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Stále hledám

Stále hledám
Tomáš Jiřík

Mnoho řádků, veršů
bylo napsáno o tobě.
O tobě,
bosé dívce s rozpuštěnými plavými vlasy
pobíhající v ovocných sadech
vyzrálejších zítřků.
Jednou
jsem se v tvém sadě ocitl
a nechal do sebe proudit rajské tóny barevných světů.
Protančila jsi kolem mě
a zase zmizela.
Zatoužil jsem
se s tebou shledat a pohlédnout ti do očí.
Mnoho let od té doby jsem tě hledal
v tvém ovocném labyrintu vášně.
A pak našel,
stála si ke mně zády ve stínu zdravých korun.
- přiblížil jsem se k tobě a rozplakal se,
- vzal jsem tě za ruku.
8

Ty ses otočila
a proměnila v růžový kvítek,
který mi padnul do šedivých vousů.
Oslepl jsem,
plakal jsem,
zemřel jsem.
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Růže

Eliška Hýbková
Po světě chodíš sem a tam,
s růží co jsem ti dal.
S láskou mou,
tak krásnou, ovšem vysněnou.
Procházíš se jen tak zlehka,
kam jsi šla včera a kam dneska?
Ptáš se kolemjdoucích,
proč stále sníš.
Jejich pohled řekne ti,
že jen bláznovství našla jsi.
Já ptám se tě, studánko samotná,
tam vzadu v lese schovaná.
Proč ta dívka není šťastná?
Proč jen je tak bláhová?
Proč hledá stále víc,
když nenachází nic.
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Lapače snů
Marie Křížová
Z pavích per
lapače snů
vyrábím
Večery plné
šansonů
ustaly
V kontextech vět
několik let
přežívám
Nejtěžší je
umět je
složit v díla
A moje víra
se vytrácí
jak pára nad rybníkem
se vytrácí
Jak čápi před zimou
se vytrácí
Stal jsem se podvodníkem
Každý den spěchám za jinou
vidinou
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A lapače snů
z pavích per
vyrábím
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Stále hledám
Barbora Wenzlová

Stále hledám klíče,
Protože je pořád ztrácím,
A nevím kde je najít,
Možná, že jsou v práci,
Ty klíče mi to chtějí tajit.
Tak se dneska nedostanu domů,
Protože doma nikdo není,
A tak budu u všech hromů,
Spáti v zimě na ulici.
Stále hledám mobil,
Protože se mi vždycky schová,
A myslím, že jsem debil,
Jak se ten mobil ke mně chová,
Ale slyším ho zvonit,
Zbytečně ze sebe dělám šašky,
Protože je na dně tašky.
Stále hledám lásku,
A nemůžu jí najít,
Ani nevím, kde mám hledat,
A na čele mám z toho vrásku,
A už mě nebaví ze země se pořád zvedat.
Ale jednou jí najdu,
Možná v tašce, možná v práci,
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A na večeři s ní zajdu,
A už nebudu ta, co pořád něco ztrácí.
Stále hledám nebe,
Protože chci vědět, kde je,
A hledám všude kromě sebe,
Ale já ho najdu jednoho dne,
Ani v tašce, ani v práci, ale v sobě.
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Zmatek

Františka Racková
Co mi zahraješ?
Zahraj mi písničku o dešti
a mlčení
zazní tichem
a já zapláču
Zahraj a zazpívej
než se ticho naplní touhami
než ztratím i to
co hledám
oči si nezakrývej
přežijeme i tak
věř mi
Ráno vzlétnu k nebi
jako pták
zabořím se do oblak
a nasáknu deštěm
který ještě
ani nespadl z oblohy
čeká na mě
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Kdy to přijde?
Až spadnu?
Zatím létám
ale nemůžu jít
pluju
ale nemůžu zakotvit
Jsem ve snu
napospas představám
Už prší
v loužích se tvoří kruhy
a ve mně kola
vítr ti češe vlasy
díváš se mi do očí
déšť nám trhá
pohledy a plachty
Už se zase směješ
a najednou je krásně
skládám básně
třeseš se zimou
nebo láskou?
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cítím zmatek
nebo smutek?
jdeme tmou
mlčíme
To stačí?
Nebo ne?
Čekám, až se ticho propadne
déšť ho zmáčí
slova prolomí
a nohy se podlomí
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báseň ze tmy
Míla Svátková

jít cestou necestou
hledat své zázraky
být hvězdou pocestnou
rozcestím pro ptáky
na konci světla tmu
křídly jen proplachtit
do světa vrátit se
nebo
se nevrátit?
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Městská galerie
Melanie Nováková

Popraskaný chodník
asfaltové grafity
střídají odstíny šedi
Koberec časem utkaný
po němž se prochází
miliony osudů
Za deště tvary se slévají
v mrazu ledová krusta
ukrývá obrazy
Galerii otevírá slunce
vstupné je zdarma
otevři oči…
Hvězdný prach
Konečně objevila sebe
svou ženskost
skryté
zasunuté
jedinečné
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Vděčně ho zasypávala
hvězdným prachem
Vzal si co chtěl
šel svou cestou

Přesívání

Libuše Matysíková
Přesívám slova
co přináší vítr
přemele je voda
vysloví je ústa
plevel odnese
zbude duše čistá
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Až budu dospělý/á
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Vyprávění pro mé děti
Anna Poláková

„Mamí, tatí!“ probudilo mě. „Je bílo, sněží!“ křičel na celý dům můj syn. Floriánek
je ranní ptáče, takže mě vlastně nepřekvapilo, že i po náročném týdnu je už v sedm
na nohou. „Opravdu! Pojďte se podívat, je to nádhera. Snad tři metry!“ přiběhla do
ložnice Verunka. Po napůl probdělé noci se mi z postele moc nechtělo. Vojtíšek měl
zřejmě „prdíky“. Přesto jsme s tatínkem vstali. Přišli jsme k oknu, abychom se podívali.
Byla to nádhera. „Byl tu Mrazík,“ řekla jsem. Stromy byly celé bílé a sníh se třpytil jako
diamanty. „Ladova zima,“ zhodnotil to můj manžel. V tu chvíli k nám přišel Valík. Byl
ještě v pyžámku. V jedné ruce měl svého nejoblíbenějšího plyšáčka a druhou rukou si
mnul očičko.
„Tatínku tys mi slíbil, že až nasněží, tak půjdeme bobovat, postavíme sněhuláka a taky
iglú.“
„To si piš!“ usmál se taťka.
Rychle jsme se nasnídali a teple se oblékli. Vojtíška jsme nechali doma. Protože moc
nespal, tak po snídani usnul a do postýlky jsme mu dali chůvičku. Na zahradě je krásný
kopeček, takže to stačilo jen ujezdit a zábava začala. Bobovali jsme jedna radost. Verunka pak začala sudy valy. Zahráli jsme si dokonce i koulovanou.
Naneštěstí začala chůvička hlásit, že se Vojtík probudil. Musela jsem tedy jít dovnitř.
Když jsem Vojtu utěšila, udělala jsem oběd a šla jsem zavolat zbytek rodiny domů.
Vrátili se krásně rudí a hned mi začali jeden přes druhého hlásit, co všechno postavili
a že se mám jít podívat.
Po obědě jsme si dali výborný ovocný čaj a začali jsme si povídat. Jelikož byl advent,
tak o Vánocích a o Ježíškovi. „Maminko a jak Ježíšek unese všechny ty dárky?“ ptal
se mě Florísek. „No myslím si, že mu pomáhají andílci,“ pokrčila jsem rameny. „Ale
rozhodně vím, že musíte být hodní,“ dodala jsem. „A už se vám někdy stalo, že Ježíšek
nic nepřinesl?“ byla zvědavá Verunka. „Ne, ale stalo se, že jsme dostali dárků hodně
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málo, třeba jen jeden,“ pronesl smutně tatínek. „A pak už jste byli hodní?“ ptala se dál.
„Myslím, že jo.“ zamyslel se táta.
„Jaké to bylo, když jste byli malí?“ ozval se Valentýnek. „Jak to myslíš?“ nechápala jsem
jeho otázku. „No vždycky nám vyprávíte, co jste zažili, když jste byli děti.“
„Aha,“ už jsem to pochopila. Většinou když si povídáme, děti chtějí, abychom jim řekli
nějakou historku. Přemýšlela jsem, jakou bych vytáhla. Zážitků z dětství mám mnoho,
ale teď jsem si nemohla nic vybavit. Nic, co by je zajímalo nebo fascinovalo. Ano, už
jsem na to přišla. „Mamko,“ Verče bylo divné, že tak dlouho neodpovídám. „No jo,
jen jsem přemýšlela, o čem mám vyprávět,“ probrala jsem se. „O čem chceš,“ řekl Florián. „Dobře,“ začala jsem. „Ještě když jsme bydleli v Plzni, tak jsme celá rodina jezdili
každý víkend k jedněm prarodičům. Obzvlášť jsem to měla ráda v Luženicích, byla
jsem tam s bratranci a se sestřenicemi. Hráli jsme si na pískovišti, koupali se v bazénu
a skákali jsme na trampolíně. V nejlepším vše najednou. Chvilku jsme skočili do bazénu, pak jsme byli na trampošce a nakonec jsme postavili ty nejlepší a nejkvalitnější
bábovičky na pískovišti. O narozeninách to bylo vždy tak, že se upekl dort. Oslavencovi
se zazpívalo a nakonec dostal dárky. Moje babička si vzala toho, kdo měl narozeniny
do ložnice, tam byla skříň, ve které byla velká krabice a v ní spousta hraček. Mohli jsme
si tam sami vybrat dárek. Takže se nemohlo stát, že bychom byli z dárku nešťastní,“
vyprávěla jsem nadšeně. „To bylo hezké,“ řekl Valík. „Budeš pokračovat?“
„Jasně,“ usmála jsem se. „Většinou po obědě jsme šli spinkat. Ale někdy se nám moc
nechtělo.“
„To známe,“ zasmál se tatínek. A já jsem pokračovala dál. „Můj děda nám pustil pohádku. Skoro vždycky to byla Princezna se zlatou hvězdou, ale jednou jsme se dívali na
svatbu mých rodičů, babičky Helči a dědy Káji. Bylo to strašně hezké. Potom co jsme to
viděli, tak jsem si vždy já s tetami Verčou, Eliškou a Terezkou představovaly naši svatbu
a dokonce jsme si i na svatby hrály.“
„Jé a jak jste si to vše představovaly? Je to tak, jak sis to přála?“ chrlila na mě Verunka
otázky. Vlastně jsem nevěděla, jak na ně odpovědět byla jsem šťastná moc, ale jestli
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se to shoduje s mými představami, když jsem byla malá? „Vím, že jsem si přála mít
početnou rodinu, velký domek s obrovskou zahradou… To se mi splnilo. Ano ta zahrada je spíš velká než obrovská, ale to mě teď opravdu netrápí. A taky jsem si myslela,
že budu mít krásné a dlouhé vlasy,“ zasmála jsem se.
„Ale vždyť jsou krásný,“ pochválil mě Florísek.
„Děkuju,“ pohladila jsem Floriánka. „Podstatný je, že jsem fakt hodně šťastná a jsem
ráda, že vás mám,“ uculila jsem se.
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Až budu dospělý…
Jindra Komárková

