, 
táto. – Přesně to nevím, mezi nás rodáky vždycky chodila na srazy. Chalupu má po 
dědkovi. Vždycky jsme ji tak brali, ale tady začala žít snad až po válce, po tom, co byl 
jejich dům ve městě opuštěn.
Otevřela jsem dnešní noviny. Přečtu si jen úvodník, pak mě bolí oči a stejně raději 
poslouchám rádio. Občanská válka na Ukrajině. Ničemu nerozumím. Copak se nedají 
včas zastavit? Nikdo si ve vlastní zemi nerozpoutá válku, copak to není jasné? Jenže 
koho zajímají názory staré báby. Vždycky je něco za tím. Pořádná válka se vede jen na 
cizím území, domov se chrání, říkával můj dědeček.
Babi, četla jsi dneska noviny? – Asi jsem trochu usnula. Četla, ale co to tam bylo? Jo 
válka. – Ale babi, vzadu máš přání od celé rodiny, jsou tam napsaní i Luki a Bastík, bu-
deš mít přece kulaté narozeniny. Přijede celá rodina. – Nikdo z nich však nevěděl, jak 
své narozeniny nenávidím. Vždycky mi ten den naskočí husí kůže.
Jedno lednové ráno se mi mrazivě zapsalo do paměti, i když tenkrát nemrzlo. Bylo až 
neuvěřitelně teplo, všechen vánoční sníh roztál, foukal vlahý jižní vítr, natřásal smrky 
kolem domu. Narcisy vystrkovaly nedočkavě lístky, dvanáct stupňů uprostřed samé 
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zimy. Volala jsem na mámu, že může zhasnout venkovní světlo. Byla jsem u kola, na 
kterém jsem měla odjet na noční směnu. A zas ten zvuk. Hned u nejvyššího smrku. 
Slyšela jsem ho už jednou, večer, než zemřela babička. Zrovna máma zhasla, nic jsem 
chvíli neviděla, jen jsem si nahlas ulevila ze samého leknutí. Cestou do práce jsem 
si namlouvala, že spadla cihla z okraje chodníku, to abych uklidnila svůj mozek. Ale 
temné síly ve mně věděly svoje. Zvuk mručivého nesouhlasu byl trochu podobný cihle, 
která se převalí na kamenný chodník. Ale bylo to něco jiného. Měla jsem zůstat tenkrát 
doma?
Pořád jsem na to myslela. Dřevěnou branku jsem spolehlivě zamknula a klíček pověsila 
na starý suk, jak už to děláme léta. To kvůli dědovi, kdyby se brzy ráno vydal krmit 
slepice. Bydlí na vesnici dlouhá léta sám, a tak je každý den u nás. A vždycky donese 
něco k snědku, na oplátku odnáší vejce, lidem na vsi už nezůstala téměř žádná drůbež.
Něco nebylo v pořádku, celou směnu jsem byla neklidná. Zdřímla-li jsem, budily mě 
děsivé hlasy. Zraněných přibývalo s blížící se frontou, bylo hodně práce. Když jsem 
ráno přijela z nemocnice, zabrzdila jsem o sousedovic plot. Dál jsem jet nemohla. Náš 
dům byl jiný, stál úplně holý v oraništi. Plot byl rozbořený a branka, přes kterou jsme se 
sestrou sledovaly vypadanými suky nedělní korzující oficíry, ležela na zemi. Na smrku 
za domem něco viselo. Ucítila jsem hrubé ruce, jak mě strhly z kola a táhnou pryč. Byl 
to soused. Neměla jsem ho nikdy ráda. Byl to takový mladý buran, jak říkávala mamin-
ka. Schováš se u nás do sklepa, než se to přežene. Kolo bude v kůlně.
– Kde jsou naši? – Nedalo se nic dělat, bláznivá Němka od vás z přízemí začala střílet 
do ruské kolony. Přijeli sem i s tankem, na nic se neptali. – Z domu se stal ruský štáb, 
stál na samém okraji města, byla to výhodná pozice pro vojenské výjezdy. Z obyvatel 
nezůstal nikdo.
Babi, nespi pořád. – Vždyť nespím, jen jsem si trochu zavřela oči. – Budeš mít naro-
zeniny, na oslavu přijede i strejda Pepík z Karlových Varů. – Na co by jezdil, ať raději 
přijedou v létě, můžou se jít koupat do řeky. A taky jsou suché silnice, ale teď. Vždyť 
ani sníh ke garáži jim neproházím. – No tak babi, vím, jak ráda máš sníh. – Tak to 
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není, nesnáším jenom teplou zimu. V létě ať je vedro a v zimě zase mráz. Tak to má být, 
žádný teplý vítr z jihu teď v lednu. – Babi, nemudruj, cestu ke garáži prohážu a ještě ti 
nazdobím jabloň. To budou koukat, až přijedou.
