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Otec 
Jana Trhlíková, 51let

 Vyběhl nervózně z metra. Stihnul to. Příměstský autobus stál ještě na zastávce. 
„Čau Marku,“ kývnul na něj řidič. „Dlouho jsem tě neviděl. Ty teď moc domů nejezdíš, 
co?“ Otázka nemusela nic znamenat. Přesto ho znejistěla. Narážka nebo pouhá kon-
verzace?
„Moc ne, makám na diplomce.“ Slova plula po hladině, vznášela se. Nebyl si jistý, jestli 
něco ví. Nebyl si jistý ničím. Proto teď jezdil domů tak nerad. Každé slovo na sebe na-
balovalo tisíce potenciálních významů. Zdálo se mu, že všichni sousedé si cosi špitají za 
jeho zády. Obklopovalo ho nejasné úporné šumění, které rušilo všechny jeho myšlenky.
 Autobus se šinul po klikaté cestě. Dřív ji lemovalo jen pár baráků natlačených přímo 
u silnice. Dnes to tu vypadalo jak náletová zóna. Domy bez charakteru i stylu, všelijak 
poházené, se uchytávaly na okolních polích jak plevel. Jejich dům mezi ty plevelné ba-
ráky nepatřil. Stará secesní vila na okraji, luxusně zrenovovaná. Otec na ni byl pyšný. 
Vešel dovnitř a žaludek se mu zvláštně sevřel. Už nikdy to nechtěl zažít. Tu bezmoc. 
Násilí, kterému nerozuměl a neuměl zabránit. Jeho život, ten, na který byl zvyklý, se 
rozpadal, drobil. Nezbylo z něj nic. 
 V domě se nepohnul ani stín, přesto se napětí dalo krájet. Pak se dveře do haly po-
malu, opatrně otevřely. „Ahoj Marečku,“ ozvala se máma šeptem. „Představ si. Táta se 
chce dát rozvést. A mě chce připravit o dům,“ znělo to bezvýrazně. Plápolala ve větru, 
kterému nedokázala vzdorovat. Prosila o ochranu. Díval se na ni bezmocně. Modřina 
na její tváři, která ho minule tak vyděsila, vymizela. „To určitě nemyslí vážně,“ snažil se 
ji jemně uchlácholit. Jistý si tím ale nebyl. Otec, bohatý, energický podnikatel s oblibou 
říkával: „Ve vztazích musí být rovnováha. K úspěšnému muži patří hezká mladá holka. 
Mámě bylo přes padesát, kolem pasu lehká pneumatika, povislé břicho. Doba, kdy byla 
pěkná, už byla nenávratně pryč. 
„Myslel jsem, že už je to mezi vámi lepší.“ Zavrtěla hlavou. „Mám s ním peklo. Ne-
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vím vlastně ani, co se stalo. Ale kdybych měla kam odejít… tak ode jdu… Tohle není  
k vydržení.“ Nikdy nepracovala, dělala otci zázemí, vařila, uklízela, pečovala. Neuměl 
si představit, co by si počala sama. „Já s ním promluvím,“ slíbil. 
 Vešel do pokoje. Otec seděl u televize, důležitě přehozenou nohu přes nohu. Popíjel 
whisky. Nikdy nepatřil k mužům, kterého ženy obletují. Menší, trošku proplešatělý, měl 
v sobě zvláštní, snad trošku nespravedlivou matnost. Vykompenzoval to sveřepou tvr-
dostí. Makal na sobě. Bez soucitu k sobě i druhým. „To přece mámě nemůžeš udělat,“ 
obrátil se na něj Marek s výčitkou.
„Proč bych nemohl? Lidi se dneska rozvádějí jak na běžícím pásu.“ 
„Nezdá se ti, že jí něco dlužíš? Za všechny ty roky, co se o tebe starala? Přece jí nemůžeš 
jen tak od kopnout…“
„Nepleť se do toho. Nerozumíš tomu. Ničemu nerozumíš. Chtěl jsem z tebe udělat 
chlapa, předat ti, co vím, životní poselství, ale ty sis nikdy nenechal poradit.“ Zvedl 
skleničku a hodil ji do sebe. „Nikdy jsi nebyl jako já, ani trošku… jen mámin rozmaz-
lený mazánek.“ V jeho slovech znělo hluboké zklamání. 
 Nemohl to přijmout. „Myslíš, že bych chtěl být jako ty? Despota, co umí jen bu-
zerovat? Myslíš, že nevím, jak jsi byl na mámu hnusný? Něco ti řeknu… Jsem rád, že 
nejsem po tobě. Opravdu rád.“ Vztekle popadl tašku a bouchl za sebou dveřmi. Díval 
se za ním. Možná, kdyby mu to mohl vysvětlit, pochopil by ho. Jenže to nešlo. 

- - -
 Začalo to nenápadně, fotkou povalující se pod křeslem. Asi odněkud vypadla při 
úklidu. Byl na ní s Lucií, svojí ženou a partou kamarádů. Rozesmáté tváře, v ruce lyže. 
Za nimi Luční bouda. Bylo to dávno. Na fotce vypadal o hodně štíhlejší, ale tak nějak 
nedomrle, nedokončeně. Tehdy si sám sebou nebyl ještě moc jistý, ale nakonec to do-
kázal, všechno, co chtěl. 
„Lucie, proč se tu povaluje ta fotka?“ Zavolal na ni. Měl rád uklizeno. Domov, který 
funguje, věci na svém místě, solidní úroveň a řád. Pak se najednou zarazil. Černobílý 
snímek nebyl moc kvalitní a přesvětlené leky na obličejích zdůrazňovaly rysy, kterých 
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by si normálně nikdy nevšimnul. Teď to bylo ale úplně zřejmé. Jeho kamarád Honza 
a Marek. Vypadali jak dva bratři. Dvojčata. „Chtěl jsi něco?“ přiběhla zadýchaná. „Ne. 
Už nic,“ odpověděl odtažitě. Vždycky si připadal jako úspěšný muž. Muž, který toho 
hodně dokázal. Měl tenhle svůj příběh rád. A rád ho i vyprávěl. Kluk z chudé rodiny  
s otcem mašinfírou a matkou pošťačkou, který si po revoluci založil irmu, a ta rostla  
a rostla. Podařilo se mu všechno, na co sáhl. Jenže tahle fotka měnila všechno. Úplně 
všechno. 

- - -
 Sebral kartáček na zuby z kalíšku v koupelně. Strčil ho do malé obálky s vypolst-
rovaným vnitřkem, pečlivě uzavřel přesně podle návodu. Náhradní vzorek. Některé 
laboratoře mu to odmítly. „Přijímáme jen vzorky, u kterých je zřejmé, že testovaný  
s odběrem souhlasil.“ Trapnější už to být nemohlo. Pak otevřel ústa a setřel vnitřní 
stranu kartáčkem. Zalechtalo to. 

- - -
 Uběhlo sedm dní. Jen sedm. Stáhl si výsledky ze zabezpečeného výsledkového por-
tálu. Četl zprávu pozorně, znovu a znovu. A cítil přitom podivnou nevolnost. Pod-
vedla ho. Lhala mu celý život. Všechno byl jen podfuk a klam. Nechala se živit i své 
dítě. Udělala z něj úplného blbce. Všechno bylo jinak, celý jeho život. Vlastně to mohl 
tušit. Marek se mu nikdy nepodobal. Nikdy si nerozuměli. Jiná krevní skupina. Chtěl 
mu porozumět. Ale nešlo to. Nezajímal ho. Jeho názory, zkušenosti, všechno odmítal, 
ignoroval. Přemýšlel, co dál. Nemůže to nikomu říct. Nikomu, ale rozvede se. Nemůže 
s ní přece být. 

- - -
 Mobil položený na stole zabzučel. Neznámé číslo. „Tady laboratoř. Máme pro vás 
důležitou zprávu. Ve lice se omlouváme, ale zjistili jsme, že došlo k záměně výsledků. 
Vámi odeslané vzorky potvrzují, že jste s pravděpodobností vyšší než 99,999 % otcem 
dítěte. Ještě jednou se velmi omlouváme a doufáme, že vám to nezpůsobilo nějaké ne-
příjemnosti.“
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Senoseč
Jana Dohnalová, 40let

 Matka brzy ráno, ještě za rosy, kosila louku. Rozmachovala se málo, ne jako chlap, 
ale žensky, i když dokázala na ostří pěkně přitlačit. Stála rozkročmo a sukně jí plandala 
mezi koleny. Dávala do sečení všechno, celou svou duši. Výsledkem byl úhledný řad, 
který jí zůstával za kosou. Jola z něho vybírala kopretiny, růžové kohoutky a zelené 
kontryhele. Pletla si z nich věneček. Sobě a panence Olině.
Matka vyrazila na sečení schválně brzy, aby se tu nepotkala se sousedy, k jejichž po-
zemku louka těsně přiléhala. Vždycky sekala na několikrát, dole už byla louka většinou 
sklizená a ona začínala znovu uprostřed.
 Vyhlídalova louka stála ještě celá, plná šťavnaté trávy, klátící se v mírném ranním 
vánku.
„Mami, proč Vyhlídalovic ještě nesečou?“ zeptala se matky znenadání Jola, ale matka 
ve svištění trávy a kosy její otázku přeslechla a Jola ji po chvilce musela opakovat.
„Ty to skosej najednou, než se nadějem...“ odpověděla matka a pak dodala víceméně 
pro sebe.
„... pučej si na to sekačku z JZD, pakáž komunistická…“ Jola nerozuměla tomu, co 
matka říká ani za mák, ale připadalo jí, že Vyhlídalovi musejí být skrz naskrz špatní 
lidé, když o nich matka takhle mluví, jinak by přece neměla důvod je nenávidět. Po 
ránu vyšel starý Vyhlídal před vchod, aby se podíval na oblohu a taky se nadechl drobet 
čerstvého vzduchu, a Jola na něho v tu chvíli vyplázla jazyk, dala do toho takovou sílu 
a obratnost, až jí spadl věneček lučních květů z hlavy.
„Učíš to dítě pěkný věci, jen co je pravda!“ zahalekal od vchodu Vyhlídal na matku, ta 
chudák ani nevěděla, o čem mluví, zvedla unavenou a rozcucha nou hlavu od kosy.
„No, co koukáš… ten tvůj parchant na mě vypláznul jazyk!“ zařval znovu. Matka se 
podívala na Jolu, která jí stála za zády a maličko se krčila. Už poznala, že tohle dělat 
neměla. Matka se ale vzápětí otočila zpět na Vyhlídala.
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„Jakej parchant, ty seš větší parchant, Fanouši!“
„A je to parchant!“ trval si na svém Vyhlídal.
„Dyť všichni vědí, kde je její táta, jen kriminálník by si vzal takovou… jako ty…“
„Můj tatínek je v Sovětském svazu jako komsomolec.” křikla na něho Jola hrdým hla-
sem.
„Ve svazu... Sovětském… aha, ať se ta tvoje máma nedá vysmát... ve Valticích… tak 
možná.” Vyhlídal věděl, kde matku ranit nejvíce, chvíli na něho křičela ještě něco o bol-
ševicích, ale byla deinitivně zlomená, její hlas zněl najednou plačtivě, ačkoli se sama 
tomu bránila, seč mohla.
„Maminko, že to není pravda… a že je tatínek v Sovětském svazu…” Matčin pláč jí 
vždycky signalizoval, že něco neudělala dobře.
„Maminko, promiň, já už to vícekrát neudělám, už se nikdy nebudu vyptávat, ani vy-
plazovat jazyk na Vyhlídalovic… slibuju…“
Omlouvala se, ale matka se na ni mezi slzami usmála: „To nic, to je dobře,“ řekla jí.
„To je správně, jen se nedej, v životě se nesmíš dát, jinak tě takovíhle lidi sežerou…“ 
řekla jí ještě a pak se deinitivně rozvzlykala a těžké slzy, spolu s potem, kapaly do trávy. 
Rozbrečela se, až když viděla, že Vyhlídal zalezl domů, před ním se pokořovat nehod-
lala.
„Že se na něj nevykašleš, na Francka pitomýho,“ řekla jí babička, když přišla celá schvá-
cená od sečení do kuchyně. Venku se ozval dunivý rachot. K Vyhlídalům na louku 
opravdu přijela sekačka z JZD. Pod její stříbrolesklou lištou lehlo najednou půl louky 
a Vyhlídal posměšně pošilhával po sousední louce, na které se matka ráno tolik na-
lopotila, a při tom nedokázala posíct ani třetinu toho, co sekačka z JZD srazí jedním 
posunutím lišty. Jola se chtěla jít na obrovský, drnčící stroj podívat zblízka, ale matka 
jí to nakázala.
„Ještě by tě uhranuli, doma budeš!“ Jola se posadila na široký parapet okna, natřený 
krémovou barvou, aby alespoň tak mohla vidět obrovskou řvoucí mašinu. Loupala při 
tom z parapetu několikavrstvou krémovou barvu, až si kousek zadřela za nehet. Pálilo 
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to pekelně, ale nekřičela, věděla, že by jí matka ještě přidala pár na zadek za to, že zni-
čila natřený parapet, který natíral ještě děda, než umřel a teď že ho nebude mít už kdo 
natřít.
 Vrazila si raději prst do pusy a dívala se na obrovskou mapu Evropy, kterou se jí 
podařilo v barvě vyloupat. Pustila si fantazii na špacír a na bolest skoro zapomněla. 
Představovala si v tom odloupaném nátěru dům a u něho těsně nalepený strom a vidě-
la, že dům má křivou střechu, jako by mu každou chvíli měla spadnout. Možná to ani 
nebyl dům, ale hlava, co za jedním uchem má sklouzlou čepici a za druhým načesané 
šaškovské kudrlinky.
 Na louce se hned za sekačkou objevila tlupa veselých hrabištníků. Na sena přijel 
mladý Vyhlídalovic syn i se snachou a dvěma dětmi. Měli hrábě přehozené přes ra-
mena a něčemu se smáli. Působili vesele a rozverně. Jolu to nemálo udivovalo, protože 
u nich doma se nikdy sena neodbývala vesele. Snad proto, že na ně byla matka sama, 
sama sušila velikou louku, aby měla stračena v zimě co jíst. Jenom občas jí přijela po-
moct její se stra. Teta Marie, co bydlela ve městě, protože se tam vdala a práci s kosou  
a hráběmi postupně odvykala, měla příliš nalakované nehty, na které si dávala přehna-
ný pozor, aby se nepoškrábaly a od hrábí jí naskočily brzy puchýře, takže jí je matka 
raději vzala a řekla jí, ať si jde sednout, protože prý dobře ví, jak pálí takový puchýř, 
když se protrhne.
 Matka přijímala sena jako mlčenlivá trpitelka. Jolu napadlo, že možná také proto 
nenávidí Vyhlídalovy, že jim jde všechno tak lehce od ruky a ještě s úsměvem. Matka 
bývala o senách propocená až na kost a strhaná únavou, až jí někdy Jole bylo líto, že ona 
neměla ta kové štěstí, aby se vdala do města, ale musela se svojí starou matkou zůstat na 
gruntě… Vyhlídalovic děvčata byla stejně stará jako Jola, ale Jola s nimi nesměla kama-
rádit. Obě měly teď na sobě barevné, jednodílné plavky – opalovačky a vesele skotačily 
kolem svých rodičů. Jola se najednou otočila na matku, která v kuchyni připravovala 
něco k obědu.
„Mami, proč já nemůžu ven… a nosit plavky?“ Matka na chvíli přestala rachotit hrnci 
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na sporáku, pod kterým i v létě vesele praskal oheň, a otočila se na Jolu.
„Protože venku je pořád studenej vítr,“ odvětila jí stručně a pak se přes ní zahleděla do 
okna a hned jí bylo jasné, kde Jola tenhle momentální nápad vzala.
„Nekoukej tam… na ně,“ napomenula ji, jako by ji snad i přes okno mohli uhranout.
„Proč?” zeptala se Jola.
„Protože nechci, abys na tu chamraď koukala.“ Otevřela okeničku s živými plameny 
ohně, aby do nich přiložila další lopatku uhlí. Šramot v uhelné bedýnce probudil ba-
bičku, podřimující na stoličce poblíž kamen.
„Nepřikládej tam tolik, Květuško, nepřikládej.“
„Musím nějak uvařit,“ odvětila jí matka celá zpocená, jenomže to už babička nevní-
mala, protože zase tvrdě spala. V kuchyni začalo být nesnesitelné dusno a vedro na 
padnutí.
„A mami, kdy přijede Míla s tetou,” otočila se zpět na matku do kuchyně.
„Ty přijedou, až se Míla vrátí z tábora, neboj, to bude hnedka tenhle tejden.“ V Jole 
jakoby radostí poskočilo srdíčko.
„A kde je na táboře,“ vyptávala se.
„Někde v Artěku,“ odpověděla jí.
„Mami, proč já nemůžu jet na takový tábor jako Míla?“ Jola hleděla na matku zvědavě.
„Protože nejseš pionýr,“ oznámila jí stručně. Jola se nad tím na chvíli pozastavila a pak 
se zeptala.
„A proč nejsem pionýr?” Matka semkla rty.
„Nerozumuj a pojď jíst,“ řekla jí místo odpovědi, i když věděla, že se s tím dcerka jen 
tak nespokojí. Jole ta otázka hlodala v hlavě, ještě když už seděli všichni u stolu. Na 
klíně měla panenku Olinu, ale tentokrát byla tak prudce zamyšlená, že ji zapomněla 
napomínat, aby nesrkala a nemlaskala. U stolu pak všichni mlčeli, jenom babička záři-
la štěstím, to proto, že se jí na stará kolena plnil jeden sen. Mat ka konečně pozvala na 
oběd Derbačka, kterej bydlel o pár chalup dál na kopci. Jole se vždycky hnusil, tenhle 
zrzek s tvarohově bílou pletí, ale babička ho měla ráda. Její dcera konečně pozvala na 
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oběd toho slušného kluka, kterej má síly za tři a není protikomunistickej živel, jako 
Jolin táta, bylo by ho tady na gruntě potřeba jako soli a tolik by se k sobě s její dcerou 
hodili. Byla spokojená. Tohle už si dlouho přála.

O lhaní a babiččině tajemství
Václav Franc, 54let

 Na lhaní jsem prevít. Jak někdo lže, tak neznám bratra. Nakonec stejně žádného 
bratra nemám. Podědil jsem to asi po babičce, po otcově matce. Nikdy jsme netušili, že 
je vlastně náš takový rodinný mistr Jan Hus, snad by se pro pravdu dala upálit, i když 
jsme to nikdy nezkoušeli. Ale jednou jsme se o její pravdomluvnosti přesvědčili.
 Tenkrát, to už děda nežil, a babička mohla klidně lhát, jako když tiskne, protože 
neexistoval žádný přímý svědek, který by celou věc objasnil, přišel k nám domů sčítací 
komisař. Uhádli jste, zkrátka a dobře i ten rok se dělalo sčítání lidu, domů a bytů, jak u 
nás bývá každých deset let zvykem. A protože babička řekla otci, vlastně svému synovi, 
aby formuláře vyplnil, sama si sedla na židli a odpovídala na dotazy.
 Nacionále, narození atd., to byla hračka, ale pak přišel hrozný problém, protože 
jsme se dostali ke kolonce, kdy se babička vdávala. Babička nevěděla, alespoň se tak 
tvářila, a pan komisař Rejlek, co dělal sčítacího komisaře, aby si přivydělal pár korun 
na pivo, když mu stará sebere, hnedka jak pošťačka zavře dveře, důchod, se tvářil nezú-
častněně.
„To máte jedno, ono se z toho stejně střílet nebude,” poznamenal.
Otec se jako vždycky podíval na mámu: „Vlasto, nevíš, kdy se babička vdávala?” To byla 
obvyklá tátova taktika. Když něco nevěděl, zeptal se mámy, ale nakonec vždycky tvrdil 
a nikdy by neodvolal, že není hlavou rodiny. Třeba to s tím odvoláváním podědil po 
babičce a byl z něj jenom takovej docela malej mistr Jan Hus.
„Jak bych to mohla vědět, když jsem sem přišla ve třiapadesátým,” rozčílila se máma  
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a něco si brumlala pro sebe a litovala, že je u nás sčítací komisař, protože kdyby neseděl 
pan Rejlek u našeho stolu, ale seděl u stolu v restauraci U Bílého lva, tak by tátovi řekla, 
jestli je normální.
„To máte jedno, ono se z toho střílet nebude,” opakoval pan Rejlek a nejraději by se zase 
viděl v restauraci U Bílého lva.
„Tak kdy se narodil brácha Tonda?” obrátil se na tátu. A táta použil opět osvědčenou 
taktiku: „Vlasto, nevíš, kdy se narodil Tonda?” Jenže máma byla naštvaná a odsekla 
jenom: „Jak bych to mohla vědět, když jsem sem přišla ve třiapadesátým,” ale pak si to 
rozmyslela a dodala: „Koho je to brácha, můj nebo tvůj, ale myslím že v de vatenáctým 
roce!” To „v devatenáctým” řekla hodně nahlas, aby vyjádřila převahu nad tátou, čehož 
si musel všimnout i pan Rejlek, nyní komisař, jinak bývalý vedoucí pošty, toho času ve 
výslužbě.
„Tonda?” probudila se babička. „Jó, v devatenáctým na jaře,” upřesnila matčinu infor-
maci babička a máma se přezíravě podívala na tátu.
„Tak tam napíšeme v sedmnáctým roce, vono se z toho střílet nebude,” řekl pan Rejlek 
a celou záležitost smetl ze stolu. Táta cosi namítl, že to byl přece děda ve válce, ale 
máma se na něj podívala, jako by chtěla říct, že když neví, v kterém roce se narodil 
starší bratr Antonín, tak ať nedělá chytrýho.
„Nojo, voni dávali vojákům volno, když se ženili, tak třeba dostal orláb,” řekl znalecky 
Rejlek, ačkoliv sám dostal modrou knížku a na vojně nesloužil, a hantýrku z první vál-
ky znal od svýho táty. Šmytec a basta!
 Na všechno by se zapomnělo a babička by mohla klidně umřít, protože v těch for-
mulářích bylo tolik nepřesností, že to svět neviděl. Babička se mohla klidně vymlouvat 
na sklerózu, ačkoliv ji neměla, ale ve formuláři se na sklerózu neptali, nezbyla na ni 
kolonka a babička ve svým věku na ni měla nárok. Nakonec by ani nelhala, jenom ne-
řekla pravdu, ale… večer, když už jsme spali, slyším ze svého pokoje zaklepání, které 
přecházelo v bušení. Ještě jsem nespal, a tak vyběhnu na chodbu a tam vidím babičku, 
jak naříká.