„Jaké to bude, až budu dospělý?“ nad tím přemýšlí spousty lidí. Někteří doufají, že
z nich budou milionáři, někteří si vysní, jakou budou mít rodinu, ale já mám jiné plány.
Já totiž nikdy nebudu dospělý. Být dospělý je podle mě hrozná fuška. Pořád jen nudné
schůzky, stres, a navíc prý musí být člověk zodpovědný. Ale ze všeho nejhorší je to, že
dospělí jsou obecně hrozně nudní sami o sobě. Ne, mnohem jednodušší bude zůstat
desetiletým klukem, ale jak to zařídit?
Začaly prázdniny a to je moje příležitost, jak to zjistit, neboť o prázdninách má člověk
spoustu času. Tak tedy začneme. Dělám to sice nerad, ale zřejmě mi nezbývá nic jiného
než jít do knihovny. Přece jenom je pravda, že tam se toho člověk nejvíc dozví.
A tak jsem vyrazil. Vzal jsem s sebou i mého nejlepšího kamaráda Petra. Vstoupili
jsme dovnitř a uvítal nás nevrlý pohled knihovnice zaostřený na naše zablácené boty.
My jsme si z toho však nic nedělali a přistoupili jsme k regálu knih, na kterém bylo
napsáno: Kouzla, čáry, magie pro ty, co uvěří. Začali jsme se prohrabovat knihami. Nic
o tom jak nebýt dospělý, jsme tam ale nemohli najít. Byly tam samé snáře, horoskopy
a knihy o věštění budoucnosti. Najednou však Petr vítězoslavně vykřikl: „Našel jsem
to!“ Knihovnice na nás upřela vražedný pohled, a tak raději Petr ztišil hlas. „Našel jsem
to,“ řekl ještě jednou. „Co se tam píše?“ zeptal jsem se ho dychtivě. „Píše se tam, že
pokud chce člověk zůstat pořád stejně starý, musí jít k největším balvanům v okolí, až
bude měsíc v novu, donést nějakou oběť a vyřknout své přání.“
„Jéé, tak to není nic těžkého. Nov je zítra a velký šutry tady máme taky, u starý hájovny
jich je až až. No a tu oběť zastane kuře, který koupíme v obchodě.“
„Tak fajn,“ prohlásil Petr „kuře seženu já, a pak už jen stačí se sejít u těch kamenů.“
„Hele, jaká si myslíš, že bude nejlepší doba?“ zeptal jsem se.
„To je přece jasný, půlnoc.“
„Tak dobře, sejdeme se tedy zítra půl hodiny před půlnocí u starý hájovny. Platí?“
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„Platí.“ A s vidinou nadcházejícího dobrodružství jsme se rozešli. Šel jsem domů
a začal jsem si dělat úkoly, co jsme dostali na prázdniny, ale pořád jsem musel myslet
na zítřejší noc. Konečně jsem se dočkal. Byl večer dalšího dne a do půlnoci zbývala už
jen asi hodina. Ležel jsem v posteli se zavřenýma očima a slyšel jsem, že rodiče už jdou
taky spát. Ještě jsem chvíli počkal, a pak jsem vylezl z postele, rychle se oblékl, vyskočil
jsem oknem ven přímo na maminčiny pečlivě pěstěné tulipány („ajaj, no stejně s tím
teď už nic nenadělám…“) a vyrazil jsem spěšně k lesu. Dorazil jsem k hájovně a Petr
tam už čekal. „Máš to kuře?“ zeptal jsem se ho.
„Jo, mám,“ odpověděl Petr a společně jsme vyrazili k největšímu z balvanů, kterému
jsme říkali Bílý Dráp. Položili jsme kuře na kámen a čekali jsme, dokud na ciferníku
Petrových hodinek nezazářila čísla 00:00. Pak jsme sborově vykřikli: „Chceme, aby
nám bylo pořád deset!“ Kameny se rozzářily jasným namodralým světlem, a pak jsme
uslyšeli hluboký hlas, který řekl: „Jak je libo, mládenci“ a utichl. Byl jsem z toho celý
zkoprnělý. „Tý jo, vono to vážně funguje,“ řekl najednou Petr. Pak jsme se zvedli a celou
cestu domů už ani jeden z nás nepromluvil.
Uplynuly dva roky (nebo to jsem si alespoň myslel), ale já a Petr jsme nevypadali ani
o den starší. Zdálo se, jako by se čas zastavil, pořád byly totiž prázdniny a mě už to ani
nebavilo. Dny byly pořád stejné a nebylo do čeho píchnout. „Já chci dospět,“ pomyslel
jsem si jednoho večera a rozplakal jsem se. Tohle se přece musí dát změnit. Půjdu za
Petrem, třeba něco vymyslíme. Měl jsem pravdu, Petr hned dostal nápad.
„Když se nám povedlo udělat kouzlo jednou, tak proč by se nám to nepovedlo znovu?
Půjdeme tam a budeme si přát, aby zase šel čas normálně,“ prohlásil Petr odhodlaně.
A tak se stalo, že jsme znovu stáli u těch kamenů s mrtvým kuřetem v ruce a napjatě
jsme čekali, až bude půlnoc. Na Petrových hodinkách zazářil ten osudový čas 00:00
a my opět sborovým hlasem zakřičeli, tentokrát však něco jiného: „Chceme, aby šel čas
zase jako dřív!“ A jak už jsme očekávali, kámen se rozzářil a promluvil. Ptal se, jestli
jsme si jistí, že je přece báječné mít stále prázdniny, ale my jsme pevným hlasem prohlásili, že jsme si jistí, a tak kámen řekl: „Jak je libo.“ Potom už si nic nepamatuju. Ráno
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jsem se vzbudil vedle Petra. Oba jsme leželi u kamene.
Teď už jsem konečně dospělý a s potěšením musím říct, že to není vůbec tak hrozné,
jak jsem si přestavoval. Do dneška pořád nevím, jestli to, co se stalo tenkrát u kamenů,
byl pouze sen. Jisté ale je, že stará hájovna i s jejím okolím je velmi záhadné místo…
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Až jednou budu velká
Nikola Zemanová