Probudila jsem se a uviděla dědečkovy oči. Byla jsem ve tmě mezi shnilými jablky už 
třetí den. – Milá holka, pojedeš ke mně na vesnici. Koupíme si slepice a bude nám dob-
ře – hlaholil děda. – Co naši a Maruška? – Zítra večer půjdu na zahradu, rodiče tam 
zakopali stříbrné svícny. Koupíme si za ně slepice. – Ne, půjdu já. Kdo by mi ještě zbyl?
Soused mi půjčil rýč a jejich zadní brankou jsem se prosmýkla k nám. Neměla jsem 
odvahu zdvihnout oči ke smrku. Pod lavičkou u ořechu jsem vykopala rodinný poklad, 
země úplně povolila, šlo to lehce. Vše jsem znovu uhladila a zasypala listím. Dva stří-
brné svícny, jeden můj a druhý Maruščin a maminčin zlatý řetízek s křížkem. Žádné 
hlasy jsem neslyšela, jen teplý vítr pohupoval visatci na smrku.
To bylo naposledy, co jsem byla doma, a zrovna jsem slavila dvacáté narozeniny. Dár-
ky jsem rozdávala já. Děda dostal můj svícen, aby koupil slepice, Maruščin jsme si 
schovali na památku. Zlatý křížek dostal soused, ten hrubý buran, který mi bez váhání 
zachránil život. Bránil se, ať si to schováme na horší časy, ale nedala jsem se. Pak nám 
pomohl pryč z města, i kolo protáhl.
Občas si vzpomenu na jeho bleděmodré oči. Stejnýma se díval i jeden zachmuřelý taxi-
kář v Hradci. Po válce jsem dojížděla do práce několik kilometrů. Byla výluka, musela 
jsem přeběhnout od autobusu na vlak. Všichni spěchali a já taky. Neviděla jsem ho, je-
nom jsem se na chvíli zastavila uprostřed silnice, že si přehodím těžkou tašku na rame-
no. Ta chvilka ho zachránila, jen se udiveně díval, že mě nepřejel. Holka hloupá – vletí 
přímo do cesty. Dívali jsme se z očí do očí, ale on nevěděl, že ho v tu chvíli nevidím. 
Jenom zlatý křížek, který se houpal u zrcátka. Býval maminčin. Až ve vlaku jsem si to 
uvědomila, byly to oči mého souseda. Říkala jsem si, proč jenom nezatroubil.
Babi, na co pořád myslíš? Posloucháš mě vůbec? Říkala jsem, že ti nazdobím jabloň  
u cesty. Navážu na ni jablíčka. Bude to krásné teď v lednu. – Víš, co bych si moc přála. 
Pozvat na oslavu jednoho starého pána. Dělával kdysi taxikáře. Bydlí na kraji města 
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před průmyslovou zónou. – Myslíš vedle toho starého rozpadlého baráku, co z něj jde 
hrůza. Prý jsou tam pohřbeny stovky mrtvých z války. – Nepřeháněj, prosím tě. Toho 
pána pozvi, je to můj nejlepší přítel.
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Vrtochy strýce Jaryna                                                       
Lenka Neterdová, 34 let

Když jsem byla malá, naši mi zakazovali k Sýkorům chodit. Ne, že by to byli nějací 
úchyláci, byla to rodina, ale naši se prostě báli, že tam chytnu špatné móresy.
„Přátelské vztahy v rodině se musejí udržovat, to nám říkali ve škole!“ bránila jsem se 
vehementně. Rodiče pak většinou couvli a já se mohla rozjet na svém kole, které jsem 
pojmenovala Svišť, do Sochůrek.
Strýc Jaryn byl silný kuřák. On byl vlastně silný hned na čtyři způsoby. Byl to silný 
kuřák silný v pase, který vedl samé silácké řeči a měl sílu jako dieselová lokomotiva.  
- A věřte, že nepřeháním! - Však dodneška nevím, jak strýc Jaryn přesně vypadal. Pa-
matuju si z něj jenom velké břicho, obří zadnici a mohutné nohy, za které by se nemusel 
stydět ani slon indický. Zbytek těla mu zahaloval černý tabákový dým, jenž k němu 
neodmyslitelně patřil jako svatozář k Janu Křtiteli.
Strýc Jaryn se rád povyšoval nad ostatní. O takových lidech se říká, že jsou chytří jako 
rádio. Ale strýc Jaryn byl daleko užvaněnější! Kdepak rádio! Internet to byl! Mohli jste 
nadhodit jakékoliv téma, a byť by to pro něj byla španělská vesnice, hned z něj vyjelo 
tisíc odkazů. Zatím jsem nepřišla na to, kde se naučil tak dobře lhát, ale v genech to 
nebude, protože by jinak moje maminka, jeho mladší sestra, dokázala tatínkovi říct, že 
ta halenka je už dva roky stará, aniž by se u toho rozpálila a zrudla jako chilli paprička.