17

„Babi, co se vám stalo?” Skutečně se nejedná o omyl, já totiž na rozdíl od dnešní doby 
své babičce skutečně vždycky vykal, což mně možná ani čtenáři neuvěří.
„Já jsem neřekla pravdu,” bědovala a naříkala, až se na chodbě objevila máma a po 
chvíli i táta. A tam před celou nastoupenou rodinou udělala babička doznání: „Ta svat-
ba byla v září v osmnáctým a Tonda se narodil 9. března v osmnáctým!”
 Viděl jsem, jak babičce spadl ohromnej kámen ze srdce. Vyjeveně jsme stáli jako 
tři králové na chodbě a nechápali, proč nám to vlastně babička říká, když je to úplně 
jedno.
„No muselo to bejt!” dodala a myslela, že se výrazy našich obličejů vyjasní k normálu, 
ale bohužel. A tak ještě záležitost uzavřela: „A teď už mně dejte pokoj, teďka můžu  
v klidu umřít!”
Stáli jsme na chodbě a nevěděli jsme, jestli se máme smát, nebo brečet, ale později jsme 
se spíš smáli, zvláště když babička toho večera nezemřela, ale brečeli jsme až o pár let 
později, když s klidným srdcem navždy odešla, aniž by v životě jedinkrát zalhala.

P. S. Časem jsem navštívil archiv v Zámrsku a zjistil, že babička zase tak velký mistr Jan 
Hus nebyla. V matrikách jsem našel, že první, druhé a třetí ohlášky byly 21. a 22. ledna 
a 23. ledna byla svatba. A strejda Tonda se narodil na počátku března. 
„No muselo to bejt!”

Bábina
Helena Kubíčková, 67let

 Nechápali, co se jí najednou stalo. Jindy tak čiperná a čilá, teď ležela jako bez života 
a dívala se upřeně do stropu.
„Bábino, je ti něco?“ nakoukl dovnitř polekaně vnuk. Otočila k němu veliké modré oči 
a zavrtěla hlavou. 
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„Doopravdy nic nepotřebuješ?“ nedal se odbýt.
„Nech mě!“ řekla tak tiše, až se lekl.
„Nemám za tebou poslat dědu?“
„Né!“ opakovala, „a déte mně všeci pokoj! Nechcu nikoho vidět!“ Když za ním zapadly 
dveře, obrátila se na bok a vzdychla.
„Bábina leží jako mrtvá a nechce, abys tam šel!“ pronesl bezradně vnuk směrem  
k dědovi, který přecházel po kuchyni a poplašeně mrkal. Až do večera se u ní střídali  
a pokaždé to dopadlo stejně. Vyháněla je a doktora nechtěla.
„Jak dlouho tam leží?“ promluvil do ticha vnuk. 
„Od poledňa. Přinesl sem tu látku a najednó se jí udělalo zle.“
„Látku?“
„Na tvůj oblek. Měl sem ju schovanó u jednéch lidí.“ 
„Bábina o tom věděla?“
„Né.“
„Možná proto se rozčílila!“ 
„Možná,“ odpověděl děda vyhýbavě a tím rozhovor ukončil. Bábina zůstala ležet dru-
hý i třetí den, nic nejedla a nemluvila. Jen celé hodiny pozorovala nažloutlou skvrnu 
na stropě, co vypadala jako mapa. Mapa života chudé rezavé holky, která se starala 
o mladší sourozence, nikdy se pořádně nenajedla a jakmile vyrostla, šla pracovat do 
textilky jako všichni. Tam taky poznala dědu – fešáka. Líbil se jí a ona ho zase přitaho-
vala svým živočišným temperamentem. Tím, jak překotně mluvila, rychle a žensky se 
pohybovala a dovedla protancovat celou noc, ze zábavy jít rovnou na ranní a v chůzi si 
na ramenou kamarádek zdřímnout.
„Já sem nigdy moc pěkná nebyla, zato chutná,“ říkávala.
 Postavili si domek, vychovali děti a starali se o vnuky. O prvního a nejmilovanějšího 
přišli nárazem o jeden z těch vysokých, košatých stromů u silnice. Tehdy úplně přestala 
zpívat. Ale potom si druhý našel děvče, chystali svatbu a bábina ožila a těšila se jako 
dřív. Co si pamatovala, vždycky se uskrovňovali a šetřili. A když si mohla konečně něco 
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dopřát, onemocněla se žaludkem.
„Má raka,“ ohodnotily její potíže po straně sousedky. Ještěže se jeden známý rozpo-
mněl na slivovici a poradil jí každé ráno štamprli nalačno! Bábina se šklebila a třásla 
odporem, ale pomáhalo to a život byl zase veselejší. Až do chvíle, kdy se na vedlejší 
zahradě objevila ONA… Taky rezavá a drobná, ale o dobrých třicet let mladší. 
„Bábino, podivé na tu žabu, jak leze po stromě!“ volal potěšeně děda a mrkal.
„Prosim ti, co na ní uvidím?“ odbyla ho, ale vlastně se ani moc nezlobila. Znala ho a vě-
děla o jeho krátkých známostech z lázní, kam se příznačně jezdíval léčit se srdcem. (To 
bábina – zkušená bylinářka, co od mala sbírala v lese zeliny, se radši kurýrovala sama). 
A stejně to bylo naposled, co brýlatou zrzku, která se podiv nou náhodou jmenovala 
jako ona, u sousedů viděla. 
 Jenže od té doby byl děda nejaké divné. Chodil víc do hospody, začal se vystrojovat  
a na bábinu se utrhoval. Tak dlouho, až to prasklo… Skandální odhalení měla na 
svědomí – jako už mockrát – jistá dobrodějka, které žádná šťavnatá novina neunikla  
a ještě za tepla ji posílala dál. 
„Tahá se ti s mladó a seš jediná, co vo tem neví.“ Bábina ale nevěřila a děda si tu ulha-
nó babu pěkně podal. Jenže vzápětí našla v jeho nočním stolku prstýnek s kamínkem. 
Zbytečně ho pak děda hledal a žádal, aby tu věc vrátila tam, kde byla.
„Jakó věc?“
„Žádnó!“ snažil se zapírat.
„Když žádnó, tak nebudu nic vracet!“ To rozhodlo. Uražená a zraněná do hloubi duše 
se bábina vydala ke kostelu, odkud každou neděli vycházel zástup věřících z hrubé mše. 
Zamířila rovnou do houfu žen a bez varování přetáhla sokyni síťovkou plnou brambor, 
kterou si doma nachystala. A jako obvykle příliš nevážila slova:
„Tady máš, kurvo jedna nestydatá!“ 
„Nechte mě, já su členka mariánské družiny!“ bránila se vystrašená a zrudlá mladice 
uprostřed davu, který se pokoušel rychle rozprchnout.
„Já ti dám mariánskó družinu,“ zaútočila bábina znova síťovkou, „že si to budeš do 
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smrti pamatovat!“ A zostuzené děvčisko ještě nakopla a deinitivně zahnala na útěk. 
Vypadalo to, že je s dědovou avantýrou konec. Aspoň si to bábina myslela do chvíle, 
kdy podruhé přinesl domů tu krásnou, tmavomodrou látku. Kdysi ji koupil bábině na 
kostým a ona ji spořivě schovala pro vnuky, až se budou ženit. 
„Co bych dělala s kostýmem! Dyť su furt v lese!“ Ale po čase, přestože obrátila dům 
naruby, ji nikde nemohla najít. Ten den, kdy se to stalo, šla přes dvorek do sklepa  
a děda se právě vracel s jakýmsi balíčkem pod paží. Snažil se tvářit nenápadně, ale kde-
pak bábina, ta měla oči jako rys! Hned zahlédla v papíru známou látku a zůstala jako 
opařená… Její štof měla po celé roky TAMTA…! 
 Všechny vzpomínky a podezření se najednou zákeřně vrátily, a jako by jí ohromnou 
silou podrazily nohy. Zavrávorala a v tenké halence a zástěře se jako špalek svalila na 
sníh. V tu chvíli děda upustil balík a bez ohledu na tloušťku, astma a srdce, které mu, 
potvora, zrádně vynechávalo, se k ní rozběhl. Naštěstí otevřela oči. Zvedl ji – nevážila 
víc než peříčko – a opatrně, jako drahocennost, ji odnášel do ložnice. Dívali se na sebe 
a neřekli ani slovo. Čtvrtý den bábina vstala a o pár dní později se dokonce vypravila 
na nákup. Oba chlapi o tom, co bylo, už mlčeli, ale děda přesto cítil, že dluží vnukovi 
vysvětlení:
„Víš, dřív sem bábině vyváděl různý věci. Ale ty, až se voženíš, nic takovýho nedělé! 
Mohlo by to škaredě skončit!“

Začarovaný děda                                           
Jitka Hůlková, 50let

„Opři ji tady o vázičku a můžeme jet,“ řekla rázně teta. Do pusy si přitom hodila hrst 
křupek, zapila je vínem a zazubila se. Teta byla vždycky se vším rychle hotová. „Žádné 
dlouhé řeči a ilozofování,“ říkávala vždycky. Babička ustaraně vzdychla a prsty přejela 
po hranách obálky, kterou nervózně přendávala z ruky do ruky.
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„Já vím, že je to těžký. Ale může si za to sám. Všechno jsme mu to tam napsaly,“ řekla 
moje mamka. Trochu jí zakolísal hlas, a tak si odkašlala. Moje mamka byla pravý opak 
své ségry, tedy mé tety. Všechno probírala ze všech stran, úhlů pohledů a hle disek. Vel-
mi často však nakonec prohlásila, že ji z toho všeho bolí hlava, bouchla dveřmi a odešla 
se někam uklidnit. Babička pomalu položila obálku k bílé vázičce na stole a sedla si na 
židli. V obálce byl dopis pro mého dědu, alias dědka, jak ho nazývala teta. Dopis na 
rozloučenou, dopis s vysvětlením, s popisem všech křivd a hrubostí, co spáchal. 
Bylo zvláštní ticho, dokonce i teta mlčela. Babička se mračila, měla lesklé oči a vypada-
lo to, že začne každou chvíli brečet.
„Co on si tady počne, vždyť si nikdy ani kafe sám neuvařil. Mně je vám ho najednou 
líto.“ Babička se ztěžka nadechla a vytáhla kapesník. Teta obrátila oči v sloup. „Mami! 
Líto? To snad ne? Počkej. Vždyť se podívej…“ Teta se natáhla pro list papíru, který le-
žel na parapetu okna. List papíru s pečlivě a úhledně napsanými hodinami a popisem 
činností. 
„Osm hodin dvacet minut… snídaně. Devět hodin čtyřicet pět minut… televize (klid). 
Dvanáct hodin… oběd. Třináct hodin… káva a zákusek. Despota jeden… já bych mu 
dala zákusek…“ Teta zakroutila hlavou, přestala předčítat z papíru a znechuceně jej 
odložila. Byl to denní časový harmonogram dědy. Každé ráno ho sepsal, žlutě vyznačil 
babiččiny povinnosti a přichytil ho magnetem na ledničku v kuchyni. Děda s babičkou 
spolu už asi patnáct let nemluvili, pouze si psali písemné vzkazy. Respektive děda psal 
babičce, co musí udělat… kdy a jak. Zpoždění nebo dokonce nevykonání jakéhokoliv 
úkonu z časového harmonogramu zna menalo, že děda zuřil. Hlasitě nadával, syčel, 
mlaskal, bouchal dveřmi a věcmi kolem sebe. 
„Já vím, já vím… s ním to není k životu,“ hlesla babička. Očima zkontrolovala čas na 
hodinách a porovnala ho s rozpisem na harmonogramu. „Za hodinu a půl se vrátí ze 
zahrady. Budeme muset jít.“ 
„Žádný… budeme muset. Ale… konečně jdeme. Lidi!“ Teta rozhodila rukama a poplá-
cala nás po ramenou. Zašpuntovala prázdnou láhev od vína, postavila ji do ledničky  
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a zasmála se. „Na památku. Symbolicky. Vz poura proti pořádku. Jenom žádné tragé-
die, žádné tragédie,“ zaveršovala se vztyčeným ukazovákem.
„Jo, jo, děti. Jdeme.“ Babička se zvedla. Narovnala ubrus na stole, na ledničce přerovna-
la magnety, pohladila křeslo a gauč. Pak se zastavila uprostřed místnosti. Rozhlédla se 
kolem sebe. Snad si v duchu přehrávala up lynulých čtyřicet let v tomto domě. Čtyřicet 
zvláštních let života s dědou.
„Kdo ví, jak to tu nechá zpustnout,“ řekla a obrátila se na moji mamku a tetu.
„Ale nenechá. Vždyť tu bude žít. Konečně bude muset taky něco dělat. Celý život na 
nic nesáhl. Jenom rozkazoval.“ Teta měla v názoru na svého otce jasno. „Je zázrak, že 
jsem já a ségra normální. S takovou výchovou otce, jakou jsme prošly,“ prohlašovala 
často. Nikdy mu neodpustila jeho panovačné chování. Nesmyslné zákazy a omezování.
„Do osmnácti let mě a tvojí mamku nikam nepustil. Ani na školní výlet, lyžařský vý-
cvik. Nikam jsme nesměly. Stanovat s kamarádkami… nemyslitelný. Takové dětství si 
neumíš ani představit,“ říkávala mi vždycky a významně se tvářila. V obličeji přitom 
měla zvláštní napětí, což u tety nebývalo obvyklé. Moje mamka zasunula židle, hodila 
do koše obal od křupek a zvedla ze země kufr. 
„Poslední pohled, rozlučte se. A odjíždíme.“ Teta si zapnula pás a kývla směrem k mojí 
mamce, aby nas tartovala. Auto se rozjelo. Seděly jsme s babičkou na zadním sedadle  
a dívaly se dozadu. Malý řadový domek, za okny truhlíky s roz kvetlými kytkami. 
Zmenšoval se a ztrácel. Měla jsem zvláštní pocit. Ztrácelo se i moje velké dětské tajem-
ství. Podivínský a tajemný děda, kterého se všichni báli a o kterém se v rodině nesmělo 
mluvit. Nikdy si se mnou nepovídal ani nehrál. „Je zakletý,“ říkávala jsem babičce, když 
jsem byla malá „musíme ho odčarovat“. Věřila jsem tomu a tajně ho pozorovávala ze 
své skrýše za gaučem. Děda si toho občas všiml a pak se na mě tak zvláštně křečovitě 
usmál. To jsem se na něj vždycky taky usmála a utekla do bezpečí za babičkou. Zaklí-
nadla, která jsem vymýšlela, ale nepomohla a děda zůstal začarovaný. 
Když jsem povyrostla, tak jsem dědu už nevídala téměř vůbec. Děda se při každé naší 
návštěvě uzavřel v obýváku, zapnul televizi a nevycházel odtud. Jen moje mamka ho 
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tam chodívala pozdravit. Mezi dveřmi mu řekla „ahoj“. Krátké rozpačité „ahoj“. Při 
příjezdu a odjezdu. Občas jsem schválně vyšla z kuchyně na chodbu, když jsem za-
slechla, že vyšel z obýváku a jde na záchod. Jen abych ho viděla. Zvláštním způsobem 
mě přitahoval a fascinoval. Jeho složitá, komplikovaná povaha, pro kterou s ním nešlo 
žít. 
Auto zatočilo do zatáčky a domek zmizel z dohledu úplně. A s ním i můj děda a jeho 
tajemství. Vzala jsem babičku za ruku. Třásla se jí. 
„Tak jsem se těšila, až odtud navždy odejdu. A teď je mi těžko,“ řekla a ruka se jí začala 
třást ještě víc. Pohla dila jsem ji.
„Mami, hlavu vzhůru. Vždyť je to paráda. Necítíš to ve vzduchu? Tu volnost.“ Teta si 
zvesela hvízdla, stáhla okénko a prostrčila jím ruku.
„V létě s námi pojedeš na dovolenou. Prvně někam budeš moct jet. Není to šílený.  
V še-de-sá-ti le-tech prv-ně ně-kam po-je-deš.“ Teta poslední větu přeslabikovala  
a nevěřícně zakroutila hlavou, jako by nemohla uvěřit tomu, co právě řekla.
„Dědkovi pošleš pohled,“ dodala, otočila se a šibalsky zamrkala. Podívala jsem se na 
babičku. Měla smutné oči a tak nějak zvláštně melancholicky se usmívala. Možná stej-
ně jako já přemýšlela o tom, že už se nikdy nedozvíme, proč byl děda začarovaný.

Překvapení
Karolína Smolková, 20let

 Pan Břicháček měl své rituály. Každé dopoledne obešel náměstí. Tu prohodil pár 
slůvek s paní poštmistrovou, tu se zastavil na kus řeči v řeznictví. Při cestě nazpátek 
uctivě pozdravil sousedy zvědavě vykukující z oken a ze schránky si vyzvedl novou 
poštu. Většinou ho různé banky přemlouvaly, aby si právě od nich půjčil peníze. Pár-
krát do roka si na něj také vzpomněl syn a poslal mu pohled odněkud z druhého konce 
světa. Dnes však jedna obálka byla jiná. Bez adresy, bez odesílatele. Na lístku uvnitř ho 
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kdosi neúhledným písmem obviňoval, že se dopustil nemorálního činu.
 Před pětatřiceti lety prý na vesnické zábavě svedl nevinnou dívku. Podle pisatelo-
vých slov to děvče otěhotnělo a – jelikož pocházelo z přísně věřící rodiny – muselo se 
vdát za prvního důvěřivce, kterého pot kalo. Oním důvěřivcem nebyl nikdo jiný než 
pisatel, který se nyní velmi rozhořčeně dožadoval příspěvku na základní potřeby vy-
chovávaného nevlastního potomka.
 Pan Břicháček se nejistě rozhlédl kolem sebe a velice se mu ulevilo, když zjistil, že 
jej nikdo nesleduje. Nevyžádanou poštu pečlivě uschoval mezi nabídky bankovních 
institucí a reklamní letáky z blízkých obchodů s potravinami a vyrazil do svého bytu, 
kde se s dopisem a poloplnou lahví koňaku posadil do křesla.
„Před pětatřiceti lety na vesnické zábavě?“ opakoval si šeptem při nalévání koňaku do 
skleničky. „Kde to jenom mohlo být?“ Po hodině listování starými fotoalby, pro která 
musel sejít do sklepa, našel fotograii sebe a svého nejlepšího přítele Josefa z vysoko-
školských let. Vzpomněl si, že spolu tenkrát jeli na Josefově motocyklu někam do Bra-
třejova. A možná to bylo opravdu na zábavu. Přilákat pozornost děvčat nebylo příliš 
složité, málokdo měl doma motocykl. A jedna z dívek se mu velmi líbila. Jmenovala se 
Lucie.
„To je tvoje motorka?“ ptala se tehdy se zájmem.
„Bohužel ne, patří tady Jožkovi.“
„Ale přijeli jste na ní spolu, ne?“
„No, to jo.“
„A umíš ji řídit?“
 Její dychtivý výraz donutil pana Břicháčka zalhat: „No jasně, chtěla by ses projet?“ 
Ta věta z něj vypadla dřív, než o ní stačil přemýšlet. Velmi se mu proto ulevilo, když 
Lucie odmítla s tím, že je to přece Jožkova motorka a nebylo by tedy správné mu ji brát. 
Raději by se šla projít, pokud by to Milanovi, jak se pan Břicháček jmenoval křestním 
jménem, nevadilo. Proti tomu Milan neměl žádné námitky, takže zanedlouho už stáli 
na kopci nad vesnicí.