Většina těch, co jsou malí, by chtěli být velcí. No, jenže ti, co jsou velcí, by naopak chtěli
být malí! Stačily dvě věty a už v tom mám zmatek. Každopádně je jasné, že každý chce
to, co nemá. Je zvláštní chtít být velký jen proto, abyste si pak mohli přát být malí. Ale
není to jedno? Velký, malý, velký, malý…
No dobře, možná tam nějaký rozdíl je. Pojďme se na to podívat. Jaké je být malý, už asi
všichni víme. Každý si to někdy zkusil a neříkejte že ne, protože sami dobře víte, že lidé
se dospělí nerodí. Takže, co bych vám povídala o tom, jaké je to být malý… Ale co až
jednou budu velká? Musím se přiznat, že sama nemám zkušenosti, a tak nevím, jestli
to, co vám budu vyprávět, bude pravdivé. Ale co, za pokus nic nedám…
Jednou, když jsem byla nemocná a už jsem se nudila, jsem si sedla k oknu. Bylo zrovna
ráno a ostatní děti vyrážely do školy. A neptejte se mě, proč jsem nešla s nimi! Už
jsem přeci říkala, že jsem byla nemocná. Seděla jsem tedy u okna a koukala se ven.
Najednou mou pozornost upoutala hemžící se auta. Červené, modré, černé, no prostě,
bylo jich tam mraky. Bylo zřejmé, že kolony vytvářelo plno lidí chvátajících do práce.
Byli to dospělí, kteří už jistě odpověď na mou otázku znali. Bylo poznat, že jim dětství
chybí, proč by jinak na sebe neustále jako mrňata troubili? Myslet si, že si tím hloupým
chováním zkrátí čas strávený v koloně, mi přijde pošetilé. No uznejte – jako malé děti!
Ti lidé mě nicméně přivedli k prvnímu bodu – práce. Většina dospělých chodí do
práce. Já sama se těším, až budu mít práci, ale není to tak jednoduché, jak to vypadá.
Nejprve musíte vystudovat nějakou školu. Tedy většinou. (Dost obtížné). To ale trochu
předbíháme. Ještě před školou si musíte vybrat, do jaké práce vůbec chcete chodit.
(Ještě obtížnější). Když ovšem splníte tyto dva úkoly, můžete začít pracovat.
Budeme ale pokračovat… Pak kolony zmizely a děti se vracely domů. Po delší době
se začalo stmívat. To už byli doma i rodiče. Chtěla jsem jim vyprávět, na co jsem dnes
přišla, ale maminka řekla: „Je pozdě, běž spát.“
„Vždyť jsem nemocná a zítra nejdu do školy, proč bych nemohla být ještě vzhůru?“
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namítla jsem prosebně.
„Až budeš velká, choď si spát, kdy chceš, ale dokud jsi malá, budeš mě poslouchat,“
řekla maminka nevrlým tónem a já pochopila, že nemá cenu se hádat. Poslušně jsem
sklopila hlavu a odešla. Mám ale i veselou zprávu! Našli jsme další bod — svoboda.
Dospělí mají jednu super věc, a to tu, že si (když to zvážím) mohou dělat, co chtějí.
Nikdo jim neříká: Musíš jít spát, tohle nepij, tohle nejez… A vůbec…
Netrvalo dlouho a já jsem se uzdravila. Do školy se mi moc nechtělo, ale na tělocvik
jsem se těšila. Došla jsem i s aktovkou do kuchyně. „Dobré ráno, co je dneska k snídani?“ zeptala jsem se a nakoukla do pánve.
„Běž odsud, popálíš se!“ řekla maminka a odehnala mě od plotny: „Jo, a dej mi
žákovskou, napíšu ti omluvenku na tělocvik.“ Zaraženě jsem se na ni podívala: „To
není potřeba, jsem zdravá.“
„To ano, ale jsi po nemoci,“ řekla maminka a zmizela za plotnou. Pobouřeně jsem se na
ni podívala znovu, ale nakonec jsem se musela usmát. Máme další bod — starostlivost!
Tuhle vlastnost jim vážně nezávidím. Jste malý a je to v pohodě. Pak najednou něco
praskne a je tu Plnohodnotný starostlivý dospělý. Je to, jako když jim někdo zakódoval do hlavy: Nenechte své děti nic dělat, nebo se zmrzačí. Ale to je úplná hloupost!
Bohužel jsem si jista, že se tomu nikdo nevyhne.
Ve škole to bylo stejné jako každý den: Učení, učení a (překvapivě) učení. Jistěže by
bylo zajímavější zlobit, ale to se nesmí. Smutné je, že smíme dělat jen to, co nám řeknou
učitelé.
Obecně platí, že děti by měly poslouchat dospělé. Sice se to nikde nepíše (tedy aspoň
myslím), ale všichni to dodržují. Takže poslední bod – rozkazování. Jako dítě posloucháte, jako dospělý dáváte pokyny. Je to ale strašně nefér, protože oni si dělají, co
chtějí a my musíme dělat to, co nám poručí. Druhý bod (svoboda) a čtvrtý (rozkazování) na sebe pěkně navazují. To je možná důvod, proč chtějí být malí velcí.
A moje odpověď na otázku, co se stane, až jednou budu velká, zní: Nejspíš budu jako
každý jiný jezdit do práce, usínat pozdě v noci, starostlivě vychovávat děti a rozkazovat
mladším. Už se těším!!!
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Nalezen na půdě
Patricie Horová

„Ježkovy oči! Než tu půdu uklidím, tak bude pomalu večer. Tady je ale nepořádek
a těch věcí co tu leží celou věčnost.“ Začala jsem uklízet půdu. Asi po hodině jsem měla
třetinu půdy celkem uklizenou, ale ta jedna hodina mi připadala jako věčnost. Chvíli
jsem koukala na nekonečné moře krabic, hromady starých zaprášených knížek a spoustu fotoalb seřazených podle ročníků. Pohled mi utkvěl na menší krabici s obrázkem
světle oranžové budovy. Přišla jsem k hromadě krabic a vyndala z ní onu krabici. Na
její vrchní straně bylo napsáno “GYMNÁZIUM 1.E 2016/2017“. Otevřela jsem krabici
a v ní jsem uviděla sešity z 1. ročníku na gymnáziu Jírovcova. Na vrchu ležel sešit ze
slohu. Začala jsem v něm listovat. Zaujala mě jedna dvoustránka a já začala číst…
V budoucnu bych chtěla dělat nějaké věci jinak, než moji rodiče. Například bych si
vybrala jinou práci, bydlela bych v jiném městě a svoje dítě bych rozhodně nepojmenovala Patricie, protože já sama s tímto jménem nejsem spokojená a také bych se chtěla
jet podívat jinam, než jenom do Chorvatska.
Když se mě někdo zeptá, co bych chtěla mít za povolání, až budu dospělá, tak
odpovídám: „Chtěla bych být scénáristka, protože moc ráda píši příběhy a knížky.“
Většinou na mě zírají, jako kdybych spadla z nebe, protože oni by prý neměli na psaní
trpělivost. Oni ale nevědí, že to není jen o trpělivosti. Musíte také mít nápad, fantazii,
představivost, umět vnímat věci kolem sebe… a to spoustě lidí v dnešní uspěchané
době chybí. Nejspíš bych se odstěhovala do Prahy, ale na víkendy bych jezdila někam
do hor, kde bych u horské bystřiny s výhledem na hory psala. Někdy si představuji, že
opravdu sedím na obrovském balvanu, už je podzim a je slyšet, jak šumí tekoucí řeka
a tichounké cvak, cvak, to jak budu psát s notebookem v klíně. Chtěla bych se podívat
do Francie, protože jsem četla knihu “Tři mušketýři“ od Alexandre Dumase (opravdu
se píše Alexandre!), která mě inspirovala k cestě do Francie. Mimo jiné bych se chtěla
podívat na Paříž z Eiffelovy věže a také navštívit muzeum Louvre.
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Pokud jednou budu mít dítě, rozhodně mu nedám jméno Patricie. Je to totiž nemožné
jméno! Mně opravdu vadí, protože mi pořád někdo říká Patriko, Patričko, Patrinko…
Jenomže Patricie a Patrika jsou dvě jména a já jsem Patricie! Někteří lidé to ale
nedokážou pochopit a to…
„Mami!!! MAMI!!! Jsi tu?“
„Ano, já jsem na půdě, Olivere.“ To na mě volal syn Oliver, který se vrátil ze školy.
Za chvíli už byly slyšet kroky po schodech a začala se objevovat chlapecká postava.
„Mami, začali jsme ve škole brát rovnice se zlomkem a já to nechápu… Pomohla bys
mi, prosím?“
„To víš, že ano. Tak pojď, tady počítat rovnice nebudeme.“ Sešit se slohem jsem si vzala
z půdy dolů, do pokoje.
Když byl večer a Oliver šel spát, sedla jsem si do obýváku a otevřela jsem sloh
znovu. Zapomněla jsem, kde jsem skončila, a tak jsem začala číst od začátku. Když
jsem dočetla, začala jsem srovnávat tehdejší představy se současnou realitou. Nakonec jsem se nestala scénáristkou, ale režisérkou, v Praze bydlím, ve Francii jsem
byla po prvé loni a své dítě jsem Patricie nepojmenovala už jenom kvůli tomu, že mám
syna a ne dceru. Musím ale přiznat, že už jsem napsala a vydala tři knihy a napsala,
zrežírovala detektivní film “Latté se šlehačkou“, takže scénáristku jsem si vlastně také
vyzkoušela. Když je člověk dospělý, vidí věci jinak, než když byl dítě, proto většina
mých počinů vznikla u pracovního stolu a na hory jezdím hlavně „dobíjet baterky“
v zimě na lyže nebo na sněžnice, v létě se toulat a vždy si odtud odnesu spoustu energie
a nové inspirace. Posledně, když jsem seděla u krbu, ve kterém praskal oheň, a za okny
byla zasněžená krajina ozdobená mrazivými třpytkami, jsem nechávala plynout své
myšlenky. Napadlo mě, že bych si mohla udělat pár poznámek. Mimoděk jsem vzala
list ze starého diáře, kde v dolní části byl vytištěn citát: „Všichni vězíme v bahně, ale
někteří se dívají ke hvězdám.“ A příjemnou atmosféru doplnil pocit štěstí z toho, že
mohu stále snít a dívat se ke hvězdám…
„Mami!!! MAMI!!! Jsi tu?“
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Dětství je lepší než dospělost
Daniel Sýkora