Strýc Jaryn lidem rád dodával pocit méněcennosti. A pokud jednou za čas narazil na 
výřečnějšího filutu, jal se obhájit svoji výjimečnost předváděním svalů. - Proč myslíte, 
že muži v Sochůrkách při pozdravu podávají levou ruku? Protože tu pravou jim rozdr-
til můj strýc při souboji v páce.
Možná by nadělal mrzáky i z občanů okolních vesnic, ale ti se naštěstí včas dozvěděli  
o jeho fenomenální síle ze Sochůrského zpravodaje, v němž byla otištěna fotografie, jak 
nadzvedl krávu, aby teta Bohunka mohla podojit ve stoje, protože ji nesmírně bolela 
záda. Tetu, ne krávu, abych se vyjádřila přesně.
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U Sýkorů mi bylo vždycky báječně. Když se řekne dětství, vybavím si strýce, tetu, krá-
vu, slepice a další havěť, která pobíhala po dvoře. Přestože měli hospodářství, práci mi 
zakazovali, protože strýc ve mně viděl celou Sylvii, tedy svou sestru, mou maminku,  
a ta se prý narodila s oběma rukama levýma.
Jen občas mi dávali nějaké menší úkoly jako nasypat drůbeži zrní, zamést slepičince, 
zabít v kuchyni masařku či odehnat sousedovic kocoura. Ale sbírání vajíček – to už byl 
vyšší level! To jsem dostala jednou za úkol od tety Bohunky přendat vajíčka z kurníku 
do ošatky, když v tom se na dvorek připlížil strýc Jaryn a zařval na mě: „Hlavně ať ti 
nespadnou, nemehlo!“ Já se tak lekla, že jsem ošatku i s vajíčky upustila.
Na večeři jsme pak měli králíka, protože ho strýc Jaryn nechtěně zastřelil místo mě. Ale 
já neměla možnost schovat se jinam než za králíkárnu! Možná si myslíte, že strýc byl 
cholerik, který neměl s nikým slitování. To teda máte pravdu! Ale mě litovat nemusíte, 
já byla v jeho přítomnosti ráda, choleriky odmalička zbožňuju! S nimi se totiž nikdy 
nenudíte! S nimi se naučíte být pořád ve střehu! Díky cholerikům je život jako grape-
fruit – někdy sladký, někdy zatraceně kyselý, ale vždycky plný šťávy!
Pamatuju se, jak jsem se bála jít domů s vysvědčením, protože hodnocení na něm na-
psané nebylo zrovna důvodem k oslavě. Tušila jsem, že se slíbená dovolená u moře 
stane obětním darem za moji tupost. Po chvilce váhání jsem místo domů zamířila  
k Sýkorům. Kupodivu si strýc povšiml mého zádumčivého obličeje a kupodivu si  
i uvědomil, cože je to za významný den.
„Co se tváříš jak přišláplá žaba? Však ti začaly prázdniny, ne?“ zašklebil se jako nepove-
dená vosková figurína a stiskl mi líčko mezi svůj obří palec a ukazovák.
Když mi ruku z tváře konečně sundal, ještě půl hodiny jsem na kůži cítila podivné 
mrazení a v duchu se mi vybavovala jistá pasáž z Bílé nemoci.
„Dostávali jsme vysvědčení,“ řekla jsem poraženecky a přešlápla z nohy na nohu, jako 
když kočka stojí na parapetu rozpáleném od slunce.
„Sem s ním,“ zavelel jako kapitán Morgan a znovu ke mně natáhl velikánskou ruku. 
Vysvědčení v eurofolii zmizelo v oblaku tabákového kouře. Když se konečně vynořilo 
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jako loď vyplouvající z mlhy, ulevilo se mi, protože strýc moudře pravil: „Markéto, seš 
ve věku, kdy už k tobě můžu mluvit upřímně.“
Samotný úvod jeho kázání mě dost překvapil, protože kam moje paměť sahá, strýc 
Jaryn ke mně byl upřímný od mého narození. - Ještě v předškolním věku mi vysvětlil, 
že nejsou větry jako větry, že pivo je tekuté zlato a že nymfomanka je paní, která není 
lakomá a ráda dá. Tušila jsem, že půjde o významnou řeč a hltala proto každé strýcovo 
slovo jako fanoušek, který poslouchá přímý přenos fotbalového utkání v šelestivém 
radiopřijímači.
„Je nutný podívat se na věc z praktickýho hlediska. Když bylo Sylvě, co je teď tobě, byla 
hezká jako ty. No, asi ne tak hezká, ale dost hezká na to, abych musel Novákovi zlámat 
obě pracky.“
Zapýřila jsem se pýchou.
„Na rozdíl od tebe ale měla na vysvědčení jedničky. Odshora dolů! Představ si to! Kaž- 
dý rok!“
Splaskla jsem jako horká asfaltová bublina a aby toho nebylo málo, přišla za námi teta 
Bohunka.