25

„Tohle místo mám moc ráda. Pokud není mlha, jde odsud vidět až na Polanku. Škoda, 
že už je tma, mohl by ses taky podívat.“
„To nevadí, můžu sem přijet jindy.“
„Ale tma není vždycky k zahození, člověk může dělat věci, které by měl strach dělat za 
světla, mohl by se třeba stydět…“ Vzpomínka na to, co se dělo potom, vytvořila panu 
Břicháčkovi úsměv na tváři. To děvče bylo odvážné a přesně vědělo, co chce.
„Vždyť svedla ona mě a ne já ji! Houby nemorální čin, nespravedlivé obvinění!“ Chtěl 
lístek roztrhat, ale protože byl veselá kopa a protože láhev už notnou chvíli zela prázd-
notou, rozhodl se nakonec jinak. Uložil dopis zpátky do obálky a vypravil se ke schrán-
kám. Pod cedulkou s jeho jménem stálo ‚Jaroslav Kvapil‘. Pan Břicháček se pousmál, 
rozhlédl se kolem sebe a pak, uklidněn liduprázdnou ulicí, vhodil lístek dovnitř.
 S pocitem dobře odvedené práce se vrátil do svého bytu, kde si otevřel láhev vína  
a fotoalbum z doby svých středoškolských let. A netušil přitom, že předchozího večera 
se jeho schránka připletla do cesty sousedovi ze třetího patra, který se nutně potřebo-
val zbavit nevyžádané pošty.

Rodinné tajemství
Jana Straková, 47let

19. 8. 2014 Jindřichův Hradec
 Za týden bude mít táta narozeniny. Přemýšlím už delší dobu o dárku, ale nemůžu na 
nic přijít. Nechci mu dát další z řady „blbinek“, kterých má ve svém bytečku pořádnou 
hromadu… i když on je má rád. Ani mu nechci darovat něco „úžasně praktického, bez 
čeho se zaručeně neobejde. Ráda bych mu udělala opravdu radost.
 Takže úkol dne je jasný. Vymyslet dárek k narozeninám! Poradím se ještě se ségrou. 
Taťkovi bude 75 let a to už by chtělo pořádnou oslavu! 
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22. 8. 2014 Jindřichův Hradec
 Máme bezva plán. Vezmeme tátu na výlet. Je konec srpna, má být hezky. A táta, 
omezen svou nemocí, v po slední době ze svého bytu moc nevychází. Nákup a oběd 
mu donesou pečovatelky a jeho věrného společníka, foxteriéra Kazdu, venčí sousedka. 
V poslední době táta často mluvil o tom, že by se rád podíval do lesa, k řece, na louku 
prohřátou letním sluníčkem… bude to perfektní dárek. Půjčíme si pro jistotu i vozík, 
kdyby táta nemohl jít, připravíme piknik, najdeme hezké místo a budeme tam jen tak 
sedět, povídat si, dívat se jak si Kazda užívá výběhu bez vodítka, budeme pozorovat 
mraky na modré obloze… bude to fajn. Hned večer to volám taťkovi, protože on nemá 
rád takové ty přepadovky. Musí si všechno srovnat v hlavě, připravit se na to.
26. 8. 2014 Jindřichův Hradec
 Před chvilkou jsem se vrátila z oslavy a jsem totálně zklamaná. Náš plán nevyšel. 
Bylo hezky, to jo, ale tátovi nebylo dobře. Moc ho to mrzelo, ale na výlet se vůbec ne-
cítil. Nakonec jsme zůstali doma, snědli piknikové pohoštění, dali si kafe a vypili lahev 
šampusu. Ani jeden z nás by neměl. My se ségrou večer řídily a táta bere léky… ale co… 
možná nakonec ta trocha bublinek přispěla k tomu, že jsme si popovídali jako snad 
nikdy.
 Taťka nám vyprávěl různé příhody z vojny, ze školy, o babičce, kterou jsme nepo-
znaly, o dědovi, který byl tak trochu podivín. Zkusily jsme se zeptat i na tátovo dětství, 
vždyť vyrůstal za války. Nikdy nám o tom neříkal, ale my jsme už delší dobu přemýšlely 
o tom, jak to vnímal a prožíval jako docela malý kluk. Ale táta nás od byl, změnil téma 
a začal se chovat divně. Tím vlastně povídání skončilo. Probrali jsme ještě nějaké prak-
tické věci a vyvenčily Kazdu. Když jsme se ségrou odcházely, řekl táta, že nás má rád. 
To nám řekl naposledy jako malým holkám. Takže dárek jsme nakonec dostaly my dvě.
8. 9. 2014 Příbram
 Taťka je mrtvý. Měl autonehodu. No vlastně ho srazilo auto. Opilý mlaďas se dvěma 
promilemi. Stalo se to v neděli ráno. Tátovi asi bylo dobře, protože šel s Kazdou sám 
ven. Bylo hezky, a tak si možná chtěl vynah radit ty narozeniny. Nestačil přejít dost 
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rychle přes silnici mezi sídlištěm a tolik vytouženou loukou. Bojoval v nemocnici ještě 
dva dny. Marně. Je mi zle. Místo žaludku mám malou kuličku, která odmítá cokoli při-
jmout snad kromě kafe. Pronásledují mne samá kdyby.
 Kdybychom se dostali na výlet minulý týden, třeba by táta nešel ven sám… kdyby-
chom mu slíbily, že přijedeme, hned jak mu bude dobře, a pojedeme všichni, nešel by 
sám… a kdybychom třeba nepily ten šampus a neřídily, neobjevil by se opilý řidič, ale 
střízlivý, který by své auto včas zabrzdil…
19. 9. 2014 Příbram 
 Minulou neděli byl pohřeb. Včera odešel Kazda. Nebyl už nejmladší, ale hlavně se 
mu moc stýskalo. Třeba si teď s tátou užívají dlouhé procházky, zatímco my se ségrou 
vyklízíme byt, který patří městu, pečovatelské službě, a netrpělivě na něj čeká další 
nešťastník v pořadí. Nemáme tedy moc času na pietu a už vůbec ne na nějaké ideální 
řešení pozůstalosti. Ta je ostatně velice skromná. Co půjde, dáme na charitu, nábytek si 
zamlu vila sousedka pro děti, které se prý zařizují a my si vezmeme pár věcí na památ-
ku… Taťka byl puntičkář, takže i veškeré doklady a „papíry“ má ve vzorném pořádku. 
Půjde to snad rychle.
 Probíráme se starými fotkami a dokumenty, které jsme nikdy neviděly. Jsou z té 
doby, o které táta nemluvil. Z války. Fotek je pár. A to doslova. Na jedné je vysoký ele-
gantní pán v klobouku. Štíhlý, výrazný nos, velké tmavé oči, v obličeji smutný, až vyčer-
paný výraz. Za ruku drží malého kloučka v kraťasech, který se směje a tiskne si k sobě 
nějakou hračku, asi malého bílého psíka. Na další fotce je zase ten pán s kloučkem, ale 
menším, ročním, je tam dort s jednou svíčkou, jsou tam pravděpodobně rodiče toho 
pána a taky mladá žena, která stojí vedle kloučka z druhé strany. Tady se všichni šťastně 
usmívají. Ta mladá paní vypadá jako babička. Tátova mamka. Známe ji z fotek z poz-
dější doby. Ale nikde není datum ani jiný popis. Na dalších fotkách je už táta na střední 
škole, na vojně, na svatbě… 
20. 9. 2014 Příbram
 Našly jsme další staré dokumenty. Děda nebyl tátův táta. Osvojil si ho po válce. Ten 
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pán v klobouku byl pravý otec a byl Žid. Náš skutečný děda Ferdinand, kterého jsme 
nikdy nepoznaly. 
4. 9. 1942 Praha
 Minulý týden jsem měl narozeniny. Moc jsem si přál pejska. Takovou Dášenku, 
jako je v té knížce, co mi z ní čte babička Serena. Ale tatínek řekl, že to teď nejde, pro-
tože je zlá doba, a že budeme mít pejska po válce, až budeme bydlet všichni společně  
a budeme se moct o pejska postarat. Maminka taky řekla, že by jí určitě trhal oblečení, 
které šije pro ty nóbl dámy, které k nám chodí a nosí mi občas nějakou dobrotu. Třeba 
cucavý špalek. Mňam. Potom by se zlobily a už by k nám nechodily. A potom bychom 
měli hlad. Maminka umí moc hezky šít, a tak mi vyrobila pejska ze starého polštáře. 
Jmenuje se Rex. Prý to je jméno pro udatného hrdinu a ochránce. Jsem rád, že mám 
Rexe, protože já se bojím a je mi smutno. K narozeninám jsem dos tal dort se třemi 
svíčkami. Upekla mi ho babička, protože dědovi se podařilo sehnat mouku a vajíčka. 
Mám babičku s dědou moc rád a nechci, aby byli smutní. Babička říká, že je to kvůli té 
žluté hvězdě, co musíme všichni, kromě maminky, nosit na kabátu. Tatínek mě vzal do 
Koruny na limonádu. Chodíme tam spolu rádi. Je to takový náš „chlapský“ výlet, jak 
říká tatínek. Potom jsme šli k panu fotografovi. Jenom my dva a Rex. Tatínek byl ale 
moc smutný. Jindy mi vyprávěl různé příběhy, ale teď mi dal naši novou fotku a řekl mi, 
abych si ji schoval na památku, a taky řekl, že mě má moc rád, že se za mě bude každý 
den modlit a ať mu odpustím. Dovedl mě za maminkou a od té doby jsem tatínka ne-
viděl. Maminka celé dny jenom plakala. Potom k nám přišel strejda Oldřich. Maminka 
mi sbalila kufřík, dala mi pusu a řekla, že jsem to nejdražší, co má, ale teď prý musím 
odjet se strejdou na takové prázdniny a že je moc důležité, abych byl hodný a všechny 
poslouchal. A tak jsme s Rexem sami na prázdninách. Je mi zima, mám hlad a je mi 
smutno. Moc smutno. Strejda Oldřich mi po cestě vysvětlil, že mě musí schovat před 
zlými Němci, kteří hledají lidi i děti se žlutými hvězdami a vozí je do takových velkých 
táborů a ti lidé i děti tam mohou umřít a že mě maminka chce takhle ochránit. Strejda 
prý zná moc hodné lidi, kteří mě ukryjí. Musím být ale poslušný chlapec a nesmím  
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s nikým jiným mluvit, ani říct, čí opravdu jsem. Strejda řekne, že jsem jeho. Nesmím 
nic prozradit! Ptal jsem se na tatínka, babičku a dědu, kde se schovají oni. Strejda je-
nom pokrčil rameny a řekl, ať se nebojím, že si určitě poradí. 
26. 8. 1945 Praha
 Šest svíček na dortu. Maminka pláče, strejda Oldřich se usmívá a já děkuji za dort 
a dárek. Školní aktovku. Do školy se moc těším. Určitě tam bude spousta kamarádů. 
Jsem zase doma, ale i když se usmívám, abych mamince nekazil radost, nedokážu být 
šťastný. Je to moc divné. Celé ty dlouhé prázdniny jsem se strašně těšil domů, ale teď 
jsem pořád smutný. I když se už nemusím schovávat na půdě, můžu si hrát s ostatními 
dětmi a můžu si říct o jídlo, když mám velký hlad, i když jsem se svou maminkou a prý 
se mi brzy narodí sestřička nebo bratříček, tak i přesto se cítím sám a opuštěný. Chybí 
mi taky táta, babička a děda. Nikdo o nich nem luví. Bojím se zeptat, jestli byli pořád-
ně schovaní jako já. Myslím si, že jsou ještě ve svém tajném úkrytu a nevědí, že už za 
mnou můžou přijít. Budu na ně čekat.
25. 7. 1989 San Francisko
 Po tváři mi stékají slzy, a i když bych rád vykouzlil na tváři veselý úsměv, nejde to. 
Myšlenky se mi opět ro zutekly jako stádo divokých koní a nedají si poručit. Za chvíli 
mě má vyzvednout má nejstarší dcera Serena. To krásné jméno má po mé matce. Jede-
me na promoci mé nejstarší vnučce. Potom nás čeká velká a veselá oslava. Sejde se celá 
naše rodina – další dvě dcery, jejich manželé a děti. Škoda, že se té velké slávy nedožila 
žena. Byla by na všechny moc pyšná. Moje slzy patří ale někomu jinému. Mému dávno 
ztracenému synovi. Nikdo tady o něm neví, ani o mém životě před válkou. Je to jen 
má bolest a mé výčitky. Jak jsem jen mohl být tak hloupý! Strašně dlouho jsem odmítal 
uvěřit, že by nám opravdu hrozilo smrtelné nebezpečí. Když už to bylo víc než jasné, 
neměli jsme peníze, abychom utekli všichni. A tak jsme všichni zůstali s nadějí, že se 
situace změní k lepšímu. Bylo ale čím dál hůř. No a potom už bylo příliš pozdě na co-
koli. Ženu a syna jsem se snažil uchránit alespoň tak, že jsme se rozvedli. Rodiče mne 
uprosili, ať se zkusím zachránit dost riskantním útěkem s převaděčem. Oni zůstali, 
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těžko by cestu přes lesy zvládli a nechtěli být na obtíž. Stále jsme doufali v dobrý konec. 
Ale všechny dopisy, které jsem po válce poslal na známé adresy, se mi vrátily zpátky 
neotevřené. To znamená jediné – nikdo z mých milovaných a blízkých to peklo nepře-
žil. Zpočátku jsem neměl peníze a později odvahu, abych se vydal najít alespoň jejich 
hroby, pokud vůbec nějaké měli. Teď musím sebrat zbývající sílu a přestat myslet na 
svého malého synka, kterému jsem nikdy nemohl splnit jeho přání. I dnes a po všechny 
mé zbývající dny musím být dobrým otcem a dědou pro ty, kteří mi zůstali.

Jana
Nina Roubíková, 55let

 Vlezlá zima se nepříjemně zakusovala do náhodných kolemjdoucích. Spěšně pro-
cházeli, choulící se před chladem, po nedaleké pěšině, kterou si za ty roky kolektivně 
vyšlapali, napříč lesoparkem k autobusové za stávce. Anonymní postavy odvracely své 
hlavy, jako by se jich nic z toho, co se právě odehrávalo pár metrů od nich, netýkalo. 
Možná to bylo stejné ráno, jako kterékoliv jiné, a možná ty postavy jen otupěly, spěcha-
jíce po milionté, se stejnou rutinou do svého zaměstnání v centru. Jen občas se někdo 
našel, kdo se pokradmu podíval tím směrem, ale pohled, který se mu naskytl, ho při-
nutil odvrátit tvář a zrychlit krok. 
 Slunce si dávalo na čas. Mrazivou ranní mlhu osvětlovalo blikání nepříjemných 
modrých světel, které nevěstily nic dobrého. Policejní auta byla vyskládána kolem ko-
lejiště, nebyl slyšet žádný hluk, jen šustění aut valících se dálnicí po mostě, tyčícím 
se vysoko nad kolejemi. Lidé v uniformách, v černých a oranžových mundúrech jen 
zdánlivě zmateně běhali mezi auty. Opodál problikávala světla dvou záchranek, za ni-
miž se dal tušit hasičský vůz, částečně zakrytý stromy. 
 Jedna z mnohých rukou navlečených v modrých gumových rukavicích se natáhla 