Budu vám vyprávět příběh. Příběh, který se mi kdysi stal. Bylo mi devět let. Byl jsem
kluk jako každý jiný. Chodil jsem do třetí třídy. Měl jsem staršího bratra Filipa, a to
vám povídám, je to strašné mít staršího bratra. Všem poroučí a nechává si od těch
mladších sloužit. Chtěl jsem být už dospělý. Myslil jsem si, že by mě v dospělosti nikdo
neřídil a mohl bych si dělat to, co chci. Každé narozeniny jsem byl šťastnější, že už jsem
starší a budu dřív dospělý. Přál jsem si to tak moc, až se mi to jednoho dne splnilo.
A dnes už vím, že to byla ta nejhloupější věc.
Byl to den jako každý jiný. Šel jsem do školy, potom na oběd… No, znáte to. Po škole
jsem pomalu vyrazil domů. Míjel jsem spousty domů i ten domek, ve kterém bydlel
jeden podivínský dědek. Byl to velmi zchátralý dům, vypadal, že se co nevidět rozpadne. O staříkovi, který v něm bydlel, se říkalo, že je kouzelný. Nikdo ale netušil, jak
vypadá a jestli je to, co se o něm říká, pravda, vyhýbal se totiž lidem a nikdo ho už velmi
dlouho neviděl. Ale dnes bylo všechno jinak. Stařík byl před svým domem, a když jsem
kolem prošel, zavolal na mě: „Ahoj Marku!“
„Jak to, že mě znáte? Nikdy předtím jsem vás neviděl,“ zeptal jsem se.
„Já znám všechny z tohohle městečka, i když ty neznáš mě. O tobě třeba vím, že si
přeješ být dospělý.“
„To je pravda, vy musíte být vážně kouzelný, když tohle víte,“ odpověděl jsem.
„Mohl bych ti pomoci. Můžu tě přenést v čase do budoucnosti, do doby, kdy budeš
dospělý. Nepůjde to však vrátit zpět, takže už se do dětství nevrátíš. Opravdu si ještě
přeješ být dospělý?“ To pro mě byla veliká nabídka. Konečně by se mi vyplnilo to, co
jsem si takovou dobu přál. Chvíli jsem váhal, jestli bude dobré si takhle zkrátit život
a dát sbohem dětství. Ale můj sen byl silnější než to všechno. Dědečkovi jsem řekl:
„Ano, pokud to tedy jde, přenes mě do mé budoucnosti.“
„Dobrá, když si to přeješ.“ V tu chvíli mě začala bolet hlava. Všechno kolem se motalo,
a chtělo se mi spát. Asi jsem omdlel.
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„Vstávej! Musíš do práce!“ Otevřel jsem oči. Ježíš, co je to za ženskou a proč na mě tak
řve? „Kde to jsem, a kdo jsi ty?“ A ona řekla: „Na srandičky mám tak náladu. Snad
abych se ti představila. Jsem tvoje žena Jana. Jsme spolu 12 let a máme spolu 2 krásné
děti. Stačí ti to? A teď koukej mazat z postele a odveď je do školy.“ Nestačil jsem se divit.
Ve dveřích se objevily dvě střapaté hlavy. „Tatí, tatí, co bude dnes k obědu?“
„Proč bych měl vařit oběd, snad obědváte ve škole, ne?“
„Nedělej si z nás tati srandu, vždyť víš, že pracuješ ve školní jídelně. Co bude teda
k tomu obědu?“ mi řeklo starší z dětí. No to bylo překvapení. V dětství jsem snil také
o tom, že budu vyhlášeným šéfkuchařem. Do školy jsme dorazili včas, a já hledal školní
jídelnu. Sotva jsem ji našel, hned někdo spustil: „Tak konečně ses uráčil přijít! Dnes
jsou k obědu karbanátky s bramborovou kaší. Musíš oloupat brambory, ty před loupané došly. Když jsem byl malý, s loupáním brambor jsem pomáhal. To pro mě byla
snadná práce. Teď jsem si to ale už nemyslel, těch brambor bylo snad tisíc! Čas rychle
utíkal, musel jsem spěchat. Naštěstí jsem vše stihl a obědy byly hotové včas.
Odpoledne jsem děti vyzvedl z družiny a dovedl je domů. Byl jsem vyčerpaný, a jediné
co jsem mohl, bylo padnout do postele. Ale Jana už na mě volala, že mám posekat
zahradu, než začne pršet. Z posledních sil jsem se zvednul a udělal, co bylo třeba. Dal
jsem si večeři a šel si lehnout. Najednou se mi zastesklo, že už nejsem dítě. V dětství
jsem si mohl hrát a nemusel se o nic starat. Jakmile jsem na to pomyslel, objevil se onen
zázračný dědula, a zeptal se mě: „Tak co, líbí se ti dospělost?“
„Ne, nelíbí. Choval jsem se jako hlupák, když jsem si myslel, že to bude lepší. Myslel
jsem si, že si budu moci dělat to, co chci, ale nemůžu. Poznal jsem, že je dětství lepší.
Už mi nezbývá nic jiného než zůstat dospělým a zvykat si na věčnou zodpovědnost.“
Dědeček se na mě podíval, usmál se a prohlásil: „Vidím, že jsi prokoukl. Dětství je jedno
z nejkrásnějších období tvého života. S dospělostí přichází více starostí a povinností.
Dostanu tě zpátky. Myslím, že jsi dostal za vyučenou. Dořekl a okolní svět zmizel. A já
se probral na chodníku s aktovkou na zádech. Kouzelný dědeček a jeho domek jako by
se vypařil. Od té chvíle jsem si užíval svého dětství a pochopil, že být dospělý může být
sice lákavé, ale je vždy lepší si na všechno počkat a připravit se na to.
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Potkali se před dvěma měsíci
Barbora Nosálová