Kývly jsme na sebe a já poníženě zabručela: „Nojo, tak chytrá jako máma nejsem a ani 
nikdy nebudu… Bohužel…“
„Jaký bohužel! Vždyť to je tvoje jediný štěstí! Když je ženská moc chytrá, nedělá to 
dobrotu! Podívej se na mě a na Bohunu, jak nám to klape!“ štípl tetu, víte kam. Ta mu 
bez váhání dala nešizenou facku a šla zase pryč.
Strýc za ní chvilku zamilovaně koukal a pak dodal světácky: „Aspoň si domů přivedeš 
někoho normálního. Ne takovýho břídila jako dotáhla Sylva.“ Je vám jasné, že takto 
nelichotivě se vyjádřil o mém otci! Strýc Jaryn měl prostě vřelejší vztah k věcem než  
k lidem. Jeho vášní bylo sbírání všeho, co se sbírat dá.
Víte, jak děti zbožňují kramaření na půdě? Tak u Sýkorů takových tajuplných prostor 
bylo nespočet! Akorát teta Bohunka ty tajuplné prostory nenáviděla, zvlášť když ote-
vřela dveře do komory a byla během tří vteřin zasypána tisícovkou igelitových tašek. 
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Pokaždé, jen co ji strýc sundal sáček z hlavy, mu vpálila, že se s ním rozvede.
Jaryn jí pak sáhodlouze vysvětloval, že všechny ty věci nutně potřebuje. Toužil totiž po 
slávě, a tu si chtěl vydobýt svými vynálezy, například senosušičem či hlodavcozabíje-
čem. Na své výtvory byl nesmírně hrdý, a ani když si motykolopatou způsobil dvaceti-
centimetrový rozštěp hlavy, nepřestal o motykolopatě tvrdit, že se jedná o nástroj nové 
generace. Chodit k Sýkorům v neděli bylo stejně nebezpečné jako objednat si šéfku-
chařovu specialitu v Thajsku. Strýc totiž každou neděli sledoval pořad Udělej si sám. To 
seděl před obrazovkou, nervózní jako vosa ve flašce, a modlil se, aby tentokrát některý 
z jeho vynálezů moderátor Skořápka doporučil divákům. Nejhorší na tom všem bylo, 
že i mě s tetou nutil dívat se na Udělej si sám.
Když Skořápka pronesl větu: „Milí diváci, těšíme se na vaše nápady, za týden na shle-
danou,“ následovalo většinou strýcovo tichoulinké zakňourání a poté salva hlasitých 
nadávek, kvůli kterým by zčervenal i Slovník vulgarismů. Tetu samozřejmě mrzelo, 
že zatímco naproti u Kondlerů se podává sváteční nedělní oběd a snad i jejich ovečky 
bečí tak nějak něžněji, jen aby nenarušily pohodu, u ní doma nedělní oběd chutná jako 
poslední jídlo před popravou, jen kvůli tomu, že se v televizi opět neobjevila žádná ze 
strýcových super vychytávek.
Samozřejmě jsem k Sýkorům v neděli chodit nemusela - mohla jsem prožít den plný 
harmonie v přítomnosti rodičů, kteří pravidelně meditují a mají plně funkční korunní 
čakru - ale bylo mi líto tety.
A pak se to stalo. Přišla další neděle. Skončil 512. díl Udělej si sám. Kondlerovi okopá-
vali zahrádku, strýc okopával nábytek a teta se dokopávala k odchodu. Pamatuji si, že 
se přede mnou objevila s kufříkem na kolečkách a řekla jen: „Já už nemůžu, Markétko.“ 
Smutně jsem se za ní dívala z okna a bylo zvláštní, že jediné, co mi v tu chvíli běželo 
hlavou, bylo to, proč jí strýc Jaryn, když je to takový kutil, ještě pořád neopravil to vr-
zající KOLEČKO?!
„Vůbec se Bohuně nedivím! Být na jejím místě, odešla bych už dávno! Vždyť já Jaryna 
znám! Kdybych měla za bratra krokodýla, byla bych na tom líp, než vyrůstat vedle 
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takovýho tyrana!“ zuřila maminka a její devátá čakra se uzavřela jako lotosový květ v 
noci.
„Stejně… Myslím, že bychom měli Jaroslavovi pomoci s hospodářstvím, když je teď na 
všechno sám,“ prohlásil filantropicky tatínek, jenž samozřejmě netušil, že strýc o něm 
nemluví jinak než jako o břídilovi, budižkničemovi, tupounovi, moulovi a smolařovi.
„Jen přes moji mrtvolu!“ bouchla do stolu máma jako námořník, kterému došel rum.