31

po zmáčeném školním sešitě. „Hele, dej na to bacha, mohlo by to bejt důležitý. Dej 
to támhle k těm věcem!“ Další ruka v rukavici ukázala směrem k hromadě něčeho, 
co se počínalo kupit na černém igelitovém pytli rozprostřeném na udu sané trávě pod 
náspem. „Už to někdo nafotil, sakra? Kruci, nech to tam a dejte tomu číslo a nafoťte to. 
Hned! Kde je ten technik?“ 
 Milý deníčku, už jsem do tebe dlouho nepsala. Ve škole je to hrozný. Připadám si 
tam nějak divně. Asi to bude tím, že jsem tak tlustá a ještě nechodím s žádným klukem. 
Taky nesnáším Renatu. Včera jsem si vyplni la přihlášku na školu. Docela se těším, že 
vypadnu z domova. Alespoň za mnou už nebude chodit. Máma se s tátou zase pohádali 
a vypadá to, že půjdou od sebe. Kdyby se rozvedli, nechci k žádnýmu z nich. S mámou 
se už vůbec nedá mluvit. Nevěří mi. Deníčku, já ji asi nenávidím. 
„Hej, tady to je!“ Ozvalo se odněkud z hloučku lidí. Modrá rukavice začala mávat smě-
rem ke kolejišti. Mezi policejní auta se snažila zaparkovat bílá škodovka s nápisem 
Koroner. „Dojděte mu někdo ukázat, ať za parkuje na tý trávě vedle hasičů, tady se ne-
vejde,“ hejknul rázně na strážníka v zablácené uniformě jeden z mužů ve žluté relexní 
vestě. Strážník se otočil směrem k přijíždějícímu autu a málem ztratil rovnováhu na 
rozbahněném svahu. Moc nechybělo a svalil se jak špalek dolů mezi policejní auta. 
 Milý deníčku, nevím, co mám zase psát. Je to pořád stejný. Teda, doma je to pořád 
stejný. Chci, aby už byly prázdniny. Snad mě zas pošlou k babičce na Moravu, nebo se 
tady s nima zblázním. Pořád se hádají. Včera jsem mu řekla, že už to nechci. Von to 
prostě nechápe! Máma je pořád v práci. Asi tam má nějakýho chlapa nebo co. Jak se 
ožral na ty svoje narozeniny, tak to na mámu pořád křičel, že má vypadnout z domu za 
tím grázlem. Babičce to říct nemůžu. Je po dvou infarktech, nerozdejchala by to. Ale 
věřila by mi. Ta jediná by mi fakt věřila!
 Koroner se s funěním vyšplhal na násep a jeho pohled spočinul na ostatcích. „Víme, 
kdo to je?“ zeptal se. 
„Nechal jsem v autě rukavice, nemáte někdo nějaké náhradní?“ Někdo z hloučku mu 
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podal modré rukavice a koroner si je pomalu začal navlékat přes tlusté prsty. Dával si 
na čas. 
„Jméno asi máme, za předpokladu, že ta taška, co spadla s ní, je její.“ Muž v relexní 
vestě se sehnul a z hromady věcí na černém igelitovém pytli se bral promočený sešit. 
„Nějaká Jana Novotná z devátý bé, matematika. Zřejmě chodila do základky na sídlišti, 
podle razítek na učebnicích.“ 
„Tak to by snad neměl být takový problém, zjistit k ní víc,“ řekl nevzrušeně koroner. 
„No, to by nebyl, kdyby nebylo půl pátý ráno, pane doktore,“ odpověděl muž v relexní 
vestě. 
„Hele, děláme, co můžeme, tak se do toho pusťte, nacionále vám dodáme později.“ 
„Doufám, že jste zastavili vlaky,“ napůl žertem prohodil ko roner „nerad bych přišel 
k úhoně.“ 
 Deníčku, včera to bylo fakt strašný. Máma se zase vrátila pozdě z práce. Dělal jak 
zkaženej. Hrozně po sobě řvali. Bála jsem se, že se zabijí. Máma si sbalila kufr a odešla. 
Chtěla, abych šla s ní, ale on to nedovolil. Řval na ni, že stačí, že se kurví ona, že ne-
nechá zkurvit i mě. Chtěla jsem jít s ní! On se pak naštěstí ožral a usnul. Dneska ráno, 
ještě než jsem šla do školy, mi řekl, že to spolu zvládneme, že se bez mámy obejdeme. 
Vůbec nevím, co mám dělat. Máma si asi vypnula telefon, nebere mi ho.
„Hele, kde je ten hlavní vyšetřovatel,“ zeptal se jeden ze strážníků policisty, který po-
stával vedle policejního auta a dýchal si teplý vzduch do dlaní. Policista ukázal směrem 
ke kolejišti „tam s koronerem, ten s tou relexkou. Ale teď tam nelez, jo! Co mu chceš?“ 
Strážník se nejistě podíval směrem ke kolejišti. „No, mluvil jsem zrovna s nějakou žen-
skou. Říkala, že tu holku asi zná. Mohla by to bejt holka její kolegyně z práce nebo tak 
něco.“ 
„Jak na to sakra přišla, že je to ona? To ji viděla, jak letí dolů nebo co?“ Policista se za-
tvářil na strážníka jako učitel na přihlouplého žáčka. 
„Hele, neštvi mě, ta ženská jen řekla, že když šla ráno do směny, tak z dálky viděla na 
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hromadě těch věcí, co jsme kolem ní našli, něco růžovýho,“ strážník otočil hlavu smě-
rem k černému pytli „ta věc ji zaujala, protože se jí zdálo, že vidí něco, co už někdy dřív 
viděla. Když potom čekala na bus, tak se jí to rozleželo v hlavě a vrátila se,“ vyklopil ze 
sebe jedním dechem strážník a s velkým zadostiučiněním si vychutnával náhlý zájem 
svého uniformovaného kolegy. 
„Co růžovýho mohla na tu dálku ta ženská proboha poznat? Dyť není skoro nic vidět 
a lidi se blíž jak na 20 metrů od toho nedostali. To je nějaká blbost!“ zapochyboval 
policista. 
„Jo, já vím, ptal jsem se jí na to,“ odpověděl rychle strážník „říkala, že tím směrem 
zrovna svítilo nějaký naše auto dálkovými světly, a proto si toho všimla.“ 
„Co, viděla?!“ netrpělivě vyštěkl policista. 
„Nějakou růžovou čepici s bílou bambulí. Prý ji upletla máma tý holky a ukazovala 
ji ženskejm na dílně u nich v práci, asi někdy před měsícem! Měl to být dárek k jejím 
narozeninám.“ 
 Milý deníčku, dneska jsem to řekla mamce. Všechno! Byla jsem u ní na ubytovně, 
ten její chlap nebyl doma. Kdyby táta věděl, že jsem za ní šla, asi by mě zabil. Řekla jsem 
jí, že je to pravda, že už to trvá od mých mi nulých narozenin. Zase mi nevěřila. Pořád 
mluvila o tom, že tímhle nic nezískám, že touhle lží si nepomůžu a ještě to zhorším. 
Prý mám počkat, až se to všechno uklidní, že budou prázdniny a já budu u babičky  
a potom si mě máma vezme k sobě, když to půjde. Pořád mlela o tom, že u táty mi ne-
bude nic chybět, že tam mám svůj pokoj, svůj počítač, svoje věci a jsem tam zvyklá. Já 
to tu ale nenávidím! Všechny nenávidím!
 Uvnitř policejního auta seděla starší žena, ruce měla zkřehlé zimou. „Já trochu při-
topím,“ řekl policista a nas tartoval motor. K autu přišel muž v relexní vestě a sedl si na 
zadní sedadlo. 
„Znáte tu rodinu dobře?“ zeptal se bez zbytečných řečí, rovnou k věci. 
„Dobře, jak se to vezme,“ řekla žena a otočila se k němu. 
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„Dělám s ní na dílně asi pět let. Známe se. Víte, jak to chodí ve fabrice. U nás je to 
hrozný babinec a drbárna.“ 
„No a co se říká?“ povzbuzoval ji muž. 
„No, že se mají jako dost dobře, postavili novej barák, on vydělává docela slušný pra-
chy. Ona je hodně šikovná, je vyučená švadlena. Už dva roky nám dělá mistrovou,“ 
žena se odmlčela. 
„Kolik mají dětí?“ zeptal se rychle policista sedící za volantem vozidla. 
„Jen tu holku,“ odpověděla žena. 
„Je nebo mám říkat, že byla… taková silnější, rezavé kudrnaté vlasy, měla dost akné, 
ale celkem dobře se učila. Neměli s ní žádný problémy, pokud vím. Mám na její mámu 
číslo mobilu, neznám ho zpaměti, ale najdu ho.“ Žena vytáhla z kapsy starý mobil  
a třesoucími prsty začala hledat v paměti telefonu číslo své mistrové. 
 Deníčku, dneska jsem si ostříhala vlasy. Ty hnusný zrzavý a kudrnatý vlasy. Mám je 
stejný jako on. Proč nemám vlasy jako máma? Pořád mě po nich hladí. Aspoň mě ne-
bude mít po čem hladit. Už ne! Naházela jsem je všechny do odpadkovýho koše, ať tam 
shnijí. Bojím se, že zase přijde z hospody a bude napitej. Vždycky, když je napitej, tak 
to dělá. Já už to nechci! Nechci! Až mi bude patnáct, tak se nechám obarvit na blond. 
Jo, a Renata je fakt kráva!
„Byla to taková fajn spokojená rodina, myslím.“ Žena začala spěšně hledat kapesník. 
Oči se jí zalily slzami. „Nechápu, proč to ta malá udělala!“ 
 Venku se začalo rozednívat. Lidé nepřetržitě procházeli kolem policejní pásky smě-
rem k autobusové zas távce. Někteří čumilové se na chvilku zastavili a bezostyšně sle-
dovali práci policistů. 
„Pokračujte! Pokračujte! Nestůjte tu!“ popoháněl je policista, který se náhle odněkud 
vynořil „už vám to pojede, tak aby to neujelo!“ 
 Z mlhy vystupoval obrys klenutého mostu. Koroner už na místě nebyl, vystřídalo 
ho vozidlo městských služeb. Dva muži evidentně v předdůchodovém věku nakládali 
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ostatky v černém pytli do ještě černější dodávky. Žena se třásla a vzlykala. 
„Paní, ještě nám řekněte, k té rodině,“ opatrně ale s naléhavým důrazem ve hlase řekl 
muž ze zadního se dadla policejního auta. 
„Já už nevím, opravdu nevím,“ štkala žena a utírala si nos. 
„Jen se říkaly nějaký drby, že měla mít něco s provozním. Já ale nevím! To se jen říka-
lo.“ Po chvilce ticha žena dodala: „V každý rodině se něco najde nebo ne?“
 Milý deníčku, je mi smutno. Včera mi říkal, že to bude naše malé tajemství, že my 
dva jsme rodina a mámu nepotřebujeme. Nikoho prý nepotřebujeme. Já ho nenávi-
dím! Tohle přece nemůže být můj táta! Někdy si říkám, jaké by to bylo, kdybych neby-
la. Představuju si to a je mi líp. Když jsem byla menší, tak mi babička vyprávěla, že až 
umře, tak se změní na ptáčka a bude lítat ke mně do okna. Bude tak pořád se mnou, 
abych se o ni nebála. Taky bych asi chtěla umřít a proměnit se na ptáčka. Letěla bych za 
ní. Nebo jinam, to je jedno kam. 
 Slunce pomalu zacházelo za mostní konstrukci. Začal se zvedat vítr a ranní mlha 
se stala minulostí. Po kole jích se prohnal další vlak. Tráva kolem náspu byla zválená 
a plná vyježděných bahnitých stop po pneuma tikách. Kolem tratě se válely potrhané 
zbytky modrých rukavic a sílící vítr je rozfoukával daleko od toho mís ta. Vytržený list 
z linkovaného školního sešitu si našel cestu mezi stromy a zaklínil se uprostřed ze-
žloutlého a z části opadaného keře. Promáčený papír se pomalu snesl k zemi a pohladil 
napadané lísky pod ním. Modrá barva písmen se vpíjela do bílého papíru.
 Milý deníčku, chci umřít. Vážně už tady nechci být. Bojím se, že tohle nikdy ne-
skončí. Táta mi řekl, že už neuvidím babičku, protože špatně vychovala moji mámu,  
a nikdy neuvidím mámu, protože je to mrcha. Taky mi řekl, že když to tajemství něko-
mu povím, tak přijdu i o něj a nebudu mít na světě vůbec nikoho. 
 Už jsem se rozhodla. Skočím z toho dálničního mostu! Jak budu padat, roztáhnu 
svoje ruce, co nejvíc to půjde… a poletím. Jana.
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Křížek
Miriam Koclířová, 53let

I. Prolog 
Léta Páně 1192
 Píše se rok 1192 a my jsme už druhý rok ve Svaté zemi. Druhý rok, rok plný nebez-
pečí, bojů, útrap a válečného pekla. Dostaneme se někdy do svatého města Jeruzalé-
ma? Copak Bůh odvrátil od nás svoji tvář? Copak jsme se nemodlili a nebojovali dost 
usilovně, abychom osvobodili Boží hrob z rukou nevěřících? Nebo naše srdce nebyla 
dostatečně čistá? Jsme na pochodu z Akkonu pod velením Jeho Výsosti krále Rich arda 
Lvího srdce. Je horko k zalknutí, jsme unaveni, hladoví a žízníme, ale musíme se co 
nejrychleji dostat do Jafy. Do jednoho z dalších měst na cestě k Božímu hrobu. Není 
nás mnoho, musíme být rychlí, tam pod Jafou si chvíli odpočineme a rozbijeme náš 
tábor. 
 Na sklonku dne, kdy konečně dorážíme na místo, nikdo neví, co přinese další den. 
Ale dnes ještě žijeme, rychle si omyji svoji tvář trochou zteplalé vody a společně s bra-
trem Allistairem sedáme k ohni, abychom rychle zhltli naše chudé jídlo. A pak spát, 
rychle spát. Unavení padáme na naše prostá polní lůžka a spíme bezesným spánkem až 
do svítání. Ale co je to za hluk? Poplach! Poplach! Vzhůru! Sešikovat! Nevěřící, mnoho 
nevěřících! Rychle! Rychle vyskakujeme z našich polních lůžek, připínáme zbraně, be-
reme štíty a vyrážíme do boje. Všude je slyšet řinčení zbraní, řev, nadávky, ale i úpění, 
křik a nářek zraněných a umírajících. Smrt si přichází na své, chlemtá krev umírajících 
po holbách. Všude leží mnoho těl našich vojáků i nevěřících. Bože, přijde nám ně-
kdo na pomoc? Proč odvracíš svoji tvář? Jak dlouho se dokážeme bránit? Prožíváme 
zatraceně dlouhý den. Teprve v pozdním odpoledni, na sklonku dne doráží oddíly 
anglických a janovských lučištníků společně s další částí anglických vojsk. Boj se stává 
krutějším, lítějším a nelítostnějším, dostáváme se s bratrem do největší vřavy. Odrá-
žím s co největší silou útok hromotluka s křivým nosem a šikmýma očima. Úder, sek, 
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kvarta, zákryt za štítem, sek, ale můj pro tivník je rychlý, mrštný, má snad devět životů 
jak kočka, půlobrat a zásah – nestačil jsem vykrýt protivníkův úder. „Rogere, proboha 
Rogere!“ Najednou mám v prsou smrtící rudé slunce, jehož žár rychle stravuje můj ži-
vot, jehož svit palčivě žhne a bodavě pálí a jehož paprsky pomalu stékají na vyprahlou 
zem, a ta vpíjí moji krev. Jako z dálky slyším hlas svého bratra Allistaira, který mě volá, 
a už nevidím slzy v jeho očích. Těžknoucí rukou strhávám stříbrný křížek, stejný jako 
má můj bratr, ze svého krku a vkládám jej do dlaně svého bratra, který mě naposledy 
objímá. „Syn, dej ho mému synovi, nezapomeň!“ a vkládám křížek do Allistairovy dla-
ně. Mých rukou se zmocňuje chlad. Jako z dálky slyším hluk válečné vřavy a zvonění 
zvonů. Do mých očí se vkrádá zrádná temná noc. Vše se vzdaluje. Pane, už k Tobě 
přicházím. Nad mým životem zapadá slunce.

II. Křížek
 Teda, jestli něco opravdu nesnáším, tak je to případ, kdy se tyhle dvě hádají, anebo 
o něco perou. Karolína a Kateřina – moje dvě dcery, dvojčata. Každá dostala od Pána-
boha do vínku něco jiného, ale jedno mají oprav du společné, snaží se z mé šperkovnice 
ukořistit ty nejlepší kousky a mně se jen s obtížemi daří ubránit ty nejcennější zlaté 
a nějaké stříbrné kousky. „Mami, ať mi ho dá! Já ho měla první! Na diskotéce s ním 
zabodu ju!“ Dá? Co sakra zase? O čem mluví? Zvedám oči od řádků novin, kde jsem se 
začetla do nějaké rubriky o zdravé výživě. Co zase ty dvě mají? Rychle vstanu, opráším 
ze sebe imaginární drobky a rychlými kroky se přemisťuji do ložnice, kde mám uložené 
ve šperkovnici svoje cennosti. No to jsem mohla čekat – děvenky jsou na lovu a cíl? 
Moje šperkovnice.
 Mladší a drzejší Karolína vítězoslavně třímá v ruce stříbrný křížek a starší umír-
něnější Kateřina se plačtivě dožaduje, abych zasáhla v její prospěch. „Žádný takový, 
děvenky!“ slyším se říkat „děda, když mi ten křížek dal, říkal, že se musí stejně opravit, 
aby se nevysypal vnitřek!“ Beru křížek a nekompromisně ho strkám do zavíracího ige-
liťáku a dávám do kabelky. „Přeci nepůjdete na diskotéku s kostelním křížkem! Vemte 
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si něco jinýho!“ Upřímně řečeno, křížek byl v kabele dalších čtrnáct dní, než jsem se 
dostala k tomu dát ho zlatníko vi panu Šimonovi do opravy.
 „Odkud vlastně máte ten křížek?“ ptal se zvědavě pan Šimon, když vzal poprvé do 
ruky můj křížek, který jsem zdědila po svém otci. No, vlastně ani pořádně nic nevím  
o jeho původu, kromě toho, že ho dal mému otci v dobách jeho studií na broumovském 
benediktinském gymnáziu jeho učitel otec Roger Adalbert O´Hara – jakýsi irský kněz. 
„Je to podle typu zpracování hodně stará práce, typuju tak dvanáctý až čtrnáctý stole-
tí,“ pokračoval dál pan Šimon. „Víte, co? Ještě vám přinesu na porovnání jednu knížku 
o způsobu zlat nické práce, abyste to viděla.“ A odešel do dílny za obchodem. Po chvíli 
čekání, po kterou jsem se dívala do vitrín v krámě, kde měl pan Šimon vystavené svoje 
zlatnické kousky, se vrátil a v ruce držel jakousi tlustou knihu.
 „Podívejte, tady je dokonce podobný typ vašeho křížku vyobrazený – přinášeli si ho 
s sebou do Evropy křižáci z křížových výprav ze Svaté země a údajně ve vnitřku křížku 
má být kousek dřeva z kříže samotného Spasitele i s papírkem, kde bylo toto zazna-
menáno. A jak jste říkala to jméno? O´Hara?“ A listoval dál v knize, kterou přinesl. 
„MacLead, Barringhton, vidíte tady – O´Hara…“ citoval jména příslušníků anglických 
a irských rodů, které se zúčastnily třetí křížové výpravy v letech 1189 – až 1192 pod ve-
lením Richarda Plantageneta. „Ukažte mi ten Váš křížek!“ a vzal do rukou můj stříbrný 
křížek se zlatými hvězdičkami. „Chtěla jsem Vás po prosit, abyste mi opravil u něj zapí-
nání, není na něj moc spolehnutí a křížek se rozděluje jinak na dvě části,“ pokračovala 
jsem. Pan Šimon vzal křížek a obratnými prsty jej začal obracet, uvolnil šroubování  
a rozdělil křížek na dvě části. To, že se něco děje, jsem poznala podle toho, že se panu 
Šimonovi začaly třást ruce. „Ženská, kde jste ten křížek měla? Vždyť je to podle všeho 
originál starý nějakých šest set až osm set let! Bylo by zajímavé vědět, jestli v tom rodě, 
co jste jmenovala, je ještě nějaký takový kousek.“
 Z obchodu jsem odešla jako ve snách, ani jsem nevnímala to, jak po dlouhé době 
zase svítí slunce na kýčovitě blankytné obloze, a přemýšlela jsem o tom, co jsem všech-
no o křížku slyšela.
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Postupně jsem si za všech útržků, co jsem zaslechla doma, dávala dohromady přesnější 
obraz. Moc toho nebylo, protože existence křížku je spojena s životní kapitolou mého 
otce z dob, kdy mu bylo asi tak dvanáct až patnáct let.

III. Jak to všechno bylo
 „Mlč, proboha mlč a nikdy a hlavně nikde o tom nemluv, jestli někdy chceš vůbec 
studovat a nechceš skončit u montážního pásu! A nikde ten křížek nevytahuj!“ rozči-
loval se můj otec, když jsem si chtěla vzít v dobách tuhé normalizace na krk stříbrný 
křížek se zlatými hvězdičkami, který mě fascinoval. Ten blyštivý křížek se mi vždycky 
líbil, měl nádech tajemna, ale naši mi ho nechtěli dovolit. Něco bližšího o něm vyrazit 
z mého otce bylo absolutně vyloučené. Patřilo to do otcovy třinácté komnaty, a tam 
byly dveře absolutně pevně zavřené. Na petlici. Zvukotěsně. Vzduchotěsně. Takže jsem 
si vždy všechno domýšlela ze střípků, které náhodně vypustil během svých vyprávění 
můj strýc, otcův starší bratr.
„Tak Josefe, už se rozluč a pojedeme,“ přikázal děd, vzal všechny věci, které měl mít můj 
otec na studiích v gymnáziu v Broumově a dal je na vůz, do kterého byli zapřaženi dva 
hnědáci, pýcha mého dědečka formana. Cesta trvala dlouho, ale po určité době se můj 
otec i děd do Broumova dostali. V Broumově bydlel můj otec s mnoha dalšími chlapci 
ve společné ložnici, kde jich spalo opravdu hodně. Musel se podrobit tuhému řádu, 
podle něhož probíhala výuka. Ora et labora! Nikdy, za žádnou cenu nesměli studující 
podlehnout zahálce, a tak den začínal brzy ráno mší a společnou modlitbou. Příliš 
brzy. Nekonečnými modlitbami. „Nespi, Josefe! Na mši spát je hřích!“ Většina chlapců, 
pocházejících z chudobnějších poměrů tak, jako můj otec, neměla na růžích ustláno, 
protože byla válka a oni byli neustále hladoví, nebyl dostatek jídla. Zdálo se, že na tento 
kout světa Pánbůh úplně zapomněl. Dny míjely jeden po druhém s tuhou, neumdlé-
vající monotónností jeden po druhém – ráno vstát, věčně hladoví chlapci rychle zhltli 
krajíček chleba s marmeládou, modlitby, škola, mod litby, studium v knihovně, práce  
v klášterní zahradě, úklid ložnice, modlitby, spát. Ora et labora! A to vše až do – tuším 
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že dubna 1945, kdy Broumov osvobodila Rudá armáda a studenti byli posláni domů.
 V tomto období se setkal můj otec s páterem Rogerem O´Harou, Irem, už bůhví 
kolikátým tohoto jména v jeho rodě. Páter O ´Hara vyučoval angličtinu a latinu tak 
důkladně, že otec i ve svých osmdesáti pěti letech dokáže citovat pasáže z Ceasarových 
Zápisků z války galské zpaměti. Obdivuhodný výkon. O páterovi by se dalo říct, že měl 
zajímavou, ostře řezanou mužnou tvář. Jeho pronikavě modré oči dokázaly vidět i ta 
nejskrytější tajemství. Měl vysokou postavu bojovníka se širokými rameny a rád jezdil 
na koních. Když se to tak vezme, O´Hara bojovník byl. Bojovník boží, jeho víra v boží 
spravedlnost byla nezlomná a neotřesitelná. „V brzké době podstoupíš svátost biřmo-
vání, v kostele našeho patrona svatého Vojtěcha, tady v Broumově, Josefe, bude ti dáno 
další jméno, moje jméno – Roger Adalbert,“ sdělil jednoho květnového dne tvrdou ak-
centovanou češtinou páter Roger mému otci. A vskutku – proběhlo biřmování, během 
kterého můj otec dostal nejen dvě nová jména, ale i zmiňovaný křížek, protože páter 
Roger vlastní děti neměl a svým způsobem měl mého otce díky tomu, že oba milovali 
koně a rozuměli jim, velmi rád. Oba muži se po válce již nikdy nesešli, neboť můj otec 
se vrátil ke svým rodičům za dramatických okolností domů a Roger O´Hara odešel  
v květnu 1945 do Irska poté, co se připojil k americké armádě.