„Dobrý den.“
„Dobrý den,“ odpověděl ten starý muž sedící naproti. „Smím si přisednout?“
„Ale jistěže,“ usadila se na jediné volné sedadlo v autobuse. Zatímco se její dvojče živě
bavilo s kamarádkou, ona dávala přednost knihám. Na tom sedadle určitě sedělo už
spoustu lidí, ale ona si v autobusech buď četla, nebo povídala s cizími lidmi. Ten pán
působil sympaticky. Upřímně, vypadal jako pohádkový dědeček, jako takový ten pán,
který vám bude číst pohádky před spaním. Jeho pohled sklouzl ke knize, kterou držela
v rukou. Zlodějka knih od Zusaka. Byla z knihovny, protože tempem, jakým Rebeka
četla, by bylo hloupé kupovat si knihy jako chleba. Už tak byla v knihovně jednou do
týdne.
„Nečekala bych nikoho tak mladého s touhle knihou,“ prohodila nenuceně paní sedící
vedle něj. A je to tu zase, pomyslela si Rebeka. Jsi moc mladá na tohle a tamto – to ji
ubíjelo. Rebece se objevila jiskra v očích, když s úsměvem, stejně nenuceným jako tón
jejího hlasu, odpověděla: „Ano, to možná ano, ale vezměte si třeba žraloka. Dospělý
žralok by vás mohl schramstnout stejně dobře tak jako jeho mládě.“ To paní umlčelo.
Odfrkla si a obrátila se k oknu.
Pán se zasmál. „Tuhle knihu jsem taky četl. Je nádherná,“ prohodil a Rebeka mu
odpověděla vřelým úsměvem. Měl brýle, klobouk a flanelovou košili. A vůbec nebyl
tlustý. Rebeka se při té myšlence znovu usmála. Víte, obvykle byste čekali obtloustlého
dědu s bačkorami, ale tenhle pán byl tak plný života a oči, oči mu zářily jako malému
klukovi. „Jak se jmenuješ? Teda jestli ti mohu tykat?“ zeptal se jí s úsměvem na rtech,
ale respektem v očích. To Rebeku překvapilo. Nikdo se jí za ty měsíce, co jezdila každý
čtvrtek k babičce, nikdy nezeptal na jméno. A vždycky jí tykali. „Jmenuji se Rebeka
a ano, prosím, tykejte mi.“
***
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Potkali se před dvěma měsíci. Ten Pán jezdil také každý čtvrtek, a tak si Rebeka vždy
sedla na tu umolousanou sedačku blíž k oknu a povídali si. Za ty dva měsíce si už stihli
vymyslet a zahrát bezpočet her. Například hra na Upřímnost, kterou hráli víc než dost.
Vždy to bylo stejné. Pán dal otázku a ona musela odpovědět upřímně a pravdivě. Ona
se neptala a to jí vyhovovalo.
***
Sedačka byla zase špinavá. No co, pomyslela si. „Dobrý den,“ řekla a posadila se naproti. Ačkoliv mohl, tak si nikdy nesedl do té „rezervace“ pro důchodce. Vždy si sedl do
zadní části autobusu k oknu. Posadila se, aktovku si dala na zem a knihu na ni. Podívala
se z okna (které bylo samozřejmě zahmatané) a zjistila, že začalo pršet. Počasí bylo na
konci listopadu dost nevypočitatelné. Pán se usmál a řekl: „Ahoj. Co tu máme dnes?“
Zvedla knihu a zadívala se na ni, jako by ji nikdy neviděla. „Jak se vám líbí od Shakespeara.“ Pán uznale pokývl hlavou a řekl: „Ach, tu jsem taky četl – je má oblíbená.“
Tentokrát hlavou uznale pokývla Rebeka: „To moje taky. Chci říct, že Shakespeare je
samozřejmě trochu necitelný k publiku, když vezmeme v potaz to, že vám vlastně nikdy
nedá: a žili šťastně až do smrti, dokud je smrt nerozdělí.“
Pán se zasmál a popondal si čepici, kterou měl na hlavě. Zamyslel se, ale pak odpověděl:
„Ano, to máš docela pravdu. A ty věříš na šťastné konce?“ Rebeka se zamyslela. Každý
si zaslouží šťastný konec.
„Víte, podle mě zaleží na tom, kdy příběh zakončíte. Zamyslete se nad tím. Princ
Sněhurku probudil a žili šťastně až do smrti, ale nikdo neřekl, že mu pak po cestě do
toho krásného zámku nespadla z koně a nezlomila si vaz. Jak říkám, tohle ale nikdo neřekl, a tak žijeme s tím, že žila na zámku a trpaslíky zvala na pravidelné čajové
dýchánky. Podle mě si Sněhurka zaslouží takový konec. Dobrá, s tím jablkem byla dost
naivní. No, a kdyby se ten konec useknul u toho jablka, tak by byla Sněhurka navždy
ležela na zemi trpasličí chaloupky v lese. Koláč by se spálil a prince by nikdy nepotkala. Přitom stačilo, aby jí dal Prófa do zad, nebo tak něco. Sněhurka by jablko vyplivla
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a zamilovala by se třeba do Šmudly. Princ by na své cestě lesem potkal zlou královnu
a zamiloval by se do ní. A je to tu – a žili šťastně až do smrti. Ale to se nestalo.
A proto Sněhurku políbil princ, který se jakoby náhodou pohyboval v odlehlé části lesa.
Sněhurka se probrala a žila šťastně až do smrti s princem. Všechno záleží na konci.“
Pán se usmál (zase, on se snad nikdy nemračí, prolétlo Rebece hlavou): „Tak takhle mi
Sněhurku ještě nikdo nevyprávěl. Ale máš pravdu. Ne, jinak – ty si myslíš pravdu v té
nejvíc pesimisticky – reálné verzi. Po tomhle monologu už pohádky nikdy nebudou
stejné.“ Rebeka se zasmála: „Na tom něco bude.“ Podívala se z okna. Za deset až patnáct minut bude muset vystoupit. Rozhlédla se po autobuse. Její sestra se vybavovala se
Zuzanou, spolužačkou, kterou Rebeka bytostně nesnášela. Pán si všiml jejího pohledu
a zeptal se: „To je tvá sestra?“
„Ano, dvojče.“ Pánovi se na rtech zase objevil úsměv. Venku už začalo pořádně pršet
a nebylo vidět na krok. Pán se nadechl, aby něco řekl, ale Rebeka mu skočila do řeči:
„Ano, je vyšší a o třicet vteřin starší.“ Pán se na ni podíval pohledem, který jako by
křičel, vím, co myslíš. „Já jsem byl taky z dvojčat.“
„Byl?“ zeptala se Rebeka opatrně. „Ano, byl. Byl jsem ten mladší a nižší. A ano, byl.
Můj bratr zemřel na leukémii. Nebyl dospělý, bylo mu sedmnáct a tři sta šedesát čtyři
dní. A ano, je to sakra blbá náhoda. Osmnácté narozeniny jsem pak vlastně nikdy
pořádně neoslavil.“
Rebece se takhle nikdo nikdy nesvěřil. Ne v autobuse. Tohle totiž není normální téma
ke konverzaci. Nevěděla, co na to říct. Právě řekl, že mu zemřelo dvojče. Den před
narozeninami. Nedokázala si představit život bez Malvíny. Malvína s Rebekou, ne bez
Rebeky, ne bez Malvíny. Nikdy by jí to neřekla, ale Malvína pro ni byla jistým způsobem
vzor. A jemu zemřel bratr. Zemřel. Tohle slovo ji zasáhlo jako kulka. Nevěděla, jak
dlouho nad tím přemýšlela. Ze zamyšlení ji ale vytrhl pán: „Asi přemýšlíš nad tím, jaké
to je. Hrozné, skličující, bolestivé, příšerné, traumatizující. Je to jako neustále otevřená
rána, která se nikdy nezhojí.“
„V tom případě vám oběma přeji všechno nejlepší k narozeninám,“ špitla Rebeka,
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i když věděla, že je to chabá odpověď. Zatraceně chabá. Jeho bratr je nikdy neoslaví,
protože je mrtvý. Ani on je nikdy neoslaví, protože by to nebylo správné, nebylo by
správné slavit narozeniny bez bratra. „Já ty narozeniny nikdy neoslavil. Narozeniny
jsou pro ty, kteří je počítají. Je to totiž jenom číslo. Mně je v tom případě pořád sedmnáct.“ Rebeka se donutila k úsměvu a řekla jen: „Oproti tomuhle je má Sněhurka prach
pustá fraška.“ Balancovala nad propastí, ale ještě dodala: „Konec mu usekli moc brzy.
Tím jsem si jistá.“ Obdivovala ho. Byla to silná osobnost s krásným charakterem. A pán
se usmál. „Zahrajeme si Upřímnost?“
Rebeka se usmála. „Moc ráda.“
„Čím chceš být, až budeš dospělá?“ Rebeku ta otázka zaskočila, ale neodradila. V hlavě
si vysnila, že by chtěla být spisovatelkou, ale je to stejně uskutečnitelné asi jako let
na Měsíc – přestože na Měsíci lidé byli. A potom, co se dozvěděla o jeho bratrovi, jí
nepřišlo správné přemýšlet nad dospělostí jako nad číslem na dortu. Tohle je hra na
Upřímnost. A tak na otázku odpověděla otázkou: „Co to vlastně je dospělost?“
„To je krásně příhodná otázka. Já bych na ni nedokázal odpovědět. Ty snad ano?“ Rebeka se zamyslela. Přes všechnu snahu – ne, nedokázala.
„Pro osmiletou holčičku je dospělost osmá třída. Pro šestnáctiletého kluka je dospělost
osmnáctka na dortu. Víte, všechno tohle se točí kolem pomyslné hranice dospělosti.
A budu upřímná, já si tu hranici ještě ta nějak neustanovila, nebo jak bych to řekla.
A pak, co se stane, až bych tuhle hranici překročila? Budu vůbec někdy dospělá? Myslím si, že dospělá nebudu nikdy. To, že budu číst knížky pro dospělé, ze mě dospělou
neudělá, stejně tak pití kávy. Upřímně, nemyslím si, že nějaká hranice dospělosti vůbec
existuje. Je to nedosažitelná věc, kterou si bláhově připisujeme ke své existenci. Jako
bychom mohli najisto říct – teď jsem dospělý. Dospělost je stav mysli, nikoli těla.“ Na
chvíli se odmlčela. Už zase mluvila rychleji, než myslela. Tentokrát ale nelitovala toho,
co řekla. Byla to pravda. Dospělost se přeceňuje. Co na tom, že je vám pět, šedesát nebo
sedmnáct let a tři sta šedesát čtyři dní.
„Pamatujete, jak jsem řekla, že malý žralok je pořád žralok? Čím se liší od dospělého
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žraloka? Velikostí? Ne, ta není důležitá, vlastně nikdy nebyla. Uznávám, spousta lidí
se na toho malého žraloka bude koukat skrz prsty. On toho může využít, on jim může
ukázat, že to není pravda. A vidíte – není dospělý.“
„Nevím, jestli tě to zajímá, ale tohle je rozhodně dospělá myšlenka. Líbí se mi tvůj
názor. Ne, jinak. Já s ním souhlasím. Jak jsi řekla, malý žralok je pořád žralok. A asi se
spokojím s tím, že budu nadosmrti malý žralok.“ Rebeka se ušklíbla a řekla: „Jestli vás
to potěší, tak se nebojte, nebudete sám. Já vlastně nechci stanovit hranici dospělosti.
Asi budu navždy malý žralok. Čísla jsou tu pro ty, kteří je chtějí počítat.“
Najednou se z přední části autobusu přiřítila Malvína. Blonďaté vlasy jí sklouzly do
obličeje, když se k ní obrátila. Zelené oči jí plály vzteky: „Můžeš mi vysvětlit, co ti
zabránilo vystoupit na správný zastávce? Hledáme tě se Zuzou už půl hodiny!“
„P-p-promiň. Už jdu. Já se asi zapomněla,“ vykoktala ze sebe. Malvína přikývla a prohodila k pánovi: „Dobrý den.“
„Dobrý den,“ odpověděl a jako vždy zdvořile kývnul. Najednou se zvedl a řekl:
„Máte úžasnou sestru.“ Vyšel ze dveří, ven z autobusu. Rebeka popadla tašku a knihu
a rozběhla se za ním. Když ho doběhla, zeptala se ho: „Dopovídáme si to příště?“
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Až budu dospělá…
Mayuri Vaculíková

Základní mou potřebou, a též asi potřebou všech, je vidět v budoucnosti útěchu. A tak
budoucnost stává se nám budoucí ctností, vždyť už i to slovo slibuje, že ctnosti budou.
A všechno se to na mě valí, naděje z budoucnosti a ctnosti budoucí více než přítomné
a minulé. Co se nám stalo nepěkného, snadno se zapomíná. Co se děje, snadno se dá
přehlídnouti. Avšak budoucnost, to opojné slovo plné příslibů, kdo by ho neměl pořád
v hlavě.
A tak i já, uvědomujíc si tento lidský nešvar přemýšlet spíš dopředu, se ho nerada zbavuji. Myšlenky plánů budoucích kolonizují mou hlavu, oči očividně přehlíží to, co se
právě děje. A já, že jsem ještě dítě, mám budoucnosti hlavu nejplnější. Však také děti
v sobě skrývají či neskrývají spoustu nadějí. Copak nemají celý život před sebou?
Až budu dospělý, až budu dospělá… A najednou jsme dospěli. Leč hlavu plnou plánů,
nestihli jsme téměř nic. Tak začneme si představovat budoucnost další, abychom skryli
pocit z nenaplnění svých plánů. Jenže z tohohle kolečka jen tak uniknout se nedá, jen se
podívejte. Za tu dobu, co jsme si plánovali své ctnosti budoucí, utekl nám čas. A nestihli jsme zhola nic, protože jsme záplatovali díru prázdnou, která vznikla nenaplněním.
To už tak bývá, něco se nenaplní, tak je to potřeba zakrýt aspoň navrchu. A tak
v zapomnění minulosti opojeni budoucností mrháme přítomností. Tedy vám řeknu:
Až budu dospělá, chci uchovat v mysli minulost, vyhradit si kousek hlavy pro budoucnost, ale největší část nechť patří přítomnosti. Třeba se mi to povede.
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Jak se žije na louce
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Jsem, jaká jsem
Josef Valda