„Co si sám navařil, ať si taky sám sní!“
„Sylvo, já tě nepoznávám! Cizím pomáháš a vlastního bratra necháš na holičkách?!“ 
nazdvihl otec své černé husté obočí tak vysoko, že vypadal jako Mickey Mouse.
„Jo, nechám! Copak ty bys pečoval o někoho, kdo se tě pokusil už několikrát zabít?!“ 
dala si máma jednu ruku v bok a druhou zašermovala vařečkou jako mečem. Tak tro-
chu připomínala rozčilenou Johanku z Arku.
„Přeháníš!“ odsekl táta a mávl rukou, což mámu ještě víc popudilo.
„Nemáš vůbec ponětí, jaká TRAUMATA si kvůli němu nesu z dětství! Neumíš si před-
stavit, jaký to je mít za bratra magora! Když vynalezl ochucovadlo polévek, skončila 
celá rodina na týden ve špitále! ON samozřejmě NE, protože ON tenkrát polévky ještě 
NERAD!!! - Když mi bylo osm, vymyslel, že bychom mohli sáňkovat i v létě. Přimon-
toval na sáňky kolečka a pustil mě na nich ze Smrťáku! Ano, to je ten nejvyšší kopec  
v Sochůrkách! Od té doby mám fobii ze sáněk!“
Podívali jsme se s tatínkem na sebe a vyprskli jsme smíchy. Máma nám pak řekla, že od 
nás odejde, jako to udělala teta Bohunka.
Uplynul první týden a strýc se v hospodě nehorázně opil. Vyřvával tam na celé kolo, 
že je mu jedno, že Bohuna odešla – aspoň prý nemusí živit dvě krávy, ale jenom jednu. 
O týden později se procházel celý den po Sochůrkách, a když potkal nějakou tetinu 
kamarádku, nenápadně od ní vyzvídal, kde že to Bohunka teď bydlí. Když končil třetí 
týden, bylo to poprvé po deseti letech, co se nedíval na Udělej si sám. To už jsem si  
o něj vážně začala dělat obavy.
Po měsíci strýc Jaryn zmizel. Ne, že by taky opustil Sochůrky, jen se strašně změnil. Už 
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to nebyl ten silný rozohněný býk! Už to nebyl ten ukřičený tlampač! Vypadalo to, že ze 
strýce zbyla jen jakási slupka nesoucí jeho podobu.
„Mám jít otevřít?“ zeptala jsem se, když se ozval zvonek.
„Nemusíš. Bohuna klíče má a ostatní ať mi vlezou na záda,“ zabručel.
Za dveřmi se ozývalo chichotání. „Dobrý den, máte nějaká víčka?“ zeptaly se děti skoro 
jednohlasně a vykulily na mě svá roztomilá zvědavá očka.
„Víčka?“ pohlédla jsem udiveně na partu malých skřítků.
„Ano, plastová víčka z PET lahví, džusů či mléka. Vy jste asi nečetla plakátek…“ kon-
statovala smutně mladá žena, která děti doprovázela.
„Bohužel, nečetla. Jsem tady jenom na návštěvě. Ale můžu se zeptat strýce, jestli doma 
nějaká víčka nemá,“ usmála jsem se a běžela za strýcem, který se zatím přesunul z jí-
delny na dvůr.
„Zase nějací podobní prodejci, co?! Nemám zájem!“ zabručel znovu, tentokrát ještě  
o tóninu níž.
„Žádní prodejci! Přišly za tebou děti!“ rozmáchla jsem rukama.
„To je ještě horší! Aby z člověka vymámili peníze, pošlou na něho dětský ksichtíky!“
„Ale ty děti nechtějí peníze! Chtějí plastová víčka!“
Strýc se podíval na oblohu, pak na mě, pak znovu na oblohu a znovu na mě. Zřejmě 
zvažoval, zda nemám úpal. Nicméně, nakonec mi svěřil klíč od staré stodoly na zahra-
dě, která mě vždy přitahovala už proto, že ji zamykal.
Stála jsem před obrovskou stodolou, jejíž délku jsem odhadovala na 12 metrů, šířku na 
8 metrů a střecha, ta končila zhruba v šestimetrové výšce!
Připadala jsem si jako Jonathan Harker, který právě stanul před Drákulovým sídlem  
v Transylvánii. Klíč zajel do zámku lehce, ale pohnout s pravým křídlem vrat, to už vy-
žadovalo veškerou sílu. Konečně jsem vstoupila do stodoly a úžasem otevřela pusu jako 
astronaut při pohledu na matičku Zemi. Ve stodole nebylo k hnutí. Doslova praskala ve 
švech. Od země až ke stropu byla vycpána prázdnými PET lahvemi.
„No co, slyšel jsem v Udělej si sám, že z PET lahví se bude vyrábět textil i střešní kryti-
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na. Tak co kdyby se mi na něco hodily, na nějaký vynález, třeba…“ ozvalo se mi za zády 
a já ještě pořád nedokázala sklapnout čelist.