IV. Současnost
 Po týdnu jsem opět zavítala do krámku pana Šimona. „Tak už ten křížek pro vás 
mám opravený paní Erhard tová,“ oslovil mě hned poté, co mě uviděl pan Šimon. „To 
jsem ráda a děkuji vám,“ odpověděla jsem. Ještě jsme si s panem Šimonem vyměnili 
pár zdvořilostních frází a já z krámku odešla. Cestou domů mi hlavou vrtalo pár myš-
lenek. Jsou ještě nějací potomci O´Harů naživu? A jaké by to bylo, někoho z nich najít?  
A co vlastně když tak dělají? A tak začala moje mravenčí detektivní práce po potom-
cích tohoto rodu, který se zvláštním nezaměnitelným způsobem dotkl osudů přísluš-
níků mého rodu. Kontaktovala jsem své přátele v Británii a Německu a pročesávala 
internet takovým způsobem, že by ze mě sestavovatelé rodokmenů měli radost. 
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 Po určité době se mi podařilo kontaktovat prostřednictvím oiciálního mailu Carol 
Briennu O´Haru, hostující profesorku pro středověkou anglickou literaturu na Bar-Ila-
nově univerzitě v Ramat Ganu v Iz raeli, kde jsem jí vylíčila svou prostou angličtinou 
příběh křížku, který se dostal do vlastnictví mojí rodiny. Netrpělivě jsem čekala na 
odpověď. Odpoví mi tato dáma? Třeba jí historie křížku nebude ani zajímat. Mu sím 
přiznat, že se moje duše zmítala v pochybnostech a očekáváních, bála jsem se, jest-
li nebudu zklamaná, když mi neodpoví, nebo jestli úroveň mé angličtiny bude stačit  
k tomu, abych s ní mohla eventuálně vést trochu rozhovor na úrovni. Přiznávám, že 
v tu dobu si se mnou asi moje rodina díky nejistotě, která mnou cloumala, dost užila.
 Jednoho dne jsem otevřela mail s odpovědí, která mě, přiznám se, potěšila. Paní 
profesorka projevila zájem o rozhovor na Skypu. V určený den a hodinu jsem otevřela 
Skype a modlila se, abych byla dost pohotová. Na obrazovce se objevila dáma s ostře ře-
zanou tváří a pronikavě modrýma, inteligentníma a bystrýma očima zhruba tak v mém 
věku. Po úvodních frázích jsme se začaly bavit o křížku a o tom, co všechno bližšího 
je nám z historie obou rodů známo. Na Skypu jsme se sešly s Carol ještě mnohokrát. 
Během našich rozhovorů jsme přišly na další souvislosti a okolnosti, týkající se teď už 
křížků, neboť v rodě O´Harů byl ještě jeden a můj otec se po sedmdesáti letech dokázal 
přinutit k tomu, aby mi řekl něco bližšího z jeho života z dob studií v Broumově, i když 
přiznávám, že to nebylo někdy vůbec radostné poslouchat, protože zde byly i značně 
smutné a temné okamžiky. Vidím však, že už dál nemusí nést svůj kříž, protože doká-
zal překročit svůj stín a osobám, které mu v minulosti ublížily, dokázal odpustit. Snad  
i proto si myslím, že moje pátrání mělo svoji cenu.
 S Carol jsme se spřátelily, a to natolik, že mě Carol pozvala k ní na návštěvu do 
Akkonu. Do Akkonu. Vlastně kousek od místa, kde to všechno začalo. Vždycky mě 
bavily dějiny a teď se poletím podívat do Izraele. Navštívím Boží hrob, místo, kam se 
muži válčící ve jménu Boha nedostali. Sedím v letištní hale Václava Havla v Ruzyni  
a v ruce nervózně žmoulám křížek a čekám na odlet letadla. Uvědomuji si, že jsem 
ve svém věku doposud nikam neletěla. Nikdy na to nebyl čas. Vždycky byla první jen 
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práce. Ora et albora! Nevím proč, ale tohle heslo benediktinů mi prolétlo hlavou. „To 
zvládneš, mami,“ uklidňuje mě Karolína. „A nezapomeň nám dát vědět, až přiletíš ke 
Carol,“ připomíná mi Kateřina. Jenom můj muž sedí v klidu, pokyvuje hlavou a dívá 
se na mě. Ví své.
 Na přehledu odletů se objeví údaj o odletu mého letadla. Rozloučím se se svou 
rodinou a vstupuji do sekce odbavení. Otočím se, na všechny se povzbudivě usměju  
a zamávám jim. Brzy budu v letadle. Je 10.18, když letadlo začíná stoupat vzhůru. Ně-
kde nad Akkonem právě žhne polední slunce. Vše do sebe zapadá, jak má. Kruh se 
uzavírá.

Výhra
Andrea Brunclíková, 18let

„Vyhrála jsem,“ slyšela jsem říct mamku. Držela v klepající se ruce nějakou účtenku. 
Nevěřícně jsem se na ni podívala s trubkou od vysavače v rukou.
„No, tos mi taky mohla říct dřív, že jsi vysála,“ řekla jsem sarkasticky. Mamka se na mě 
otočila. V obličeji byla bílá jak stěna. Doběhla jsem k ní.
„Mami? Jsi v pořádku? Je ti špatně?“ chytla jsem ji za ruku a odtáhla ke stolu. Do skle-
nice jsem jí napustila vodu.
„Nemám zavolat doktora? Nebo tátu?“ ptala jsem se. Podívala se na mě a na rtech se jí 
začal objevovat úsměv.
„Rose,“ řekla potichu. Do obličeje se jí začala vracet barva. Dala mi tu účtenku, ještě  
s dalším papírkem. Ale účtenka to nebyla, jak jsem pak zjistila. Byl to tiket. Pomačkaný 
tiket s trochu rozmazaným inkoustem a utrženým rohem. Uprostřed byla řádka čísel. 
Ta stejná čísla byla naškrábaná na druhém papírku. Zatajila jsem dech.
„My jsme…“ vydechla jsem. Nemohla jsem to ani dokončit.
„Vyhráli!“ vykřikla mamka. Vstala a začala skákat jako pominutá. „VYHRÁLI JSME! 



43

VYHRÁLI JSME! BENE! BENE, POJĎ SEM! VYHRÁLI JSME!“ křičela na celý byt. 
Zmatený Ben, můj bratr přišel a ptal se, co se stalo. Mamka pořád skákala a křičela.
„Vyhráli jsme? Kolik?“, rozzářil se Ben.
„Třicet milionů. TŘICET MILIONŮ!“ křičela zase mamka. Brácha začal poskakovat  
s ní. Pořád jsem tomu nemohla uvěřit. Dokola jsem kontrolovala čísla a pročítala tiket. 
Díky tomu jsem si také všimla té drobnosti.
„Kolikátýho je?“ zeptala jsem se. Přes ten křik mě ale neslyšeli. „Kolikátýho je?“ zeptala 
jsem se hlasitěji.
„Není to jedno? Jsme bohatý! Jsme boháči!“ opakovali pořád dokola. Podívala jsem se 
na mobil. 15. 4. Mamka s Benem se právě dohadovali, kdo si co koupí.
„Nechte toho, kruci!“ křikla jsem na ně. Oba se na mě nechápavě dívali.
„Výhru si můžete vyzvednout do jednoho měsíce na kterékoliv pobočce sázkové kan-
celáře,“ přečetla jsem nahlas. Oba se zasekli jako sochy. „Tenhle tiket je zakoupenej 
čtrnáctýho března. Dneska je patnáctýho. Jsme pořád stejně švorc,“ vyjela jsem na ně 
naštvaně. Zmačkala jsem tiket a hodila ho po Benovi. Mohli jsme být milionáři. Mohli 
jsme jet, kamkoliv bychom chtěli. A místo toho pojedeme leda tak do pr… Sakra, proč 
má ta ženská v té kabelce takovej bordel?
„Né, né, to nemůže být možný. To není možný!“ nevěřila mamka a kontrolovala tiket. 
Když si to ověřila, zhroutila se na sedačku. Převzal to Ben. Nikdo jsme tomu nemohli 
uvěřit. Byli jsme takovej kousek od ráje. Pak Ben najednou vstal. Něco začal hledat. 
Otevíral šuplíky. Rozhazoval papíry. Zvedal polštáře. Pak to vzdal. Sáhl do kapsy a za-
pnul mobil. A našel, co hledal. Pak najednou začal organizovat.
„Rose najde nejbližší pobočku sázkové kanceláře. Mami, ty jdi nastartovat auto. Já na-
balím nějaký jídlo. Pohněte!“ křikl v rychlosti a šel do kuchyně.
„Bene, nebudeme projíždět tolik benzínu jen tak. Jasně je tam napsaný, že to platí jeden 
měsíc od… od slosování. Lístek je koupenej čtrnáctýho. Slosování bylo ale den potom, 
patnáctýho,“ vysvětlil Ben. Pomalu nám to oběma začalo docházet. Nepropásli jsme 
to. Vyhráli jsme. Všichni jsme v tu stejnou sekundu vystřelili, každej jinam. Mamka 
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vyběhla z domu k autu, Ben běžel do kuchyně a já do pokoje k počítači. Našla jsem 
adresu, zapsala si ji a připsala i zavírací dobu. Doběhla jsem za nimi do auta.
„Je to v Destu. Tady je adresa,“ podala jsem jim lístek. Ben to naťukal do GPS-ky  
a vyjeli jsme.
„Je to cesta na tři hodiny. Za dvě a půl zavírají.“ Než jsme dojeli na dálnici, nikdo ani 
nedutal. Pak, když jsme zjistili, že je nulový provoz, se rozběhla debata o tom, jak na-
ložíme s penězi. 
„Neměli bychom zavolat taťkovi?“ nadhodil Ben.
„Já mu zavolám,“ nabídla jsem se. „Ahoj tati, jak se máš? Mimochodem jsme vyhráli 
třicet milionů. To bude epický.“
„A co kdybychom mu nevolali? Překvapíme ho?“ navrhla nadšeně mamka. Jeho klep-
ne, pomyslela jsem si. Do Destu jsme vjeli v 17:45. V šest hodin zavírají. Byli jsme 
nervózní a mlčeli jako pěna.
„Nestihnem to a táta bude naštvanej, že jsme projeli tolik benzínu,“ konstatovala jsem. 
To jsme prostě nemohli stihnout. Před sázkovou kanceláří jsme zastavili uprostřed sil-
nice a do dveří jsme vrazili dvě minuty před zavíračkou. Paní, co seděla za pultem, 
nadskočila.
„Co si přejete?“ ptala se mírně pohoršeně. Přistoupili jsme k pultíku jako tři myšky. 
Štěstí nám svítilo z očí. Culili jsme se jako malé děti. Mamka paní podala náš pomač-
kaný tiket.
„Rádi bychom si vyzvedli naši výhru,“ zajásala mamka.
Než se všechno podepsalo, zařídilo, vytvořilo, převedlo, domluvilo a naaranžovalo, 
bylo půl jedné ráno. Šourali jsme se k nejbližšímu McDonaldu. Objednali jsme si jídlo 
a zaplatili našimi starými penězi.
Po dálnici už jsme nespěchali. Nechali jsme se předjíždět rychlými auty a s Benem jsme 
pospávali. Buch! Kvílení pneumatik. Odstředivá síla. Leknutím jsem se probrala.
„Ježišikriste, mami,“ vydechl vyděšeně Ben. Stáli jsme na tmavé osamělé silnici. Mam-
ka s Benem civěli do prázdné tmy před autem.
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„Co se stalo?“ ptala jsem se. Nic. Jen seděli a civěli do dvou světelných kuželů. První 
se vzpamatoval Ben. Odpásal se a vystoupil. My dvě jsme šly za ním. Nic mě nemohlo 
připravit na následující scénu. Ani ty nejhroznější zprávy. Ani ten nejdrastičtější ilm.
Před autem ležela dívka. Někoho jsme srazili.
„Kristepane!“
„Ježíši Kriste!“
„Sakra!“
„Je… je živá?“ zeptala se potichu mamka. Ben k ní poklekl. Mohla být tak o dva tři roky 
starší než já. Hezká blondýnka s plnými rty. Ruce měla roztažené. Hlavu položenou na 
boku. Vypadala tak klidně, vyrovnaně. Ben na nás upřel svůj vyděšenej pohled. Za-
kroutil hlavou. Mamka stála s vytřeštěnýma očima. Zato já jsem šílela.
„My jsme ji zabili. Přejeli jsme ji. Půjdeme do vězení. Je… mrtvá. Jsme vrazi. Všichni 
do jednoho. Ježíšikriste. Ježíšikriste,“ vyšilovala jsem. Nemohla jsem tomu uvěřit. Ně-
koho jsme zabili. Na tuhle hezkou slečnu doma čekají rodiče, přítel, sourozenci. A už se 
jí nikdy nedočkají. A já půjdu do vězení. Představila jsem si samu sebe v pruhovaném 
oblečení, s rozcuchanými vlasy a bledou tváří. Začala jsem brečet. Brečet a skučet.
„Všichni do auta,“ šeptla mamka. Cože? Vyděsila jsem se. Ben se na ni tak zvláštně 
podíval. Bylo to něco mezi pochopením a hrozným zklamáním. Přikývl.
„Cože? To né!“ rozkřikla jsem se. Chtěli ji tu nechat? 
„To nemůžeme! Musíme zavolat policajty. Musíme zůstat. Musíme se přiznat…“ vrtěla 
jsem hlavou.
„Rose, okamžitě nastup do auta, než někdo pojede kolem!“ přikázala mamka. Zatře-
pala jsem s ní.
„To nemůžeme! Nemůžeme ji tu nechat. My za to můžem. Musíme se přiznat. Je to 
naše vina, musíme někoho zavolat, musíme, Bene, my musíme,“ skučela jsem. „TO 
NEMŮŽEME!“ vykřikla jsem. Pak mi mam ka jednu vrazila. Byla to tvrdá rána, málem 
jsem spadla. Nevěřícně jsem se na ni podívala.
„Myslíš, že mi zkazíš všechno štěstí? Konečně máme peníze, konečně. Chci si je užít.  
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A ty mi to nezkazíš, chápeš?“ řekla chladně. Mluvila se mnou, jako bych byla cizí. Pe-
níze jí zatemňovaly mysl. A to jsme je ani fyzicky neměli.
„Teď nastoupíš do toho auta,“ řekla. A já jsem udělala to nejhorší, co jsem mohla. Po-
slechla jsem ji. Nastoupi la jsem si. Cestou domů nikdo nic neřekl.
„Táta se o tomhle nikdy nedozví. Bude to naše rodinný tajemství,“ konstatovala. Jsem 
spolupachatelkou zločinu. Jsem vrah. A ani jsem se nesnažila to odčinit. Naše rodinné 
tajemství.



Žertovné verše
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Sedmero fytocenologických rozpočítadel
Blanka Šimková, 32let

Rozpočítadlo polní
Cinky, cinky, v poli srpy,
slyšely je modré chrpy.
Slyšely je vlčí máky
a ty půjdeš z kola taky.

Rozpočítadlo lesní
Ententýky, dva rulíky,
nespleť si je s jahodníky.
K tomu jedno očko vraní,
nenechavcům se les brání.

Rozpočítadlo luční
Říkal zvonek kopretině,
že počká na ni v jetelině.
Zjistil to hvozdík maličký,
uronil dvě slzičky.

Rozpočítadlo skalní
Velký silák lomikámen
chytí skálu kolem ramen.
Rozchodníky na rozchodu
vypily jim všechnu vodu.
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Rozpočítadlo bahenní
Žbluňky, žbluňky, žáby z tůňky,
dělají své kuňky, kuňky.
Neposedné rákosí
tahá blatouch za šosy.

Rozpočítadlo hajní
Sasanky a jaterníky
volají své: „Slunce, díky!“
Než vyraší listí zrádné,
na někoho slovo padne.

Rozpočítadlo vřesovištní
Vřes vyčítal sedmikvítku,
že nedržel v noci hlídku.
Spal rosnatce s hlavou v klíně
pod borůvčím v rašelině.

Pohádka pro dnešní děti
Václav Franc, 54let

Vyrostla řepa veliká
Mě se ten příběh netýká
Skočte si pro dědka, myšku či tetu
Já musím brejlit do tabletu
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Vraždění Gríši Rasputina v Petěrburgu knížetem 
Jusupovem, panem Puriškevičem a poručíkem 
Suchotinem 18. „děkábra” 1916
Ivo Fencl, 51let

Psáno ve stylu rozmarné kramářské písně.

Žili byli zavraždili 
Rasputina Gríšu 
o tom, jak ho utopili 
podle pravdy píšu 
Carevna je z něho pryč 
stále Grišku hledá 
na mužiky dostal bič 
teď se jen tak nedá 
Rasputin Jeimovič 
eminence šedá 
Žili byli zavraždili… 
Chrabrý kníže Jusupov 
podlou vraždu chystá 
kumpány má, škoda slov 
samý anarchista 
a tak lotři zhovadilí 
a poručík Suchotin 
u vodky se uradili 
zbaví Rusko souchotin! 
Žili byli zavraždili… 
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Dali hlavy dohromady 
pracovat je nechali 
hlavy vymyslily zrady 
tři nápady dostaly 
První nápad v sobě chová 
hlava pana Jusupova 
a problém je, jenom dá-li 
dobrý doktor Lazovert 
ten podšitý carův čert 
dá-li cyankáli 
Žili byli zavraždili… 
Doktor dodal, až mě mrazí 
dávku podle potřeby 
nasypem ji, kluci drazí 
Rasputinu na chleby 
Porobený lid se dusí 
i já sotva dýšu 
konec tomu býti musí 
otrávíme Gríšu 
nevolníci hodně zkusí 
odpravíme panáčka 
a mužici celé Rusi 
budou trsat kozáčka 
Žili byli zavraždili…
Pozvali ho na hostinu 
zloducha a opilce 
odpyká tu svoji vinu 
v krutých křečích po chvilce 
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podle Něvy jede zvolna 
zbožňovaný elegán 
netuší, že je to kolna 
nikým nebyl varován 
že ten palác v Petrohradu 
sídlo šlechty zhýralé 
uvnitř skrývá krutou zradu 
nepomůže paralen 
Žili byli zavraždili…
Jen dál, Griško Rasputine 
zve ho cara bratranec 
můj dům dobrým jídlem sline 
zavítej k nám na žvanec! 
Lačný gurmán Gríša 
hltá jako dingo 
mlsný je jak míša 
drzý jako Ringo! 
Nenažraný mužik jeden 
za dvě, za tři minutky 
zbaštil kořeněné jedem 
obložené minutky! 
Cpe se ale s chutí dále 
vrazi na to civí 
Rasputin je živý stále 
Jusupov se diví 
Lačný gurmán Gríša 
hltá jako dingo 
mlsný je jak míša 
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drzý jako Ringo! 
Vtom zved kníže pohár vína 
upřímně se smáli 
a Gríšova huba líná 
bumbá cyankáli 
Žili byli zavraždili... 
Dopil do dna, utřel pusu 
přede zraky “vragů” 
spořádal pak zvolna husu 
a telecí ragú 
Lačný gurmán Gríša 
hltá jako dingo 
mlsný je jak míša 
drzý jako Ringo! 
Dostal od nich deset kulek 
a že mířit dovedli 
Gríša se však sotva ulek 
řehtá se jak posedlý! 
Hrůzyplná pravda je to 
však to vidím jako dnes 
děravý byl jak řešeto 
a ještě si na stůl vlez 
Lačný gurmán Gríša… 
Rasputin byl divný tvor 
každý z něj chtěl nehet 
nezabil ho ani mor 
ani vroucí dehet 
tuhý kořen musel míti 
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nebyla to vločka 
životů snad sedm žíti 
jako ňáká kočka 
a přece ho pokořili 
utratili mužika 
do Něvy ho ponořili 
ať se dusí, zalyká 
to mu přáli 
jen se smáli 
řehtali se, vrahové 
do voděnky Gríšu dali 
do voděnky ledové 
za vlasy ho uchopili 
tumáš, co ti patří 
my tři jsme ti zaplatili 
tak se napij za tři 
Žili byli zavraždili…
Než ho pod led zastrčili 
co s ním bylo pachtění! 
O půlnoci ukončili 
Rasputina vraždění 
A ty setři svůj pot dekou 
posluchačko kamenná 
krmíme se tady vekou 
ta zem byla zkoušená 
děláme si v klidu šprýmy 
vykřikl však Rasputin: 
I´m dreaming, I´m dreaming 
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Bude tady raz Putin! 
Tak skončila podlá liška 
zhouba Ruska, mužik Griška 
takhle odpravili Gríšu 
to vám klidně podepíšu.