Na jaře ochromím tě úžasem,
jsem plná hmyzu a trav.
Vydržet věčně je mým snem.
V létě mě bosou nohou šimráš, já vůní svou tě uspávám.
Na podzim vítr tě odnáší pryč a já křičím z plných plic: „Vrať se!”
Zima oblékne mi bílou peřinu.
Tak nech mě odpočinout aspoň vteřinu,
než probudíš mě zjara zas.
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Jak se žije na louce
Tereza Maxerová

Promnul si oči,
zrodil se do jara,
matka louka
mu po ránu zpívala,
s pomocí ptáků
hnízdících v koruně,
slunce a mraků
vládnoucích krajině.
V létě z něj vychoval
otec déšť mladíka,
slzami zaléval
suchého bídníka,
smyl z něj vše špinavé –
tak díky počasí,
mladičký strom
vyrostl do krásy.
Na podzim lekl se –
za jeho zády,
dívky si oblékly
barevné šaty.
Oranžová, žlutá,
ladí oku tak,
že v tváři zčervenal
jak vlčí mák.
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Soucitný vítr z něj
svál všechny obavy,
co jedna za druhou
snesly se do trávy.
Namísto rozpaků
z moudrosti kabát
s bílými krajkami
do rána napad.
Po dlouhém spánku
k světu se probudil,
než se však nadechl,
kov o kmen zazvonil,
utichla koruna,
co kdysi zpívala,
když ostrá sekyra
kmen stromu podťala.
Najednou rozezněl
dřevem se nový tón,
když černý klarinet,
co býval dříve strom,
tesklivě zazpíval
o tom, co bývalo –
o tom jak na mezi
večer se stmívalo,
o tom, jak po ránu
budil ho ptačí zpěv,
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o tom, co není,
co přál by si vrátit zpět.
_
Utichlou krajinou
vydal se staříček,
ptáci jsou potichu,
ztichl i větříček,
cvrčkové zalezli
do země tichounce,
nikde ani hlásku,
smutno je na louce.
Na pařez na mezi
staříček usedl,
dřevěný klarinet
k ústům si pozvedl,
chvíli se zamyslel
pak beze shonu,
dýcháním z úst do úst
vdechl život stromu.
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Jitro v údolí
Markéta Srbová

Pomalu ráno z louky vstává,
čistá je rosa, vlezlý chlad,
poslední sova křídly mává,
už kopretin píseň slyším hrát.
Psárka a šťovík hádku vedou,
jestli je za kopcem hrad,
psárka má však tvář již bledou,
za kamenem zasyčel had.
Celá země k nebi se klene,
pyšný a krásný majestát.
Snad v rezekvítku zakuklené
prchavé štěstí chce mě hřát…
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Život na lúke
Laura Novotná

Na lúke sa žije neustále veselo,
nikomu by sa odtiaľ odísť nechcelo.
Spať priamo pod oblohou by chcel každý z nás,
v lete cítiť kvapky dažďa, v zime zase mráz.
Skoro ráno hneď vtáčky hlasno spievajú,
mravčeky rýchlo drobnú prácu hľadajú.
V tráve skrývajú sa veľké parádnice,
sušia si svoje bodkované suknice.
O motýľoch snívajú sen húsenice,
na chutné listy sú veľké tlačenice.
Parádny pochod nacvičuje stonožka,
svrček jej do toho cvrlikuje troška.
Na kvetoch tancujú si páry motýlie,
večer si v nich muška postieľku ustelie.
Všetci tu tvoria jednu veľkú rodinu,
nevymenil by ju nikto ver za inú.
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Malý detektivní příběh
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Kohout
Karel Zíma