„Vezmi si tu kravatu!“ trvala na svém teta Bohunka. „Jaryne! A típni sakra tu cigaretu!“ 
zavelela máma.
„Už jsou tu!“ vyjekl vzrušeně táta.
Před domem zastavilo auto televizního štábu a z něho vyskákalo několik lidí s fotoapa-
ráty, mikrofonem a kamerou.
„Pane Sýkoro, ve sbírce víček pro Jonáška se shromáždilo neuvěřitelných 28 tun plas-
tových víček! Za těchto 28 tun plastových víček Jonáškovi rodiče obdrželi 90 tisíc  
a mohli tak Jonáškovi zaplatit léčebnou kůru, která mu usnadnila život s hendikepem. 
O Vás, pane Sýkoro, Jonáškovi rodiče prohlásili, že jste pozemský anděl, protože hlavně 
díky Vám byl kamion naplněn v rekordním čase! Víme, že jste poskytoval už mnoho 
rozhovorů, ale byl byste ochoten i našim divákům povědět svůj příběh?“
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Věrný služebník
Lenka Martinková, 19let

„Měl bys vědět, příteli, že já nevyjednávám. Nevybral jsem si tě pro tvou odvahu nebo 
oddanost; ne ne, ten důvod je docela jiný, prostší, ano, to je to správné slovo. Vybral 
jsem si tě ze zištných důvodů - s mojí hlavou a tvojí silou máme šanci, tak je to.“ Vel-
mož stál před oknem zaskleným malými skleněnými terčíky a živě gestikuloval.
Vždy si dával záležet na dramatičnosti svého projevu a teď na dokonalé formulaci závi-
sel jeho život. Ještě nedávno byl nejmocnějším šlechticem království, ale když viděl, jak 
se pod hradem houfují nepřátelské oddíly pochopil, že všechno ztratil. Stal se vězněm 
na svém vlastním sídle.
Otevřel dveře a přikázal ozbrojenci, aby ho přivedl. Pak se vrátil k oknu, opřel se o rám 
a upřeně se zadíval do krajiny, kterou dnes možná vidí naposledy.
„Příteli,“ vykročil mu v ústrety, když za sebou uslyšel jeho kroky. Pevně ho objal kolem 
ramen, odvedl ho ke křeslu, kde mu sám nalil víno a ozbrojence přísným pohybem 
ruky vyhnal z místnosti.
„Chci tě odměnit za věrné služby…“ ukázal na váček, ležící na stole. „Ale než ti od-
měnu vyplatím, chci po tobě ještě jednu – poslední – službu; aby sis ji plně zasloužil.“ 
Vyčkávavě se odmlčel.
„Ale pane, já ne…“
Skočil mu do řeči: „Měl bys vědět, příteli, že já nevyjednávám…“
„Tak jsem to ne…“
„Nevybral jsem si tě pro tvou odvahu nebo oddanost, ne ne, ten důvod je docela jiný, 
prostší, ano, to je to slovo. Vybral jsem si tě ze zištných důvodů – s mojí hlavou a tvojí 
silou máme šanci, tak je to.“
„Ale pane, nevím, jak bych…“
„Stačí se podívat z okna… Co vidíš?“
Urostlý muž poslušně vstal. Na okamžik vyhlédl a hned se zas obrátil k hradnímu pá-
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novi: „Kdo to…“
„Vojsko krále se spojilo s družinami majitelů okolních panství, aby mě potrestalo.“ Za-
myšleně upil ze své číšky, než pokračoval: „Tvým úkolem je dohlédnout na sluhy, až 
budou nakládat můj majetek a během cesty ho budeš chránit. Jakkoli, máš k tomu mé 
požehnání. Sejdeme se na místě, které známe jenom my dva a odkud už máme cestu 
ke svobodě volnou…“ kývnutím hlavy ho propustil. Přestal si ho všímat, natáhl se pro 
číšku a když zjistil, že je prázdná, napil se přímo ze džbánku.
•
Oddaný služebník se plížil zšeřelým hradem. Nepotřeboval ani louči, v noci se tu vy-
znal stejně dobře, jako ve dne. Přes svou mohutnou postavu nenadělal žádný hluk, 
skoro jako by se ani nedotýkal země. Kráčel k pootevřeným dveřím, za kterými viděl 
mihotavé světlo ohně. Věděl, že hradní pán pečlivě přepočítává každou minci svého 
majetku.
Opatrně se sklonil ke škvíře a sledoval usilovnou práci velmože. Přes rty se mu prodra-
lo tiché zaklení. Tak proto ho tolik potřeboval. Proto měl dohlížet na stěhování plných 
truhlic. A proto si pán mohl dovolit nabídnout mu bohatou odměnu, ze které bude 
moci žít několik let.