Dáma z toalet
Jiří Cenek, 77let

temné oči, modrá víčka
bouřlivá hruď číslo pět
rum přidává do kafíčka
gardedáma z toalet

v síni jako při kremaci
teskně kde zní klarinet
profese v níž šarm se ztrácí
uvadlý je z věnce květ

život není prázdná sláma
chybou ezoterních věd
ze sázky se stalo drama
někdo v zubech stůl tam zved

rejstřík trestů má za diplom
na ex whisky, žádný led
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stačil páku vyhrát při tom
chlap od rány na pohled

šťastně spolu táhnou káru
letos šest to bude let
vyhazovač v nočním baru
s gardedámou z toalet

Pozvánka do lesa
Zdeněk Salava, 73let
 
Láká vás to do lesa?
305 Kč – lesné.
Chcete si vzít s sebou psa?
50 Kč – pesné.
Chcete z lesa do hvozdu?
202 Kč – hvozdné.
Dojímá vás drozdí zpěv?
36 Kč – drozdné.
Vzduch v lese mám výtečný!
130 Kč – vzdušné.
Klid v mém lese léčí sluch.
115 Kč – slyšné.
Jste vášniví houbaři?
Cena – podle váhy,
jen hřiby jsou s příplatkem
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podle délky nohy.
Hosty čeká krásný den
za rozumné ceny.
V úctě pro vás připravil
majitel ing. Černý.

Bez předlohy
Pavel Vydra, 53let

Seš malá čarodějnice
která čaruje, maluje a miluje
Čaruješ láry fáry
a jde to ztěžka
Maluješ,
kdekdo by ti záviděl
Máš na to vlohy
Miluješ krásně
Bez předlohy
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Lepší nežli vinné střiky jsou nevinné limeriky
Igor Tausinger, 66let

Fagot  Byl jednou jeden pán s fagotem,
   co na něj zkoušel hrát za plotem.
   Fagot jak rozhledna do výše trčel,
   o hudbě žádná řeč, spíše chrčel, 
   protože zápasil s chrapotem.  

Klavír  Byl jednou jeden chlap, co chtěl prima vista 
   překonat Schumanna, Chopina i Liszta.
   Přihnul si na kuráž, měl ji jako z praku,
   při chůzi k piánu přišláp si šos fraku.
   Už k němu nedošel, ten nemožný pianista.

Tuba  Byl jeden zedník, co dostával přes hubu
   za to, jak laicky hrávával na tubu. 
   Nejevil pokoru, nejevil lítost,
   zbaběle zazdil tu trapnou záležitost,
   což mu pak logicky přineslo záhubu.                            
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Epika + Lyrika
(v lokálním koloritu)
Petr Hromádka, 64let

I (epika)

Huhlavej a skuhravej
potkali se na náměstí
kde je leccos na prodej
a hicparta chodník čistí

Huhlavej jen zahuhlal -
snad že přivezli mu uhlí…
A skuhravej zaskuhral -
nevím už co… Mírně ztuhlí

rozešli se – žádné drama - 
chyť se za knolík…
(V dálce stejné panorama 
před Jednotou kominík)

II (lyrika)

Ráno, den se kaboní
bůhvíco nám zase nese…
Složenky a z prodlení
upomínku bez recese?
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Proč to řešit, lyriku
vyšší přece máme cíle!
Na vítězství v Textíku
mysli – život je jen chvíle…

A kdo pozdě účty platí – 
tratí, to je svět!
(Nového nic podél trati 
č. 225)



Jsem nejbohatší na světě
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Cena mého života
Anna Šímová, 14let

 Krátí se mi čas a tady už není kam utíkat. Když jste na neznámém místě, mezi ne-
známými lidmi, s jinými hlasy a balancujete mezi realitou a sny, není už nic moc dů-
ležitého. Tak vám teď povím svůj příběh, příběh bohatého starce, který až na úplném 
konci zjistil, že bohatým ho dělá zcela něco jiného, než co doposud za své bohatství 
považoval. 
 Jsem slepý, a to tak že úplně. Jediným mým přítelem je Jean. Je to můj přítel, bankéř, 
poradce a pečovatel. Je se mnou dvacet čtyři hodin denně. I přes své stáří vydělávám 
miliony měsíčně. Nemyslete si, zadarmo to nebylo, ale byl to můj životní cíl, můj celý 
život. I přesto že jsem měl vše, po čem jsem kdy toužil, nebyl jsem šťastný. Neznal jsem 
lásku, neměl rodinu a s nikým nezpečetil svůj osud. Nakonec jsem však našel i tuhle 
cestu, svoji poslední… 
 Líbí se mi, když je podzim. Šum listí, po kterém jdeme, nás doprovází celou pro-
cházkou parkem, má to své kouzlo. Nejsou to jen stromy, co slyším. Když sedíme  
v některé z kaváren a Jean si čte noviny, já poslouchám hlasy sedících kolem nás. Není 
to melodie, ale slyším více lidí, než tu skutečně je. Cinkání hrníčků a lžiček, šoupaní 
židlemi, i smích kolem. Nejsem sám, i když v mém světě nikdo jiný není. 
„Dnes se trochu projdeme uličkami. Chci ochutnat ta nová cukrátka, co pekla Karo-
lína,“ řekl jsem s úsměvem Jeanovi, který mě vedl parkem kupředu. Na jazyku se mi 
sbíhají sliny, jen když pomyslím na Kar olíniny kulinářské výtvory, jemné těsto, co se 
rozplývá na jazyku, sladké náplně a na konec horkou tekutou čokoládu. Ona je prostě 
pravá cukrářka. 
 Jean souhlasil a bez námitek mě vedl dál. Procházeli jsme ulicemi, zahýbali vpravo 
a vlevo. Nechával jsem se vést. Jean mi říkával, co se odehrává kolem nás, ale svým 
způsobem jsem vše viděl. Od restaurací se nesl odér smíšených vůní, z květinářství 
vůně čerstvých květin a od kontejnerů nahnilý puch. Věděl jsem o všem, co kolem mě 
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prolétlo. Jean mi dělal průvodce a já se cítil skvěle, nic mi nechybělo, dokud… 
„Slyšíte to?“ zastavil jsem se a poslouchal zvuk klavíru. Bylo to umění. Hudba byla 
pomalá, dokázal jsem vstřebat každičký tón. Tahle skladba se mi velice zamlouvá, jen 
velmi dobrý hráč by mohl hrát takto skvostně. Najednou jako bych ožil a chtěl jsem 
slyšet víc. 
„Jistě, chcete se tam jít podívat?“ nabízel mi Jean. Neváhal jsem ani vteřinu a už jsme 
šli svižným krokem přímo za zvukem klapek klavíru. Čím více jsme se přibližovali, tím 
více hudba sílila a mé srdce se naplňovalo vášnivou melodií. 
„Nepospíchejte tolik,“ řekl Jean posměšně, já však vím, že v dobrém. 
„Pohyb mi jen prospěje, chlapče.“ Maskoval jsem svůj neobvyklý zájem. Vždy jsem se 
snažil být seriózní, ale dnes jsem jako malé dítě pospíchal, abych nepropásl další tóny. 
Jean otevřel nějaké dveře, které zavrzaly, a upozornil mne na schody. Zaplatil vstupné 
a my mohli vystoupat dvě patra do „nebe“. Pro mne to bylo nebe, jaké bych si ani ne-
vysnil. Klavír mi zněl v uších a přitahoval mě k sobě jako magnet. S těžkým dýcháním 
jsem vyšel dvě patra a musel si trochu odpočinout. „Ještě jedny schody pane.“ 
„Nejsem už tak mladý, jak vypadám,“ vydechl jsem duchaplně. Jean se usmál a chytl 
mě za paži. Došlo mi, že všechna ta léta, která jsem strávil kariérou, už nikdy nebudu 
moct vrátit zpět a jako slepý už toho moc nezmůžu. Poprvé za život jsem zalitoval toho, 
jakou cestu jsem si vybral. 
 Konečně jsme se posadili na nepříliš pohodlné plastové židle a zaposlouchali se do 
klavírního koncertu. Vysoké tóny střídali hluboké a rychlý rytmus se prolínal s poma-
lým. Klavírista používal obě ruce. Jednou se pohyboval v hlubokých tónech a pravou 
hrál melodii. Ta skladba mi vracela vzpomínky na všechno, co jsem zažil. Na vše, co 
se splnilo, anebo zůstalo zamčené, na rozhodnutí, která jsem udělal. Tohle bych mohl 
poslou chat denně, a nikdy by mě to neunavilo. Prozpěvoval bych si melodii s klavírem 
a vytvářel si svůj vlastní svět z melodií a zvuku. 
„Chtěl bych to umět,“ naklonil jsem se k Jeanovi. 
„Nikdy není pozdě. Můžeme se jí po koncertu zeptat, jestli by vás to nenaučila.“ 
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„Ten klavírista je žena?!“ Nepředstavoval jsem si ženu. Domníval jsem se, že je to muž 
tak středního věku. 
„Spíš dívka,“ prozradil nezaujatě. Začal jsem si ji představovat. Hudba mi ji vykres-
lovala, ale pořád jako bych jí neviděl do obličeje. Byla zahalená v mlze, ale viděl jsem 
její postavu. Byla středně vysoká s vlasy k lopatkám a snědou pletí. S výraznými lícemi  
a štíhlou postavou. Neptal jsem se Jeana na její vzhled, protože to není tak důležité. 
Aspoň ne pro mě. Místo toho jsem se nechal unášet hudbou. 
 Když dívka dohrála, publikum divoce tleskalo. „Děkuji, že jste přišli v tak hojném 
počtu. Moc to pro mě znamená a doufám, že se vám koncert líbil. Děkuju,“ řekla dívka, 
tak dvacet pět let a její hlas zmizel spolu s tóny klavíru. Lidé kolem nás se začali zvedat 
a štěbetat, dívku jsem ztratil. Jean říkal, že tu stále je, ale to bylo poprvé, co jsem mu 
nevěřil. Chtěl jsem ji co nejdříve vidět. Teda spíše s ní mluvit. 
„Je tam hodně lidí, ještě počkáme,“ usadil mě Jean a já ho poslechl. Zůstal jsem sedět 
na místech, i když ty kolem nás se vyprázdnily. Seděli jsme ještě dobrých deset minut, 
než hlasy úplně utichly. „Je mi líto, ale budete muset odejít,“ řekla ta dívka jemným 
hlasem. 
„Jdeme ještě za vámi.“ Jean mi pomohl se zvednout a vedl mě z řady židlí. 
„Hrála jste nádherně. Jak dlouho už hrajete?“ 
Byla nejspíš zaskočená, protože trochu koktala. „Děkuji… hm… od mých pěti let. Uči-
la mě babička. Je to to jediné, co mi zbylo jako vzpomínka.“ 
„Nežijete s rodinou?“ ptal jsem se. 
„Ne… Bydlím sama v bytě kousek odtud a chodím zde na hudební školu. Rodiče… se 
mě zřekli, když jsem byla malá.“ 
„To je mi líto. Měla byste teď čas?“
 Ani nevím, jak je to možné, ale šla s námi. Povídal jsem si s ní celou dobu. Zajímalo 
mě tolik věcí. Chtěl jsem o ní vědět prostě všechno a ani ji rozhovor se mnou nenudil. 
Byla zaujatá mým životem a ptala se na různé věci. Na svůj věk se chovala velmi do-
spěle. Došli jsme až ke Karolíně, kde stejně tak jako mnoho jiných umírala z dortíků 
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a sladkých pochoutek. Byl jsem rád, že se naše procházka vyplatila. Než odešla, zeptal 
jsem se jí, jestli by mě neučila na klavír. Byla trochu zaskočená, ale nakonec řekla ano. 
Cítil jsem se trochu trapně, když jsem jí nabídl dobrou částku za doučování. „Ale ne, to 
si nechte. Já to udělám ráda.“ Ten den jsem pochopil, že vše si nejde koupit za peníze  
a především ne štěstí a lásku. 
 Scházeli jsme se tedy na tuto hodinu každý den. Jean mne doprovodil k hudební 
škole a domů mě vodila ona. Říkal jsem, že to není nutné, ale ona že jí to nevadí. Tak 
jsme spolu strávili měsíc. Vždy mě vedla za paži, jako se vodí staří pánové, a vyprávěli 
si různé historky. Já jí říkal příhody z mého života, smáli jsme se a ona mi říkala víc  
o její rodině a o škole. Od mého mládí se toho mezi mladými dost změnilo. Společnost 
se mění. I přes ta léta, která byla mezi námi, jsme si k sobě našli skulinku a našli společ-
nou řeč. Někdy jsem jí radil, co s životem a říkal jsem jí, jak jsem byl mladý a myslel si, 
že vím všechno. Hodiny hraní na klavír s ní byly osvobozující.    Uvolňovala mi zápěstí, 
dotýkala se mých vrásčitých rukou těmi jejími svěžími a naučila mě správně držet tělo 
i ruce u klavíru. Ze začátku jako by se mě štítila, ale nakonec se ke mně začala chovat 
jako ke staršímu dědečkovi, kterého tolik postrádala. Často mi předehrávala jednotli-
vé takty u jedné nebo druhé ruky a já se učil trefovat do správných not. Nesoustředil 
jsem se jen na hudbu, ale i na ni samotnou. Vypozoroval jsem, že má doma tři parfémy  
a pravidelně je střídá. Jak jsem se dotýkal jejích rukou, pociťoval jsem jemnost jejího 
ženského těla, nemyslel jsem už téměř na nic jiného. Jen jsem chtěl být vedle ní. Jen 
v ten okamžik byl můj svět barevný a dosáhl nějakého smyslu. Po tolika letech jsem 
věděl, kam patřím. Mezi melo dii a vášeň. Po dvou dalších měsících jsem uměl zahrát 
celou pravou ruku a přidával jsem pomalu levou. Sem tam mi vypadávaly nějaké pasá-
že, ale dokázal jsem je překonat. Ona to dokázala. Uměl jsem vytvořit jiný svět. Tento 
svět jsem mohl vnímat jako každý jiný a mohl si ho společně s ní vychutnat. 
 Další týden mne pozvala na večeři. Byl jsem z toho naprosto vykolejen. 
„Víte, dnes jsem měla trochu náročný den a už se nechci stresovat. Nevadilo by vám to? 
Jestli se vám to nehodí, tak vám nebudu zasahovat do vašich plánů.“ 
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„Ale to vůbec ne.“ Nechal jsem se zavést do restaurace a společně s ní povečeřel. Ona 
byla první žena, se kterou jsem si byl jistý. Chápala mě a dokázala mi porozumět. Ne-
stěžovala si na to, jaký jsem. Nevadilo jí, že jsem starý a slepý. Brala mě jako sobě 
rovného a mně se vrátilo zpět několik let, které jsem promrhal špatným cílem. Teprve 
až teď zjišťuji, jakých hloupých chyb jsem se dopustil. Mé nedostatky ignorovala a do-
kázala ve mně rozvinout další krásnou věc. Vlastně dvě. Cit k ženám a kouzelnou hru 
na klavír. 
 Když jsme stáli u mého domu, popřála mi dobrou noc a políbila mě na tvář. Než 
odešla, musel jsem jí to říct. „Já… miluji vás.“ Rozbušilo se mi srdce.
„Já vím.“ Dala mi druhou pusu, tentokrát na pusu a potom se se mnou doopravdy 
rozloučila. Nebylo lehké to psát, ale Jean jí doručil něco, co si nezasloužila nikdy číst. 
Zranil jsem ji, aniž bych kdy chtěl.

Milá Terezo,
 Chvíle, které jsem s Vámi strávil, mě hřejí hluboko v srdci. S Vámi jsem poznal 
pravý smysl svého života. Poznat Vás a klapky klavíru bylo to nejlepší, co se mi za 
život přihodilo. Musíte mi prominout, že Vás opouštím. Rakovina, proti které jsem se 
rozhodl nebojovat, přemohla mé tělo a já musím přijmout následky svého rozhodnutí.  
V posledních měsících jsem poznal smysl života a mohu říct, že číslo na účtu mě nikdy 
nedělalo skutečně bohatým. Nejbohatším jsem se stal v ten okamžik, kdy jste opětovala 
mé city k Vám. Miluji Vás… 
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Rozhádaný salát
Gabriela Paichlová, 11let

Hádalo se ovoce na míse: 
„Já mám víc vitamínu C než ty!“ „Pche, ty a vitamíny? Taková malá švestka. Cha, chá! 
To já kulaté šťavnaté jablko mám vitamínů na rozdávání.“
„Ale všichni mluvíte hlouposti. Každý přece ví, že to já, hruška, mám nejvíc vitamínů. 
Já jsem nejbohatší na světě. Jsem bohatá na živiny a vitamíny a ty, švestko zakyslá, do-
kážeš tak maximálně udusit člověka tou svojí peckou.“ 
Švestka si to ale nenechala líbit: „No, to říká ta pravá. Jsi šišatá, baňatá a nehezky zele-
ná.“ 
„Takže se domluvíme na tom, že já, jablko, jsem nejlepší,“ vložilo se opět do rozhovoru 
jablko.
„Cha, cha, dovolte, abych se zasmál,“ připletl se do hádky banán. „Každý přece ví, že 
banán má nejvíce vitamínů,“ řekl důrazně.
„No, jasně, ty, takový křivý, zahnutý jako … jako… pistole! To určitě!“ řeklo jablko 
nazlobeně.
„Lepší, zahnutý než tlustý!“ odpověděl posměšně banán.
„No, dovolte!“ vypísklo jablko. „Já nejsem tlusté,“ já jsem krásně kulaté a vitamíny až k 
prasknutí napěchované!“
Do hádky se zapojilo rajče a hned povídá: „To já, já jsem nejbohatší na živiny a vy 
všichni jste proti mně úplné nic. Protože pistole, tlusťoch, baňatá šíša a malé, ialové a 
scvrklé nic se mi nemůžou vyrovnat.“
Banán ale řekl: „Vy s tímhle zeleným pankáčem na hlavě a nejlepší? To bych se divil.“
Celou dobu je pozorovala mandarinka a už to nemohla vydržet a jemně s úsměvem 
řekla: „Prosím, přestaňte se hádat. Každý ví, že já mám tolik vitamínů, že mě nikdo 
nemůže trumfnout.“ Všichni se na mandarinku rozzlobili. 
„Vždyť vy jste taková malá a oranžová. A vůbec, oranžová je moc ošklivá barva,“ nedal 
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se zase banán.
„Vy, vy… žluťochu jeden,“ chtěla se hádat dál mandarinka.
Takhle a hůř se ovoce a zelenina hádaly a navzájem urážely. A přidaly se k nim další. 
Tak třeba pomeranč, který se vychloubal nad mandarinkou, že je větší, takže i lepší. 
Nebo třeba citron, kiwi, ale i fíky, okurka a paprika a spousta dalších.
Najednou přišla paní. Byla to maminka nemocného kluka Pepíka. Vzala mísu s ovo-
cem a zeleninou. Ze zele niny udělala salát a ten dala nemocnému Pepíkovi. Ovoce na-
krájela na kousky a poskládala je na talíř a Pepa všechno snědl. Pepík se začal pomalu 
uzdravovat. Ale dokonce i v břiše se všichni rozkouskovaní hádali, kdo Pepu uzdraví 
rychleji. Však ten pocit známe, když se nám v břiše občas něco pohádá a rozzlobí. 
A co myslíte, kdo vyhrál? Pepa! Někdo si může myslet, že je nejbohatší na světě, pro-
tože má peníze. Jiný zase, protože má spoustu domů. Dokonce třeba i zelenina a ovoce 
se pohádají o své bohatství. Ale jedno je jisté. Nejbohatší na světě je ten, kdo je zdravý. 