„Rozchod!“ zazněl poslední rozkaz velitele našeho kurzu na dvoře pražské
školy. Asi šedesát mladých mužů se právě stalo plnohodnotnými příslušníky finanční
stráže nové republiky. Velká světová válka je minulostí a Československo v čele s panem prezidentem Masarykem potřebuje pevnou státní hranici. Za sebou máme dojímavý projev vrchního komisaře a v rukou zapečetěné listy s adresami našich nových
působišť. Podáváme si ruce a dáváme si navzájem číst adresy na listech. Pak už jdu
jen sám v nažehlené uniformě směrem k nádraží. Naposledy vychutnával atmosféru
velkých domů a obchodů. Jaké to asi bude tam, kam jsem byl přidělen? Úřad finanční
stráže někde za Kdyní. O tom jsem nikdy neslyšel. A budou tam hodní lidé? No a také
by tam mohla být hezká děvčata.
Vlak zastavil na nádraží v Kdyni. Dál už musím po svých. Brzy jsem minul poslední
domy a ocitl se uprostřed polí. Jak už to bývá, žádný povoz tím směrem nejel. Šlapu si
to tedy dál do kopce, směr státní hranice. Políčka se zasetými ozimy, stromy u cesty,
v dálce zalesněné kopce Šumavy a Českého lesa, po hezkých děvčatech ani památka.
Konec světa. Na to, že je říjen, počasí ještě ujde, ale zimy tu asi budou tuhé. Přibližně po
hodině jsem přišel k první obci. Doufám, že to ještě není ono. Pár domků, před jedním
stál pár koní s vozem.
A jéje! Hospoda! Tady budou určitě dělat grog. Vešel jsem dovnitř a sedl si ke stolu,
kde bylo prázdno. Jeden ze sedláků, který zároveň hospodu provozoval, se zeptal, jestli
si dám pivo. Řekl jsem, že ne, že raději grog. „Grog nevaříme,“ zazněla odpověď „aby
nemohl být z pašovaného rumu!“ Zbylí čtyři hosté, nejspíš místní sedláci, se zasmáli.
Poručil jsem si tedy pivo a zaplatil. S prvním douškem mi došlo, že to s tím pašovaným
rumem byla vlastně narážka na moji uniformu. Finanční stráž tady asi v lásce nemají.
No nic, nebudu si dělat zle hned první den. Zvedal jsem se k odchodu, když mě zastavil
hlas jednoho z hostů: „Chlapče, stejně jdete na úřad, že jo. Dopiju a svezu vás. Počkejte
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u koní, hned jsem tam.“ Vyšel jsem tedy ven, stoupl si před koně a hladil je po hlavách.
Ten dobrý vozka za chvíli vyšel a vybídl mě, abych si sedl vedle něj. Dal si přes kolena
deku, odbrzdil vůz, a vyrazili jsme. Cestou se vyptával, odkud jsem, co dělají rodiče
a já mu na vše vlídně odpovídal. Dozvěděl jsem se také, že v mém novém působišti
je všechno. Škola, hospoda, kostel… Že se tam i tančí, ale česky prý se domluvím jen
stěží. „Tak a jste doma,“ řekl, když zastavil na náměstí. Pak ukázal na patrovou budovu
s cedulí u dveří. Popřáli jsme si vše dobré. Povoz se dal do pohybu a já se zadíval na
ceduli se znakem republiky. Dobrá nálada mě opustila. Vzal jsem za kliku, bylo otevřeno. Chodba byla cítit čerstvým vybílením i zatuchlým vzduchem staré budovy. Před
kanceláří vrchního strážmistra Hegera jsem se ještě upravil.
Přijetí bylo docela vlídné. Heger byl zkušený finančák ze staré doby, kariéru měl za
sebou a spíš tu čekal na výslužbu, než aby něco přeháněl. Zato jeho zástupce strážmistr
Zedník se, jak jsem později poznal, toužil předvádět. Asi si myslel, že bude vrchním
strážmistrem po Hegerovi nebo, že ho jeho horlivost posune někam výš do vnitrozemí.
Ten mě také uvedl do mé osobní místnosti. Jako jediný budu bydlet přímo v budově.
Ostatní bydlí v městečku a po službě se chodí vyspat domů, k rodině. V mé místnosti
stály tři postele, tři skříně a kamna, na kterých se dalo vařit. Umývárna byla na chodbě.
Dostal jsem klíče a poučení, že zítra nastoupím k obchůzce se strážmistrem Koháčkem,
který mi prý vše ukáže a bude mě mít na starosti, než se zaučím.
Zůstal jsem sám v místnosti se třemi postelemi. Padla na mě úzkost. Ještě před usnutím
napíši dopis rodičům a sestře. Ráno jsem se dostavil oholený a v plné parádě do velitelovy kanceláře. Nekonečné čekání přerušil sám vrchní strážmistr: „Šňupete?“ zeptal
se mě, nabízeje šňupavý tabák v malé krabičce. Řekl jsem, že ne a on pokračoval: „Tak
to byste měl. Dovedl byste pak lépe rozlišit ten oficiální od neprocleného. Tahá se sem
z Bavorska a ti mizerové hokynáři z něj mají slušný podvodný zisk.“
„Tak, tak, a z alkoholu jakbysmet,“ snaživě doplnil od psacího stroje zástupce Zedník
„tady jste, pane čekateli, od toho, aby byl zajištěn pořádek! Doufám, že je vám to jasné!“
„Ano, pane strážmistře,“ odpověděl jsem Zedníkovi a pomyslel si, že na to by ani
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chytrý nepřišel. Přesně na minutu se dostavil strážmistr Koháček, urostlý čtyřicátník
s brýlemi. Když nás představili, došli jsme si vyzvednout pušky a vyrazili na obchůzku.
Konečně se něco děje. Prošli jsme střed městečka, kde mi můj nový nadřízený ukázal
všechna důležitá místa. Skoro všichni občané jsou prý německé národnosti, ale většina
mluví i česky. K hranici s Bavorskem je to sotva dva kilometry. Na rohu ulice právě
nějaký obchodník vytahoval plechovou roletu. „Dobré ráno, pánové,“ usmál se na nás,
„dneska budete mít na obchůzku krásně.“
Slušně jsme odpověděli. „Vidíte, pane čekateli,“ řekl můj doprovod, když jsme zašli za
roh, „to je Hirsch. Jeden z těch, kteří prodají asi desetkrát víc, než účetně nakoupí. A to
tu dělá kde kdo! Nikdo jim neprokáže, že prodávají pašované zboží. Pak má zbývat na
platy státních úředníků! „Jaké zboží,“ zeptal jsem se dychtivě. Strážmistr se jen usmál:
„Tabák, alkohol, cukerín, kávu… To ale časem všechno poznáte.“ Poslední stavení
mělo nad vchodem nápis POVOZNICTVÍ HANOUSEK. No vida, alespoň jedna ryze
česká firma. Ve dvoře stál vůz, který jsem okamžitě poznal. Byl to ten, který mě včera ušetřil kroky. Když jsem se strážmistrovi pochlubil, že povozníka Hanouska znám,
nadhodil si na rameni pušku a zdvihl prst: „Tak na to pozor, pane čekateli! Vůbec vám
nedoporučuji přátelit se nějak zvlášť s někým z místních. Jste příslušník sboru ministerstva financí a jako takový byste si měl udržovat služební odstup.“ Přikývl jsem, jako
že rozumím a přemýšlel nad tím, co tu budu vlastně dělat mimo službu. Za městečkem
jsme odbočili na lesní cestu. Hned za odbočkou jsem se zastavil u křížku. „Líbí se vám
křížky?“ zeptal se Koháček „je jich tu ještě dalších třináct. Celá křížová cesta.“
Stoupali jsme dál lesem do příkrého kopce podél jednotlivých zastavení až asi k desátému. „Tak a tady musíme odbočit,“ řekl můj učitel „ty zbylé si prohlédnete jindy.“
Ukázal jsem prstem po cestě nahoru: „A tam něco je?“
„Jo,“ zazněla odpověď „kaplička a kolem malinký hřbitůvek. Nikdo si ale nepamatuje,
kdy se tam naposledy pohřbívalo, ani kdy se tam sloužila poslední mše. Teď jsou mše
jenom dole ve velkém kostele. Jen výjimečně sem nahoru někdo dojde zapálit lampičku.“ Pak se strážmistr rozchechtal: „A taky tam nikdo nechodí, aby na něj neskočil
Kohout!“
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„Cože?“ neudržel jsem smích ani já „tady se lidé bojí kohouta? No to je dobrý!“
„Tak ne,“ odpověděl Koháček. „Kohout je zdejší strašidlo. Kdysi prý tu žil muž toho
jména, který se zamiloval do ženy z Bavorska, která ho nechtěla. Z nešťastné lásky se
oběsil a farář ho odmítl pochovat na hřbitůvku. Pohřbili ho tedy za zdí, kus v lese. Občas v noci prý vstane z toho hrobu a vyrazí do Bavorska, jako vždycky. Nešťastníkovi,
který by se mu připletl do cesty, skočí na záda. Dotyčný zešílí hrůzou a zemře.“
„A na takové nesmysly tu lidé vážně věří?“ zeptal jsem se s úsměvem. Strážmistr se na
okamžik zastavil: „Nevěřili by, kdyby… Představte si, pane čekateli, že se skutečně občas najdou stopy směřující od toho hrobu ke hranici. Číhali jsme pak na celém úseku,
až se někdo bude vracet, ale vždy marně.“
Pokračovali jsme dál, teď už z kopce dolů. Lesní úsek si projdeme pěkně za světla, zpět
na velitelství to už bude po silnici. Obchůzka nás sblížila. Povídali jsme si o rodinách
i o škole a já se vyptával na místní zvyklosti.
„Stůjte!“ zastavil mě znenadání šeptem Koháček. Proti nám stoupal do kopce muž
s rancem na zádech. Ještě nás neviděl. Pak mi strážmistr řekl, abych se schoval a kryl
ho ze zálohy. Popošel jsem tedy co nejtišeji do lesa a stoupl si za silný smrk. Srdce mám
v krku. Moje první kontrola! Možná i zadržení pašeráka! Žádné zadržení se však nekonalo. Místo toho mi můj průvodce už klidně a nahlas řekl, že se mohu vrátit. Muž
s rancem se viditelně hlasu lekl, ale pak pokračoval klidně k nám. Koháček ho oslovil:
„Tak kampak, pane Hess?“ Starší pán se jen usmál a odvětil: „Do města, mládenci, do
města.“
„Ale!“ navázal kolega „a pročpak tudy? Nebylo by to po silnici snadnější? Dostalo se
nám pohotového vysvětlení, že se chce cestou ještě podívat po nějakých větvích. Když
jsme ho vyzvali, aby nám ukázal obsah batohu, trochu vztekle ho před nás vysypal.
Bylo tam jen několik párů doma dělaných dřeváků s koženou špičkou. Slušně jsme se
rozloučili a vyšlápli dál. V údolí byl nejvzdálenější bod naší obchůzky, celnice. Strážmistr tam všechny dobře znal, a tak jsme dostali před další cestou každý hrnek čaje.
Zpět už se šlo dobře. Silnice vedla kolem potoka a my byli asi za hodinu a půl zpátky
ve městě.
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Časem jsem se zaběhl a dokonce proti doporučení spřátelil s několika místními obyvateli. Přestože se mnou, jako s mladým, Heger vycpával všechny možné i nemožné
služby, zbýval mi i volný čas na procházky. Jednou odpoledne, když jsem měl po službě,
vyšel jsem si po té lesní křížové cestě až nahoru ke kapličce. Divné místo. Rozpadající
se zídka, dovnitř prohnutá střecha. Na duchy nevěřím, ale pokud by měli někde být,
tak tady určitě ano. Byl konec listopadu a rychle se stmívalo. Ještě se podívám dozadu
do lesa, jestli je tam skutečně hrob toho sebevraha. Našel jsem ho snadno. Asi deset
metrů za zdí bylo mezi stromy místo s kamennou deskou a křížkem. Na křížku byla
cedulka, na kterou jsem si už musel posvítit kapesní svítilnou. Někdo ji asi pravidelně
natírá, protože nápis je krásně k přečtení. Franz Hahn. Koháček nelhal. Najednou si
uvědomuji, že mám po těle husí kůži. Aniž si to připouštím, nezvykle často se otáčím.
Kolem je ve sněhovém poprašku pár stop a jedny… Jedny směřují skutečně od křížku
do lesa ke státní hranici. No, to jsem dopadl, nakonec mě vystraší pověra a stopy. Cestou zpět si namlouvám, že nejdu tak rychle kvůli Kohoutovi, ale kvůli tomu, abych byl
doma za světla a neuklouzl na sněhu.
Když jsem se později někdy o Kohoutovi zmínil v hospodě u Kalousků, setkal jsem
se vždy s vážnou odměřenou reakcí. Skoro jsem měl dojem, že tomu dokonce místní
věří. Takovou sílu ta pověst měla. U Kalousků se i tančilo. Měl jsem výhodu. Byl jsem
mladý, uniforma mi sedla a z Prahy jsem uměl tančit. Vytáčel jsem všechny místní
krasavice. Jednou, když jsem vyšel po taneční zábavě ven, obstoupilo mě pět mladíků,
maskovaných šátky. Už to vypadalo, že dostanu nařezáno, když se ze tmy ozval hlas:
„Vy parchanti! Táhněte!“ Byl to můj známý pan Hanousek s manželkou. Byli také tančit a ještě se vrátili z cesty domů, protože se jim postávající mladíci nezdáli. Útočníci
zmizeli. Ubezpečil jsem je, že jsem jim zavázán a že už sám chodit nebudu. Pár dnů
před Vánocemi přišlo zklamání. Domů nepojedu. Je nás málo a přednost mají ženatí.
S pocitem ukřivdění si jdu tedy sednout ke Kalouskům na pivo. Venku se stmívá a já
si dávám ještě jedno na žal. To jsem dopadl. Já, příslušník finanční stráže. Sedím tu jak
zmoklá slepice a možná že jsem i srab, protože jsem chvátal z vršku, kde straší Kohout.
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Je mi divně. Zaplatím a jdu spát. Venku mě napadne zvrácená myšlenka. Tak kdo je
víc, já nebo strašidlo? Dokázal bych sám sobě, že se nebojím? Pak dojdu na ubytovnu,
vezmu si kapesní svítilnu a vyrazím za město. Posilněný pivem už stojím u Pomníku
Franze Hahna. Ve tmě a tichu čekám na Kohouta.
Žádný není, přemohl jsem svůj strach. Jako klidný vítěz se otáčím k návratu. Zdá se mi
to, nebo ne. Od bavorské strany problikává světlo. Už slyším kroky. Krve by se ve mně
nedořezal. Postava se svítilnou je už blízko.
Posvítím na ni a ze všech sil zakřičím: „Stůj! Zde finanční stráž!“ Zhasne baterku
a vyděšeně kouká. Koukám stejně vyděšeně, protože poznávám povozníka Hanouska.
Je nezvykle hbitý. Odhodí batoh a k mému úžasu si začne jakoby rozvazovat boty. Pár
skoků a zmizí v lese. Chvilku uvažuji, jestli za ním mám zavolat jménem na důkaz toho,
že jsem ho poznal. Raději ne. Seberu jeho zahozený těžký batoh a posvítím na místo,
kde Hanousek stál. Zůstaly tam po něm dvě silné podrážky od bot, opatřené řemínky.
Když se připnou k botám, mají špičku vzadu a patu vepředu. Vzrušením se klepu. Při
cestě dolů se ale zklidním. Na posteli přemýšlím. Nevím, co mám dělat. Pak jdu a do
kamen přiložím připínací podrážky. Za deset minut z nich zbydou jen přezky od řemínků.
Druhý den ráno vysypu obsah nalezeného batohu na velitelův stůl. Několik velkých
balení cukerínu, kávy a kakaa. „Výborně pane čekateli! Výborně!“ rozplývá se Heger
„a poznal byste toho lumpa?“ Zavrtím hlavou: „Bohužel ne, pane vrchní strážmistře.
Byla tma a byl daleko.“
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Čert z nebe
Lenka Karlíková