Nevěřícně sledoval, jak se probírá předměty z drahých kovů, těší se dotykem vzácných 
látek a do truhlic ze zvláštního dřeva opatrně rovná zbraně, jakých v zemi není rovno. 
Rázem mu došlo, kam hradní pán pravidelně mizí, i proč se k sídlu stahují ozbrojenci.
Rychlým krokem se vracel do své komůrky. Až moc dobře si uvědomoval, že se stal 
svědkem něčeho, co neměl vidět. Cestou v ruce svíral jílec meče, připravený bránit se. 
Věděl o jeho objevu někdo další?
•
Štval koně. Slyšel za sebou skřípot plně naložených vozů a zrychlil. Měl na karavanu 
dávat pozor, prohledával cestu před sebou a hlídal každý podezřelý pohyb. Krátce se 
ohlédl. Sotva projede zatáčkou a ztratí se jim z očí, bude mít vyhráno.
Odbočil na sotva znatelnou cestičku a oklikou se vracel k hradu. Možná riskoval příliš, 
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ale nechtěl, aby jeho jméno někdo spojoval s přepadáváním kupců.
Kůň vyděšeně zaržál a vyhodil jezdce ze sedla. Bezmocně dopadl na zem, kde ho vzá-
pětí spoutali ozbrojenci s královským erbem na pláštích. „Tak pojď,“ prudkým škubnu-
tím ho vytáhli do stoje, „našeho velitele bude zajímat, jak se sem dostal zvěd z obklíče-
ného hradu…“ Jeden z nich se posměšně rozesmál a hrotem meče mu rozřízl halenu.
Za chůze se pokusil uvolnit spoutané ruce. Začínaly ho brnět a jen těžko se soustředil 
na svůj plán. Veškerý úspěch závisel na jeho schopnosti všechno věrohodně podat.
Odvedli ho do největšího stanu v ležení, kde ho srazili na kolena před zámožně vypa-
dajícím mužem. Podvolil se, ozbrojenci u něj stáli s tasenými zbraněmi v rukách. Přes-
to dal najevo svou neohroženost. Narovnal se a pevně se zadíval velmoži do očí: „Byl 
jsem služebníkem držitele zdejšího panství, ale včas jsem se dozvěděl o jeho činech a 
rozhodl jsem se zabránit mu v útěku. Bůh vedl kroky tvých lidí, když mě zajali.“
Oslovený se na něj poprvé pořádně zadíval. Zaujala ho jeho odvaha. Málokdo si do-
volil na něj promluvit, aniž by se ho na něco ptal. „Jaký je to plán?“ zeptal se s přesně 
odměřenou dávnou zvědavosti.
„Chtěl svůj majetek ukrýt na místě, které známe jenom my dva. Měl jsem tam dopro-
vodit jeho karavanu a počkat na něj. Nikdo jiný o tom místě neví a jen s mojí pomocí 
ho dokážete lapit,“ vysvětloval klidným hlasem a neodvrátil pohled, když si ho velmož 
přísně měřil.
„A to ti mám věřit? Co když se nás jenom snažíš vlákat do pasti?“
„Pošli se mnou své muže, pane a dej jim příkaz zabít mě, když se budu chovat jakkoli 
podezřele…“ navrhl tiše a sklonil hlavu. V duchu si vyčítal, jak hloupě strčil hlavu do 
oprátky.
•
Pod dohledem ozbrojenců nechal truhlice přenést do jeskyně. Nervózně se dotkl opas-
ku, kde mu vždy visel meč, který jim teď musel odevzdat. Věděl, že by se nedokázal 
ubránit holýma rukama. Neměl nejmenší šanci.
Když na udusané cestě zaslechl klapot koňských kopyt, lehce na ozbrojence kývl. Na 
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zádech ucítil hrot dýky, o krk se mu otřel teplý dech a varovný hlas mu sykl do ucha: 
„Žádné hlouposti. Kdykoli tě můžu zastřelit…“ ozbrojenec zmizel v šeru za ním.
V ústí jeskyně viděl plamínek voskovice. Hradní pán kráčel sebejistě vpřed. „Příteli, 
tu odměnu si…“ jeho hlas zanikl v řinčení zbraní. Jeho věrný služebník se potměšile 
zasmál, když mu ozbrojenci poutali ruce a v obklíčení ho odváděli do tábora.
•
Seděl vedle velitele královského vojska a naposledy se díval na svého někdejšího pána. 
Za přepadávání kupců ho čekala smrt. Sledoval, jak se vyrovnaně modlí a vydržel i jeho 
pohled, kterým jako by mu sliboval věčnou pomstu. Neodvrátil se, když kat zvedl meč. 
Cítil se zároveň jako zrádce i hrdina.