P. S. Přísahám, že nemám uzavřenou smlouvu s žádnou bio irmou, ani zeleninovou či 
ovocnou farmou.

Bety a já
Dina Ibragimová, 13let

 Je osmý červen, vůně lučních kytek a sena společně s paprsky vycházejícího slunce 
mě pošimraly po tváři. Dnes mám skvělou náladu, a tak vylézám z vyhřáté postele dřív 
než jindy. Hned poté, co si zastelu, roz táhnu mé ručně vyšívané závěsy a otevřu okna 
dokořán. Na dvorku už běhají slepičky. Jé, podívejte, malá Rozárka už zobe s ostatní-
mi! To jméno jí dal můj mladší bráška Tomík. Přijde mu stejně střapaté, jako peří jeho 
oblíbené slepičky. Naše maminka vstává každé ráno časně a jde nakrmit všechna zví-
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řata. Bydlíme totiž na farmě. Převlékám se do pohodlných letních šatů, které nosila už 
moje babička. Viděla jsem její staré fotky a vypadala stejně jako já! Maminka nás učila  
o genetice. Tohle téma mě moc bavilo, možná proto jsem si o něm už tolik přečetla. 
Naši velikou knihovnu používám jako svoje zázemí v deštivých dnech. 
   Dnešek je ale až neobyčejně prosluněný a potom máme celá rodina hned lepší náladu. 
Usmíváme se od ucha k uchu a kluci jsou i během výuky mnohem klidnější a neošívají 
se. Dnes prý budeme brát vývoj a stavbu těla ryb, tak jsem zvědavá, jak je to bude ba-
vit. Mamka často vymýšlí spoustu zábavných způsobů, jak nás různé věci naučit. Když 
na konci června píšeme zkoušky podle škol ve městech, máme vždy skvělé výsledky, 
ale jejich formu lování otázek je s prominutím trochu praštěné. Chudáci ostatní děti.  
A prý mají i tělocvik. To my běháme po louce, děláme hvězdy a přemety a nikdo nás 
to nemusí učit. 
„Julinko, pojď dolů, potřebuju pomoct se snídaní!“ volá mamka a já jen sbíhám ze 
schodů a automaticky rovnou zahýbám do chodby vedoucí ven na zahradu. Jdu natr-
hat čerstvé bylinky a několik jahod. Venku chodím bosá, protože mám ráda šimrání 
travičky po chodidlech a boty jsou zbytečně těžké a nepohodlné. 
 U záhonu s jahodami jsem si všimla malého modrého ptáčka třepotajícího křídly 
ve snaze se rozletět. Byl ale poraněný a jeho snažení bylo marné. Rychle jsem ho vzala 
do rukou a běžela do kuchyně. To udělala určitě ta liška, která nám tu zakousla mou 
oblíbenou slepičku. Odnáším mamce bylinky a ovoce a ukazuju jí poranění maličkého 
modráska. „Zlomené pravé křidýlko, vím jak to zahojit, posaď se a drž ho pevně, při-
nesu mu na to něco.“ Obdivuji, jak si mamka vždy se vším umí poradit.
„Mami, když mě to už nebaví, “znuděně pronesl jedenáctiletý Jirka, když jsme poslou-
chali výklad o postranní čáře u ryb. 
„Jiříčku, tak co by tě dnes bavilo? Klidně můžeš jít do lesa pro nějaké dříví na večer, 
dovysvětlím ti to později, chceš?“ navrhla mu s úsměvem na tváři. Nikdy nás netrápí,  
a pokud nás daná věc nebaví, můžeme se k ní vrátit, kdykoliv sami budeme chtít. 
„Mami, ráda bych šla dnes ven s Bety, mohla bys to, prosím, dovysvětlit večer všem?“ 
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ptám se já, protože jak Jiříkovi, tak i Tomovi s Tondou vidím na očích cokoliv jiného 
než touhu po vědomostech o zvířatech s ploutvemi místo končetin a žábrami místo 
plic. Mamka nás se smíchem pustila ke svým zálibám, ale nejdřív jsme museli přinést 
deku a dříve plný košík dovnitř, snídáme a učíme se teď totiž převážně venku.
 Vydávám se teď za svojí nejlepší kamarádkou a společnicí. Každá té druhé vždy vidí 
na očích, když je jí smutno nebo naopak. Rozumím si s ní více než s kýmkoli na světě, 
i když, pravda, zatím jsem se potkala jen s nemnoha lidmi a zvířaty. I bez řeči spolu 
dokážeme úžasně komunikovat. Pozdravím s otázkou, jak se dnes vyspala a ona jen 
vesele pokývá hlavou a ve velkých hnědých očích se jí zableskne jiskra. Je jí jen pět let, 
ale je to jako bychom byly sestry. „Dnes jdeme objevit nová místa hned za lesem, těšíš 
se? Táta vyprávěl něco o jezeru za skálou, můžeme se jít koupat,“ navrhnu a pohla-
dím ji. Betynka nadšeně vzhlédne, protože miluje vodu. Výlety, pocit volnosti, svobody  
a zároveň objevení nových míst ji dělá šťastnou už odmala. 
 Nerada ji zapřahuji do otěží, přijde mi, že ji to bolí, i když je to určitě šetrné, protože 
taťka se ve všem ohledně koní vyzná. Přivezl mi všechnu výbavu ze svých nekonečných 
cest, díky kterým nám vydělává na živobytí. Bety mám od svých desátých narozenin  
a v životě jsem nedostala krásnější dárek. Nerada o ní mluvím jako o „své klisně“. Je to 
kamarádka. Kam jdu já, tam jde i ona. Nasedám na ni bez sedla a cváláme po rozsáhlé 
louce. Sluníčko příjemně hřeje, ale nepálí. Už skoro letní vánek nás cestou příjemně 
ovíval. Procházíme le sem, kde jsme si s klukama kdysi postavili malý srub, pokud by se 
to tak dalo nazývat. „Heeeej, Juli!“ slyším někde zleva a naznačím Betynce, aby zasta-
vila. Ohlédnu se a vidím Tondu s Jirkou s plnou náručí dříví. Zamávám jim a odpovím 
na otázku, kam jsme se dnes vydaly. Kluci se předstíraným zájmem ještě vyptávají na 
to, kdy se vrátím a prohodí něco o večerním ohni a opékání zeleniny a já jen kývnu, 
rozloučím se a pobídnu svou hnědosrstou kamarádku k chůzi a poté i ke cvalu. Pro-
cváláme okolo skal a opravdu, před očima se nám maluje nádherná krajina s jezerem, 
stromy a skalnatými útesy. Trochu zpomalíme a jdeme krokem přímo do vody. Hladi-
na se rozčeří a Bety je ve svém živlu. Seskočím dolů a sundám si šaty přes hlavu, nikdo, 
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kdo by mě mohl vidět, tu stejně široko daleko není. Hodím oblečení na břeh a po hlavě 
skáču do vody. Voda je příjemně chladivá. Po několika okamžicích si všimnu něčeho 
zvláštního ve skále. Zdá se mi to snad nebo to je jeskyně? Utíkám na břeh a v několika 
sekundách jsem oblečená a volám krásnou klisnu k sobě. Nasedám a vydáváme se smě-
rem k oné záhadně se schovávající puklině ve skále. 
 Nemůžu věřit svým očím. Je to opravdu jeskyně, ale něco takového bych v okolí 
necelého kilometru od svého domu opravdu nečekala. Krásně klenuté oblouky stropu 
jsou neuvěřitelně zvláštní, až by jeden nevěřil, že toto vytvořila příroda. Jsme už docela 
daleko od vchodu do jeskyně a přemýšlím, jestli tu kdysi někdo žil. Při delším zkoumá-
ní jsem si všimla něčeho na zdi. Možná mě budete mít za blázna, ale vypadalo to jako 
stádo pasoucích se koní. Možná mám moc bujnou fantazii, ale možná to někdo vytvo-
řil už opravdu dávno a já tu před sebou vidím opravdové starobylé obrazy. Ano, teď si 
to vybavuji, něco jsem o tomhle četla. Jedná se v tom případě nejspíš o jeskynní malby. 
Je to zvláštní, že zrovna já tu najdu malbu koní. Podívám se ještě jednou po jeskyni  
a už nasedám na Bety a míříme směrem domů.
 Každý den teď jezdíme do naší jeskyně. Přivezla jsem si sem deku, nějaké knížky  
a jen tak si sem sedám, čtu a přemýšlím, jak se asi žilo v té době, kdy se koně volně 
pásli, lidé se nemuseli učit rýsovat a běhali volně jako já a Bety…

Každému se dokáže život převrátit…
Tereza Kučerová, 12let

 New York je tak úžasné město, najdete zde vše, co chcete, je tady prostě všechno. Od 
divadel, kin, obrovských nákupních center až po krásné, malebné a malinké čtvrtě, kde 
právě žiju já. Svůj domov bych nevyměnila za nic na světě.
„Ahoj Liso! A všechno nejlepší k tvým narozeninám,“ vtrhne k nám domů moje nej-
lepší kamarádka Elis. 
 „Týjo, ty už to tady máš skoro vše udělané a to jsi mi říkala, že mám přijít dřív  



72

a pomoct ti vše připravit. No nic, pustíme se do té velké cedule, na které bude velká 
ČTRNÁCTKA?“ zeptá se mě dychtivě Elis. 
 „Tak jo, ale musíme si máknout, ať to vše stihneme,“ odpovím jí. A pouštíme se do 
práce. Za půl hodiny je vše přichystané a ještě musíme čekat na moji mamku, která 
přinese dort, a pak všechno pořádně oslavíme. Za chvíli už zvoní mamka, která do-
vnitř táhne ten úžasný ovocný dort, který mám ze všech nejraději. Teď už jenom po-
čkat na taťku. Prvně jsem sice chtěla udělat pořádnou narozeninovou oslavu se všemi 
kamarádka mi, ale moje největší kamarádka je El a taky na ty velké oslavy moc nejsem. 
Táta dorazil a můžeme jít rovnou k blahopřání, už se tak těším. Nejprve začne mamka: 
„Liso, hodně štěstí, zdraví, ať jsi tak šťastná a veselá, jako jsi teď,” a dá mi velkou pusu 
a k tomu dva dárky. Potom přichází na řadu Elis, která mi řekne skoro to samé jako 
mamka, akorát místo pusy mě obejme a dá mi velkou zabalenou krabici. No a nakonec 
přichází taťka, který mi také pogratuluje a dá mi obrovskou kytici plnou růží. Jako prv-
ní rozbaluji tu velkou krabici od Elis. Roztrhám balicí papír a otevřu víko. 
„Jééé!“ vydechnu. Na dně sedí malé koťátko s velkýma, roztomilýma očičkama. Zved-
nu ho z krabice a přitisknu ho k sobě a několikrát se s ním zatočím. „Děkuji Ti moc El.” 
,,Nemáš zač Liso, ty si ho zasloužíš. A je to kluk.“ řekne mi Elis. 
„Jak se asi bude jmenovat?“
„Třeba Dusty,“ navrhne mi mamka. „Ale mami, vždyť je to jméno pro psa, tak třeba 
Ginger,“ rozhodla jsem. Potom jsem se vrhla na rozbalování dalších dárků, ale ty už 
nebyly tak zajímavé. Například od mamky jsem dostala koupací sadu (sprchový gel, 
šampon, sůl do koupele…) a nový mobil, za který jsem sice moc ráda, ale koťátko je 
lepší. Když El odešla, hrála jsem si s Gingerem a prozkoumávala nový telefon.
 Uběhl týden od mých narozenin, byla sobota a ten den si mě mamka s taťkou zavo-
lali, že mi chtějí povědět něco moc důležitého. 
„Liso, chtěli jsme ti to říct už dávno, ale měla jsi narozeniny, tak jsme ti nechtěli kazit 
tvou radost,“ řekla mamka a po ní pokračoval taťka. 
„Nebudu to protahovat a řeknu to rovnou, STĚHUJEME SE DO AFRIKY.“ 
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„Cože??“ nechápala jsem „si ze mě děláte srandu, že jo??“ řekla jsem s nadějí v hlase. 
„Ne, neděláme, tatínek dostal novou nabídku v práci, bude lépe placený a budeme by-
dlet ve vile, kterou nám přenechal jeden tamější zvěrolékař, který tam dříve pracoval.” 
Hlavou se mi honila spousta otázek. Kam budu chodit do školy? Co bude s El? Budeme 
se někdy vidět? Budou tam vůbec nějaké obchody? Jak místní oby vatelé budou mluvit? 
Ale na nic z toho jsem se nedokázala rodičů zeptat. Místo toho jsem vyběhla nahoru 
po schodech do svého pokoje a pořádně jsem za sebou zabouchla dveře, aby rodičům 
došlo, jak jsem na ně naštvaná. 
„Liso, pojď dolů,” křičela na mě mamka. Ignorovala jsem ji, místo toho jsem zavřela oči 
a snažila se nic nevnímat.
 Letěli jsme letadlem, jeli autem a šli pěšky. Dorazili jsme na kraj zdejší savany, kde 
stál velký dům. Gingera jsme s sebou nevzali, dali jsme ho k babičce a přivezeme ho, až 
se tady trochu zabydlíme. El jsem taky vůbec neřekla, že se stěhujeme, napíšu jí až zítra. 
 Ahoj El, v pondělí ani už žádné jiné dny se neukážu ve škole, ani nikde poblíž. Moc 
mě to mrzí a zároveň hrozně štve. Přestěhovali jsme se do Afriky, chápeš to?? Do Af-
riky, kde nejbližší obchod je půl hodiny terén ním autem a ještě tam prodávají jenom 
zeleninu, ovoce a pečivo. Nic jinýho. Větší obchod je až ve městě, asi tak hodinu a půl 
cesty. Sice bydlíme ve velkém domě, ale nikoho tady neznám, neumím jejich jazyk, 
nemám tušení, kam budu chodit do školy, prostě nic tady o tom místě nevím. Ach jo. 
Možná za tebou v létě přiletím, tak mi napiš, kdy budeš mít čas (já ho budu mít vždy) 
Tak ahooj a odepiš co nejdřív. S láskou Lisa
 Několikrát jsem si mail přečetla a pak jsem zmáčkla tlačítko Odeslat. Tak a teď už 
čekat až mi odepíše. Když jsem si nastěhovala už všechny věci (což bylo asi tak za dva 
dny) mi zapípal počítač. S mamkou a tátou jsem zatím ještě vůbec nemluvila, ale už mi 
to začíná lézt na nervy. Ihned jsem počítač otevřela a rozklikla mail od Elis. 
 Ahoj Liso, je mi to hrozně líto, že už se neukážeš, proč jsi mi to neřekla dřív? Mohly 
jsme se nějak rozloučit, ale nedá se nic dělat. Doufám, že se ti tam bude alespoň trochu 
líbit. Musí to být hrozně velké dobrodružství a určitě mi pošli nějaké fotky). Už se tě-
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ším, až se uvidíme (jenom za čtvrt roku). Tak to nějak zvládni, věřím ti. Pusu El  
 Mail jsem si hned přečetla, ale psaní jsem odložila na tři dny, aby si nemyslela, že 
jsem taková chudinka a musím jí pořád psát.
 Ahoj Eliiiiis, moc mě mrzí, že jsem ti to neřekla dřív, protože jsem na to neměla 
vůbec náladu (snad mě chápeš). Teď naštěstí nechodím do školy, ale táta mi našel ně-
jakého učitele, který mě bude učit ten jejich jazyk. Do školy budu chodit normálně po 
prázdninách, mimochodem ta škola je v jedné vesnici, která je vzdálená hodinu pěšky. 
Jo, a kdy máš teda tak přibližně čas?? Papa.
 Potom, co jsem dopsala, přišla za mnou mamka. 
„Zlatíčko, ty pořád trčíš jenom ve svém pokoji, pojď alespoň na chvíli ven. Tatínkovi 
přivezli nemocné slůně, tak se běž na něj podívat. Jo, a jsou tam hodně milé děti, asi 
tak ve tvém věku. Vím, že mě sice moc nevnímáš, ale udělej mi radost, Liso, prosím. Na 
El se vykašli, vždyť si nemůžete celý život jenom psát.“ Podívala jsem se na ni. Cože to 
řekla?? Že se mám na El vykašlat? Tak to teda ne. Navždy bude moje nejlepší kamarád-
ka. Ale přinutila jsem se a zvedla se z postele a šla se tedy podívat na slůně. 
„Jéé, náš miláček vstal,“ přivítal mě taťka. 
„Ale tati.“ 
„Neboj, oni mi nerozumí.“ A otočil se směrem k dětem, které tady povstávaly. Jeden 
zvedl ruku a anglicky mě pozdravil. 
„Hello Lisa, I’m Aalim.“ 
,,Cože, on ví, jak se jmenuju?“ tázavě jsem se podívala na taťku. ,,Jo, řekl jsem mu to. 
Bude s tebou chodit do třídy, a abych nezapomněl, tvůj učitel přijde zítra.“ Usmál se 
na mne taťka a odešel za slůnětem, aby se na něj podíval. Pár dětí běželo za ním a já 
jsem zůstala sama s Aalimem a pár dětmi. Snažili jsme si povídat a pak mě také naučili 
hrát nějaké jejich hry. Dozvěděla jsem se, že Aalimovi je také čtrnáct a v překladu jeho 
jméno znamená moudrý muž učení.
 Den uběhl jako voda a já jsem dnes dopoledne měla vyučování. A odpoledne by 
měl taťka přivézt Gingera. Jupí. Hrozně mi chyběl. K večeru, když jsem seděla na scho-
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dech a mazlila se s Gingrem, přišly zase děti, ale ten tokrát jenom ty tři, které se mnou 
budou chodit do třídy. Jedna dívka jménem Naaila, chlapec Muti a Aalim. Všichni tři 
patří ke stejnému kmeni, který je blízko od nás. Tak jsme si hráli a já jim ukazovala 
naše americké zvyky, povídali si a tak dále. Naaila je celkem fajn dívka, je hodně chytrá  
a umí trochu anglicky, zatímco její bratranec Muti je pravý opak, je uzavřený a moc 
toho nenamluví. Největší kamarád je asi Aalim. Uběhl týden a najednou mi zapípal 
počítač. Mail od El. Já jsem na ni úplně zapomněla. 
 Ahoj, o prázdninách mít čas nebudu, promiň. Jedu na tábor s Candy, mamka chce 
pořádat nějaké výlety (víš co) atd. Fakt promiň, tak někdy jindy. Papá El. No, tak to byl 
dost stručný mail. Ona jede s Candy?? (Candy je strašná ilena, El ji dřív také nesná-
šela). Ach jo, Elis si našla novou kamarádku a já tady v té pustině budu tvrdnout sama. 
Štěstí, že znám alespoň Aalima, protože ten je takový jako El, vtipný, hravý, prostě 
dobrý kamarád. Ani jsem El nechtěla odpovídat, jenom jsem zaklapla notebook a šla 
dolů za mamkou. „Mami, víš, že jsi měla pravdu. Měla jsem se na El vykašlat. Víš, co 
bude dělat o prázdninách? Pojede s Candy na tábor a nebude mít čas, abych ji mohla 
navštívit.“ Když jsem to dořekla, ukápla mi slza. Mamka si ke mně sedla a hladila mě 
po vlasech. 
„To bude dobrý, vždyť máš tady nové kamarády a ti jsou skromnější a hodnější než Elis. 
Mně to taky mrzí, už od školky jste si byly blízké, ale nedá se nic dělat. Život jde dál  
a člověk se nesmí hroutit z problémů, ale musí je překonávat. „Mám tě moc ráda, Liso,“ 
řekla mamka. 
 Život jde dál a já musím taky. Mám tady kamarády a jsem šťastnější než v New 
Yorku, překonala jsem překážky. El se mi už neozvala a já jí také ne. Místo toho běhám 
venku s kamarády a užívám si života, jak to jen jde. 
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Díky, mami! 
Anna Heřmánková, 14let