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Motýlci v břiše
Kateřina Hadravová, 26let

Je docela přijatelně. Ani zima, ani velký vedro. Namířím si to směrem k náměstí. Cítím 
se naprosto skvěle. Mám chuť se začít smát nahlas, ale nechci vypadat jak blázen. Tak 
se jen lehce usmívám na svět kolem sebe. Zastavím se u jedné z výloh a nenápadně se 
začnu prohlížet. Tmavě rudé šaty, lehce obepínající na těch správných místech, mini 
kabelka s nejnutnějšími drobnostmi, vlasy rádoby nedbale rozpuštěné, žádné líčení, 
jen jemně zvýrazněné řasy řasenkou a černé baleríny. Neměla jsem si spíš vzít pod-
patky? Jenže, co když půjdem‘ někam do přírody? Ne, baleríny jsou v pohodě. Nebudu 
aspoň vypadat moc načančaně. Už bys asi mohla přestat čučet do tý výlohy, narcistko! 
Vždyť víš, že stejně vypadáš úchvatně, protože sis na tom dala záležet.
Chvíle egocentrického prohlížení pominula a zas se vydávám na cestu. Procházím 
jednou z rušnějších uliček. Za těch pár metrů jsem stihla zaznamenat hned několik 
pochvalných pohledů od mužské části populace. Ženská část kouká jen nevraživě. Zá-
vidíte, co? Jen si záviďte, když vás to baví. Mě nic dneska nerozhodí. Teda doufám. 
Zaregistruju, že mě míjí fakt hezkej kluk. Sjede pohledem od mých bot po výstřih, kde 
chvilku setrvá, a pak pokračuje k očím. Usměju se na něj. Jako odpověď se mi dosta-
ne vyzývavého mrknutí. Promiň, chlapče, ale dneska ne, dneska jdu na rande. Kolik 
je vlastně hodin? Rychle mrknu na hodinky. Mám ještě spoustu času, můžu klidně 
zpomalit. Letím zbytečně jak blázen. Ještě se zpotím a co potom? Ještě jedno rychlé 
nahlédnutí do jiné výlohy. Jo, v pohodě, všechno, jak má být. Tak to můžu vzít trochu 
oklikou, ať si ukrátím čas. Přece tam nedorazím s předstihem. Vypadala bych jak něja-
ká nedočkavka. Ach bože, za chvíli se s ním sejdu. Za chvíli uvidím jeho nádherně svět-
le modrý oči. A uslyším jeho hluboký hlas. A ty rty! Člověk by je chtěl hned začít líbat  
a nikdy nepřestat. Jo a to tělo! Hmm… Prosím tě, přestaň. Vzdycháš tu jak puberťačka.
Určitě jsi teď při tom vzdychání měla na tváři ten pitomej výraz. Hlavně ten výraz ne-
měj, až budeš s ním. Jasný? To by ses mohla jít rovnou zakopat. No jo, musím se uklid-
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nit. Když já pořád nemůžu uvěřit tomu, že mě nakonec opravdu pozval na rande. Je to 
tak hezkej pocit. A jak byl nesmělej, když se mě ptal, jestli bych s ním někdy nezašla 
na kafe nebo tak. Počkat, co jsem si vlastně vzala za prádlo? Jo, to krajkový, tak to je  
v pohodě. Bude to skvělej den, protože vypadám skvěle, on je skvělej a všechno je pro-
stě skvělý. Kolik že máme hodin? No, asi bych mohla tu okliku trochu zkrátit. Zamířím 
nejbližší cestou na náměstí. Už vidím radnici.
Buchbuch-buchbuch. Proboha, klid! Ještě tu dostaneš infarkt. Děláš, jak kdybys šla po-
prvý na rande. Už ho vidím. Všimnul si mě a usmál se. Ježíši! Motýlci v břiše. Hlavně 
se teď nezačni červenat. Fajn, tak už se červenáš.
Tak se aspoň nezačni tvářit tak pitomě jako vždycky. Jo, tak už se tak tváříš. No, tak 
teď už je to úplně jedno. „Ahoj.“ Bože, ten hlas! „Ahoj, nejdu moc pozdě?“ „Ne, vůbec 
ne. Tak akorát.“ Je tak milej. Už abych ho mohla políbit. Je vidět, že je taky nervózní. 
„Víš… než někam půjdeme, tak… tak ti chci něco říct…“ Co mi tak chce říct? Snad mi 
už teď nechce říct, že mě miluje? Tak, aspoň by to věci urychlilo, ale zase… Ne, to mi 
určitě nechce říct. „Víš, já jsem o nás přemýšlel…“ Cože? On o nás přemýšlel? Už teď? 
To je tak roztomilý!
„Chtěl jsem tě už dřív někam pozvat. A včera večer jsem o nás teda přemýšlel… A mám 
tě i docela rád a vážím si tě. Ale asi bych byl radši, kdybychom zůstali kamarádi… Jako 
přátelé, víš? Chápeš? Tak se nezlob. Jsi strašně fajn holka, ale radši bych s tebou jen 
kamarádil.“ Motýlci v břiše chcípli.
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