 Vše to začalo jednoho sychravého podzimního odpoledne. Už od rána jsem měla 
špatnou náladu, a proto oznámení, že jdu k doktorce, to ještě umocnilo. Nesnáším to 
tam! Ten nemocniční pach a to všechno. Má to být jen obyčejná preventivní prohlídka, 
ale stejně mám žaludek sevřený strachem. Asi po dvaceti minutách mě z přemýšlení, co 
mi budou dělat, vytrhlo mamčino volání: „Pojď, zlato, už musíme jet.“ Po těch slovech 
mi přeběhl mráz po zádech, ale nezbývalo nic jiného než jít. S velikou nechutí jsem 
nasedla do auta a jelo se. 
 V čekárně jsme seděly už asi hodinu, když vtom se najednou otevřely dveře a já 
uslyšela svoje jméno. Zhluboka jsem se nadechla a vstoupila do ordinace. Vypadalo to 
tam pořád stejně, na oknech byly zavěšeny fotograie doktorčiny rodiny a obrázky od 
dětí, bílé zdi… Vlastně bílé všechno. Prohlídka proběhla normálně, v podstatě jsem se 
neměla vůbec čeho bát, když vtom mamka zmínila moje bolesti břicha. Já osobně jsem 
tomu nepřisuzovala velkou váhu, ale doktorčin výraz mě vyděsil. Musela jsem si sundat 
triko a pak mě vyšetřila. Její výraz mě děsil čím dál víc. Když jsem se oblékla, sestra mě 
poslala do čekárny, ale mamku si tam paní doktorka nechala. Měla jsem strach, velký 
strach! Když mamka vyšla z ordinace, pokusila se o chabý úsměv, ale přesto byla vidět 
úzkost. „Co se děje?“ znepokojeně jsem se zeptala. „Musíme ještě na nějaké vyšetření,“ 
odpověděla mamka. Obě jsme s nechutí nasedly do auta a jely. 
 Když jsme vystoupily, ocitly jsme se před velkou nemocnicí s názvem Motol. Ve 
spletitých chodbách jsme hledaly to správné oddělení, když vtom se nás ujala milá ses-
třička: „Potřebujete pomoc?“ zeptala se. „Ano, potřebujeme na o-onkologické odděle-
ní,“ odpověděla rozechvělým hlasem mamka. Stála jsem jako opařená! Onkologické?! 
Ale vždyť se tam řeší rakovina! Teda alespoň myslím. Mám vztek! Mamka mi to vůbec 
neřekla! Ale mám také strach a velký! 
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 Když jsme tam dorazily, mamka odevzdala potřebné papíry sestře a následovalo 
dlouhé čekání. „Já se bojím, mami,“ řekla jsem. „Neboj se, zlatíčko, vše bude v pořád-
ku, miluju tě!“ odpověděla mamka se slzami v očích a objala mě. 
 Po všech vyšetřeních jsme odjely domů a měly tři dny čekat na výsledky. Byly to 
nejdelší dny v mém životě, ale zdaleka ne ty nejhorší, ty teprve následovaly. 25. 11. 2012 
přišly výsledky, potvrdilo se to, čeho jsem se nejvíc bála! Mám rakovinu. Seděla jsem na 
posteli a nic jsem nedělala, chvílemi ani nedýchala. Byla jsem tak bezmocná. Co jsou 
to peníze? Co jsou velké domy a krásné tváře? To je to štěstí? To největší bohatství? 
Zdaleka ne! V tu chvíli mi došlo, že právě teď ztrácím své největší štěstí a bohatství! Své 
zdraví! A nemůžu dělat nic! Vůbec nic! 
Pro jakousi léčbu jsme s mamkou zvolily chemoterapii. Hned po začátku mi vypadaly 
všechny vlasy. Cítila jsem se jako nejošklivější holka pod sluncem. Bylo to hrozné! Kaž-
dý večer slýchat mamku plakat a vidět, jak moje nemoc zabíjí i ji. Neměla jsem nikoho, 
jen mamku, a proto vídat její pláč a bolest bylo nepopsatelné. 
 Když už mi doktoři nedávali moc šancí na uzdravení, stal se zázrak! Moje diagnóza 
se začala zlepšovat a o rok později jsem mohla přestat chodit na chemoterapie. Dnes už 
je to rok, co jsem zdravá, rostou mi i vlasy, jsem tak šťastná! Už s mamkou nejezdíme 
do Prahy do Motola, ale nakupovat nebo do ZOO. Moje nemoc mě hodně naučila. 
Nejbohatší nejste, když máte velký dům, drahé auto nebo jste milionář. Nejbohatší jste, 
když máte zdraví a milující rodinu. Koncem mého příběhu si dovoluji napsat, že jsem 
nejbohatší na světě! A ještě posledních pár slov: „Díky, mami!“
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Dívka, která rozdávala radost
Olga Nová, 12let 

 Učili mě vždycky, že ti nejbohatší mají pomáhat chudým, nemocným a slabým.  
A taky dobrým. Ne každý nemocný, chudý a slabý je také dobrý. Stejně ale: Kdo má 
na rozdávání, rozdávat má. Jenže co mám rozdávat, když nic nemám? Bohatství jako 
jídlo, peníze a majetek opravdu nevlastním. A přece rozdávám těm, co to potřebují. 
Ani nemusí být chudí, nemocní nebo slabí, ale možnost rozdávat má každý, i když 
nemá zrovna nejvíce peněz, a všem, i když nejsou zrovna v majetkové nouzi. Radost 
potřebují k životu všichni. 
 Pohrávala jsem si prokřehlými prsty s pětikorunou, která už dávno ztratila všechen 
svůj lesk. To je všechno, co teď mám. Strčila jsem minci s povzdechem do kapsy od 
starých špinavých kalhot. Moji rodiče na tom s penězi nebyli o nic líp. Mamka měla  
v našem skrovném příbytku pod železničním mostem schovanou zašlou desetikorunu, 
a táta nosil v kazajce něco přes deset kaček. Tento obnos nám sotva postačí na pár roh-
líků na zítřek. Jestli tedy takovým lidem, jako jsme my, vůbec něco prodají. A co pak? 
Co s námi bude pak? 
 Táta se posadil vedle mě a prohrábl si zacuchaný plnovous. „To snad není pravda…“ 
prohlásil útrpně nad svojí desetikačkou. „Já snad budu muset žebrat o jídlo pro svoji 
dceru. Čeho jsem se to na stará kolena dožil…“ zakroutil hlavou. „Já kdybych měl pe-
níze, tak pomáhám. A to především takovým lidem, jako jsme my.“ 
„Ale tati, vždyť oni pomáhají! Staví ubytovny a nabízejí přesně takovým lidem, jako 
jsme my, jídlo a domov. Tati, já chci do ubytovny. Je mi jedno, co přitom utrpí tvoje ego, 
jestli tvoje sebevědomí bude nespo kojený, že ses vzdal, ale já se chci vrátit do normální 
společnosti a postavit se na vlastní nohy!“ ohradila jsem se nesouhlasně a zlostně tátu 
probodla očima. 
„Amando… Já nevím, co ode mě chceš slyšet. Musíš už ten příběh znát nazpaměť  
a nic novýho ti neřeknu, protože v mém rozhodnutí se nic nezměnilo a v příběhu taky 
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ne. Ale víš moc dobře, proč to takhle je. Já byl docela bohatej, to ty víš. Pak ses nám ale 
narodila ty a…“ 
„Takže je to kvůli mně? To nemyslíš vážně!“ 
„Nech mě aspoň domluvit, prosím. No, jenže pak ses nám narodila ty a my pro tebe 
chtěli to nejlepší. A asi jsme to trochu přehnali, no. Na dovolenou v Karibiku a já ne-
vím, co ještě jsme prostě neměli. Musel jsem si proto vzít půjčku. Měl jsem spoustu 
starostí, a tak jsem podával v práci horší výkony. Kvůli tomu mě taky nakonec vyhodili. 
Samozřejmě jsem hledal jiný zaměstnání, ale nikde pro mě neměli místo. Maminka 
byla s tebou na mateřský a nějaký money samozřejmě dostávala, ale pro nás pro všech-
ny to nestačilo. Tak sem si musel vzít další půjčku, abych nás uživil. A musel sem si 
brát pořád další a další, až sem byl zadluženej jako… No nic. Dál už to znáš. Neplatili 
jsme elektriku, tak nám ji odpojili. A takhle to šlo dál, dokud k nám nepřišli exekutoři 
a nesebrali nám barák. Pak nám samozřejmě nabízeli ubytovnu a jiný zařízení pro ubo-
žáky, ale to jsme nechtěli. Nebudu přece bydlet v ubytovně, víš, jak by se nám všichni 
vysmívali, Amando?“ 
„A takhle se nám snad nevysmívají? Tati, když jdu po městě, všichni se nade mnou 
ošklíbají a drží se ode mě pryč. Děcka se mě bojí, ty větší se mi smějí. To je snad život? 
Já chci být stejná jako ostatní a chci být šťastná, chci ro zdávat. Chci žít!“ už jsem skoro 
křičela. 
„Klid, klid, Am,“ zvýšil hlas táta a varovně pozvedl prst. Já do uby tovny prostě nepů-
jdu, stačí? A obecně o těch ubytovnách, Amando, tak ty staví stát. Ti bohatí páprdové 
pro nás nikdy nehnuli ani prstem. A víš, co si myslím já? Měli by rozdávat. Rozdávat, 
nic jinýho.“ Táta se na mě smutně usmál a odešel. Od té doby jsem pořád myslela na 
to, jaká by to byla krása mít z čeho rozdávat. Rozdávat a pomáhat. Nic jiného jsem si 
ani nepřála. 
 Neměla jsem celé dny nic na práci, protože bezdomovce do školy nepouštějí. Tak 
jsem se procházela městem, občas jsem si sedla na lavičku a pozorovala ruch kolem. 
Jednou jsem dokonce našla na oprýskané lavičce v parku zapomenutý časopis. 
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 Docela jsem se do něj začetla. Listovala jsem stránkami, kde jsem se mohla dočíst  
o současné situaci v up rchlické krizi, o politice, o péči o pleť, o expedici Mars a bylo 
tam i pár rozhovorů. Byl to zkrátka všeobecný časopis. Hned potom, co jsem dočetla 
rozhovor s jistým slavným hercem o jeho zoufalství, že musel prodat vilu v nejbohatší 
části Prahy (nad tím jsem se sarkasticky ušklíbla), jsem na následující straně objevila 
článek o lidech, kteří si jako zpěváci a muzikanti na ulici přivydělávají. V Praze je ta-
kových plno. Článek byl uzavřen větou: „Tito lidé často nejsou úplně majetní, a přece 
rozdávají radost!“ 
„Ano!“ zavýskla jsem radostně a pár maminek s kočárky stojících opodál se na mě zne-
chuceně podívalo a odtáhlo se pryč. Srdce mi bušilo jak horkovzdušný balon a ruce se 
mi nervozitou klepaly. Rozdávají radost, ty dvě slova na mě působila jen a jen dobrým 
dojmem. To je ono, myslela jsem si, takhle můžu rozdávat radost! Zpívat přece umím 
dobře, tohle je pro mě to pravé! 
„Kam jdeš?“ zeptala se mě máma, která se polakovala kolem našeho mostu a pozoro-
vala holuby. 
„Ale nikam, jdu se jen projít do města…“ 
„A na co ten slamák, prosím tě?“ neváhala mamka s další otázkou. Pohled mi sklouzl 
na mou jedinou pokrývku hlavy, starý otrhaný slamák. 
„Jen proti slunci. No aby mi nesvítilo na hlavu. Tak ahoj!“ vychrlila jsem ze sebe spěš-
ně a neobratně si nasadila slamák na hlavu. Pak už jsem vyběhla vstříc městu. Slamák 
jsem si ve skutečnosti vzala proto, že jsem viděla, jak nějací ti pouliční muzikanti míva-
jí před sebou nějaký klobouk, kastlíček nebo futrál, kam jim občas někdo přihodí pár 
kaček. Tak co, třeba se to poštěstí i mně. 
 Postavila jsem se v nejrušnější ulici v blízkosti našeho mostu. Rozhlédla jsem se ko-
lem. Zrovna tu bylo spoustu lidí, pár jich o mě zavadilo pohledem. Začala jsem bojovat 
s novým pocitem, a tím pocitem byl… stud. Když jsem si představila, jak se na mě dívá 
tolik lidí a sledují každý můj pohyb, udělalo se mi špatně od žaludku. Tak radši rychle 
do toho, ať to mám za sebou. Před sebe jsem položila slamák, pevně jsem semkla oči, 
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nadechla se a… začala jsem zpívat. Z mého nitra se asi linuly tóny staré písně, kterou 
učila tátu jeho prababička, ale určitě to nevím. Při zpěvu jsem totiž vůbec nevníma-
la ulici a kolemjdoucí okolo. Když jsem dozpívala, otřela jsem si rukou orosené čelo  
a rozhlédla se kolem. Pár lidí zatleskalo, někdo hodil do mého slamáku dvacetikorunu. 
Ale hlavně ti lidé se usmívali! Nadšeně jsem očima přejížděla všechny ty tváře, které mi 
ukazovaly svůj skvostný chrup. 
Oči mi padly na tvář jednoho muže, kterému oči doslova jiskřily. Dříve uspěchaní  
a nervózní lidé, na kterých si město vybralo svou daň, teď se smíchem a veselým hovo-
rem odcházeli pryč. Byla jsem šťastná. 
 Od té doby rozdávám radost. Každý den chodím a zpívám lidem písničky, které 
neznají. Myslím, že ani vy jste nikdy neslyšeli zvuk těchto tónů, protože moje cikánská 
prababička si je vymýšlela sama. 
Přijde mi ale, že jsou snad kouzelné, když dokáží rozveselit tolik lidí. I my teď máme víc 
peněz, a tak si můžeme dovolit větší pohodlí. Taťkovi to stačilo na to, aby se přihlásil 
do konkurzu do nějaké irmy, a mamka by mohla pracovat jako prodavačka. Plánujeme 
taky nějaký byt. Zatím bydlíme v ubytovně, ale jen dočasně. Vy si určitě ale nedokážete 
představit, jaký je to pocit si po tak dlouhé době vyčistit zuby, pořádně se umýt nebo 
učesat. Když jsem si poprvé čistila zuby a potom jsem polkla, chutnalo polknutí úplně 
jinak než dřív. 
 A co na to všechno táta? Řekl, že ubytovna přece jen nebude taková potupa. To řekl, 
když se umyl a posadil se do křesla, a že pro mě bude nejlepší, když budu mít domov  
a budu se vzdělávat. 
Představte si to, já budu chodit do školy! Trochu se bojím, nevím, jestli mě ostatní děti 
přijmou mezi sebe. Ale co! I bez toho jsem teď pořád šťastná, stejně jako když jsem 
poprvé zazpívala před obecenstvem. Přijde mi, že jsem nejbohatší na světě, ač to tak 
nevypadá. A každý, kdo mě zná, tak ví, že není šťastnějšího člověka, než jsem já.



O mamince
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Maminka
Tereza Popprová, 10let

Maminko, mamko,
sluneční ránko,
přeji ti dneska,
buď stále hezká!

Kytici z tónů,
svážeme k tomu,
všechno ti dáme.
Rádi tě máme!!!
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Co má maminka nejhezčí?
Matyáš Kareta, 12let

Nejhezčí jsou mámy oči,
celý den se za mnou točí,
když jsem smutný, tak ty oči
mrknou na mne zpod obočí.

Mně se nejvíc pusa líbí,
co chci, to mi pusa slíbí,
ví, co je to hubička,
říká moc hezká slovíčka.

Já mám moc rád ruce mámy,
pořád jsou tu někde s námi,
přitulí mě do náruče,
poslouchám, jak jí srdce tluče.
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Kde jsi?                                          
Tereza Maxerová, 13let

V pralese leží, na hvězdy kouká
dívenka malá, hnědooká.
Do tváře spadl jí list,
do tváře tmavé jako čokoláda,
co nikdy nebude jíst.

A na té tváři slza se třpytí,
podobná hvězdě, co na nebi svítí –
stejně upřímná, stejně čistá.
Dívenka hvězdy v duchu ptá se:
„Bylo tu pro tebe málo místa?“
„Jak vypadá z výšky svět?“
„A vrátíš se mi někdy zpět?“

Hvězda se blýskne malinko –
„Budeš mi chybět, maminko.“
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Anděl
Eliška Hýbková, 14let

Nevěděla jsem, jestli jsi den nebo noc,
nevěděla jsem, jestli jsi sen nebo skutečnost.
Myslela jsem si, že jsi vždycky všechno,
ale ty jsi jenom jedno!

Omlouvám se…

Občas jsi tu nebyla,
já pořád tě však viděla,
tvé oči hnědé a vlasy krátké,
tak lehké a krásné jak kvítí němé!

Prosím…

Snad po sté ti vyprávím,
o ženě bez uší,
stojící bez přestání u dveří.
Uklidňující slova,
co šeptáváš mi před spaním,
se pomalu naplňují,
a skutečností stávají!

Když…

Když vtom uvidím,
krásu tvých bílých křídel, myslím –
– Mami, nejsi mým Andělem strážným?
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Zlatavý déšť pro maminku
Olga Nová, 13let

Za ucho si zastrčila snítku zlatavého deště.
Déšť však neustával,
pršelo ještě.
Hořce jsem se na ni usmála.
Třeba smysl života jsem ztratila bezmála.
Viděla jsem déšť.
„Kapky štěstí, smutku, života,“
podotkla ona.
„Co je smysl?
Ztracená rukavice, nalezená bota?“
Sevřela jsem její prsty.
Já vím, že tu se mnou je.
Moje maminka
mě nadevše miluje.
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Koho mám rád(a)
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Lukáš Kašpárek, Jiříkov, 14let



91

Aleš Jiroušek, Poprad, 27let



92

Martin Rypl, České Budějovice, 9let



93

Kateřina Čermáková, Jindřichův Hradec, 6let



94

Hemberová Agátka, Jindřichův Hradec, 9let



95

Barbora Klimtová, Plzeň, 9let



96

Katka Papáčková, Jindřichův Hradec, 10let



97

Anna Fišerová, Jindřichův Hradec, 8let



98

Anna Hrdličková, Jindřichův Hradec, 14let



99

Michaela Cihlová, Jindřichův Hradec, 17let



100

Jana Milota Foltýnová, Brno, 28let



101

Barbora Nosálová, Jindřichův Hradec, 11let



102

Eliška Ondřejová, Jindřichův Hradec, 16let



103

Karolína Kopecká, Jindřichův Hradec, 13let



104

Patrik Novák, Jiříkov, 13let



105

Tereza Svobodová, Jindřichův Hradec, 13let



106

Jana Záhorová, Jindřichův Hradec, 13let



107

Rosálie Ježková, Jindřichův Hradec, 11let



108

Olga Nová, Jindřichův Hradec, 12let



109

Barbora Niedrová, Jindřichův Hradec, 9let



110

Dominika Beníčková, Jindřichův Hradec, 8let



111

Adéla Fialová, Jindřichův Hradec, 5let



112

Adélka Severová, Jindřichův Hradec, 11let



113

František Urban, Chotěboř, 14let



114

Tereza Křížová, Jindřichův Hradec, 5let



OBSAH

RODINNÉ TAJEMSTVÍ                                                                                                               
Jana Trhlíková, 51let 8
Jana Dohnalová, 40let 11
Václav Franc, 54let 15
Helena Kubíčková, 67let 17
Jitka Hůlková, 50let 20
Karolína Smolková, 20let 23
Jana Straková, 47let 25
Nina Roubíková, 55let 30
Miriam Koclířová, 53let 36
Andrea Brunclíková, 18let 42

ŽERTOVNÉ VERŠE                                                                                                                      
Blanka Šimková, 32let 48
Václav Franc, 54let 49
Ivo Fencl, 51let 50
Jiří Cenek, 77let 55
Zdeněk Salava, 73let 56
Pavel Vydra, 53let 57
Igor Tausinger, 66let 58
Petr Hromádka, 64let 59

JSEM NEJBOHATŠÍ NA SVĚTĚ                                                                                               
Anna Šímová, 14let 62
Gabriela Paichlová, 11let 67
Dina Ibragimová, 13let 68



Tereza Kučerová, 12let 71
Anna Heřmánková, 14let 76
Olga Nová, 12let  78

O MAMINCE                                                                                                                                   
Tereza Popprová, 10let 83
Matyáš Kareta, 12let 84
Tereza Maxerová, 13let 85
Eliška Hýbková, 14let 86
Olga Nová, 13let 87

KOHO MÁM RÁD(A)                                                                                                                       
Lukáš Kašpárek, Jiříkov, 14let 89
Aleš Jiroušek, Poprad, 27let 90
Martin Rypl, České Budějovice, 9let 91
Kateřina Čermáková, Jindřichův Hradec, 6let 92
Hemberová Agátka, Jindřichův Hradec, 9let 93
Barbora Klimtová, Plzeň, 9let 94
Katka Papáčková, Jindřichův Hradec, 10let 95
Anna Fišerová, Jindřichův Hradec, 8let 96
Anna Hrdličková, Jindřichův Hradec, 14let 97
Michaela Cihlová, Jindřichův Hradec, 17let 98
Jana Milota Foltýnová, Brno, 28let 99
Barbora Nosálová, Jindřichův Hradec, 11let 100
Eliška Ondřejová, Jindřichův Hradec, 16let 101
Karolína Kopecká, Jindřichův Hradec, 13let 102
Patrik Novák, Jiříkov, 13let 103
Tereza Svobodová, Jindřichův Hradec, 13let 104



Jana Záhorová, Jindřichův Hradec, 13let 105
Rosálie Ježková, Jindřichův Hradec, 11let 106
Olga Nová, Jindřichův Hradec, 12let 107
Barbora Niedrová, Jindřichův Hradec, 9let 108
Dominika Beníčková, Jindřichův Hradec, 8let 109
Adéla Fialová, Jindřichův Hradec, 5let 110
Adélka Severová, Jindřichův Hradec, 11let 111
František Urban, Chotěboř, 14let 112
Tereza Křížová, Jindřichův Hradec, 5let 113



Sborník TEXTÍK, ročník šestý

Napsal vybraný kolektiv autorů z šestého ročníku literární soutěže 
v Jindřichově Hradci, vydalo nakladatelství Epika, Jan Medek, Miřiovského 678, 

377 01 Jindřichův Hradec v roce 2016 
Ilustrační doprovod vybraný kolektiv autorů z šestého ročníku výtvarné soutěže, 

Logo Textík navrhla Jitka Weinerová, 
Ilustrace na obálce Tereza Křížová

Uspořádala Stanislava Zábrodská a Jan Medek 
Jazyková korektura Jaroslava Gibalová, graická úprava Jan Medek, 

Sazba a tisk Jan Medek
Vazba Jaromil Ledecký

Miřiovského 678, 37701 Jindřichův Hradec          

ISBN 978-80-88113-31-7
www.epika.cz    