Úplně nejlepší psina je svrhávat kameny ze skály pod hradiskem. Musíte se do nich pořádně opřít, zapáčit odspoda dubovým klackem. Nejdřív se šutr ani nehne, nechce se
mu hejbat po tisíciletém šlofíku. Ale já vyšpekuluju jeho slabé místečko, puklinu nebo
jamku vespod, a do ní ten klacek vrazím, zaberu a nepovolím. U větších pomůže Lojzík nebo Tonda. Pak se balvan začne vyloupávat z mechu a drnů, celý vykulený, my ho
podepřem, párkrát zatlačíme a je to. Parádně se zhoupne, odvalí ke srázu, na vyhlídce
nabere dech a už to fičí, pánové! Řítí se mezi stromy, skáče radostí, že se vrací domů
k bratříčkům po dlouhatánské službě na hradisku.
Zastaví až v Rokytné a rozjařeně rozstříkne fůru vody. Onehdy se jeden zarazil až na
druhém břehu, o roh chlívku Valova mlýna. To byl taky pěkný fičák druhý den ve škole.
Lesní vyšetřoval a pan řídící na chodbě vyplácel, rozléhalo se to celou školou. Lojzík
ječel nejvíc a sázel se, že ho uslyší Anča Husáková pod kapličkou. Jenže ho neslyšela,
musí příště řvát víc. Ale doma ani muk, dostali bychom nášup. Od těch dob si dáváme
pozor.
V Rokytné se prohánějí úhoři a ten večer jsme se kvůli nim chvilku zdrželi. Ale v rukou nám uvízly jen hloupé čudly. Vraceli jsme se pěšinou proti proudu. V lesním šeru
přibývalo janíčků, v jednu chvíli nás obklopil úplný oblak. Točili jsme se mezi světluškami a očarovaně vířili rukama. Pan řídící nám ve škole vyprávěl o hmyzu, ale radši
si představuju, že jsou to malinké víly. „Hejkal!“ vybafl zničehonic Lojzík. Byla to jen
sova. Lojzík rád straší, ale na to mu skočí jen holky. „Brekekeke,“ zaskřehotal na to
Tonda. „Vylezte, příšery, ukažte se!“ nenechal jsem se zahanbit, až jsem se vzápětí ulekl,
že se rouhám. Kluci se rozchechtali a kouzlo skoro zmizelo. Pak ale v křoví za našimi
zády něco zašramotilo. Něco mnohem většího než myš nebo pochroumaný pták. To už
jsme byli málem u Bendova mlýna. Mlýnské kolo nebylo slyšet, jen šum a klokot vody,
a cvrčci. Strnuli jsme. Šramot se neopakoval, ale pořád byl cítit jako chvění vzduchu.
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„Čert,“ zašeptal Lojzík sotva slyšitelně. „Kanec?“ navrhl Tonda. Na nic jsme nečekali
a vzali to úprkem vzhůru po stráni, lesem k polňačce a švihem domů.
„Kde lítáš,“ zahartusila máma, srazili jsme se ve dveřích. Šeptala, neznělo to zle, spíš
ustrašeně. Teprve teď jsem si vzpomněl, že v těchhle týdnech musíme bývat doma brzy.
Vyhladovělý jsem se chvíli ochomýtal kolem plotny, ale netroufl si něco vzít sám. Konečně přišla od slepic s ošatkou vajec a slitovala se. Hltal jsem talíř kulajdy, zatímco spěšně zatahovala závěsy. Do dveří hřmotně vdusal táta. „Jakpak mladej, přišel se
domů najíst?“ houkl směrem ke mně a zouval zaprášené dřeváky. Jen jsem se přikrčil
a vyškraboval ze dna zbytky. Byl bych si dal ještě chleba, ale máma mi dala k dojedení
poslední patku a druhý bochník už zamkla ve spíži. Pod oknem se rozštěkali naši psi.
Táta po mně loupl očima. Hrklo ve mně. Že by přišli zčerstva kvůli mé večerní potulce?
Táta obezřetně vykráčel ven. Psi se utišili a za chvilku přivedl dovnitř tetičku Marunu.
Jeho sestra se provdala právě na Benďák, odkud jsem před chvílí přiběhl. Kupodivu mi
nedala pusu a máma jí nadarmo nabízela židli. Teta si držela tátu za rukáv v koutku
a něco si spolu šeptali. Žaluje snad na mne? Přece jsme nic nerozbili. Spíš by měla sama
dostat kapky, že se potlouká venku. Táta si všiml, že špicuju uši. „Padej do maštale,
krávy čekají,“ nařídil mi příkře. Vyletěl jsem jak jiskra. Poslal mne pryč, to znamená,
že jsem nic neprovedl. V maštali to vonělo dobytčím potem, pilinami, slámou a senem.
Pod nohama šustila čerstvá podestýlka. Hnůj byl vyvezen. Naši všechnu práci zastali,
než jsem se vylítal. Trochu mne to mrzelo. Zbývalo jen přidat krmení. Nanosil jsem
ještě od studny vodu na ráno, abych to trochu napravil. Když jsem se vrátil do světnice,
byla všude tma a ticho. Uprostřed noci mne probudilo zarachocení shůry. Ztuhnul
jsem pod peřinou s očima vyvalenýma. Poznám kočky nebo kuny, když se nám perou
nad hlavou, ale tohle bylo jiné. Lupiči na seníku! A psi ani hlásku! Vtom jsem zjistil, že
táta není ve své posteli. Zprudka jsem se posadil. Že on tam s lupiči bojuje? Co když
potřebuje mou pomoc!
„Lehneš!“ sykla máma. V předsíni zazněly kroky a táta potichounku vešel. Zaznamenal, že jsem vzhůru, ale nic neřekl. Jen jak pod ním zavrzala stará postel, zabručel polohlasně: „Kuny, potvory.“
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Ráno jsem si brousil zuby na ten nenačatý bochník, ale dobré tři čtvrtiny byly fuč. Sádla taky z hrnečku ubylo, až jsem se podivil. „Táta bude dnes na poli celý den?“ zeptal
jsem se mámy, ale jen mne popohnala, ať sypu do školy. Kluci už venku hvízdali. Od
nás Korduly je to do Rešic půl hodiny, když skoro utíkáme. Kluci mleli o včerejším
kanci nebo čertovi, ale já si celou cestou lámal hlavu kvůli kunám, lupičům i scvrklému chlebu. Od rána bylo horko a dusno. Odpoledne od Třebíče přitáhla mračna a my
v tom Božím dopuštění nahonem sklízeli seno. Co nedoschlo, šup do panáků. Bylo to
skoro napínavější než valit ty kameny. Vraceli jsme se s fůrou už v dešti, táta popoháněl
krávy, až vůz nadskakoval a já na něm. Ta pravá průtrž přišla, jen co jsme se vnořili do
forhauzu. Spadlo i pár krup. Seskočil jsem z vozu a hnal se k žebříku. Odebírat seno
nahoře a roznášet po seníku je moje práce. Když je navlhlé, musí se dobře rozsypat, pořídku přes celé patro, a navrch i maličko posolit. Ale táta mne zarazil. „Budeš podávat,“
pravil rázně „už se to taky musíš naučit.“ Hrdě jsem se pustil do práce pro velké, ale
dlouho jsem se neradoval. Nabodnout kupku sena na vidle nebylo nic, ale vyzvednout
je nahoru, znova a znova, to už bylo těžší. Brzy se mi třásly ruce, ramena úpěla. Táta
nechtěl ani slyšet, že bych ho vystřídal na hůře. „Pošli mi sem mámu,“ nařídil mi. Nezlobil se, vypadal spíš ustaraně. Rád bych věděl proč, vždyť seno máme pod střechou.
Jen jsem si sedl ke kamnům, že si trochu spočinu, a probudil se v posteli. Museli mne
přenést, když jsem únavou usnul ještě před večeří. V břiše mi kručelo. Vydal jsem
se z postele na průzkum plotny. Máma mi v troubě nechala poctivou porci zelňačky.
Polykal jsem ji vlažnou opatrně, abych nevzbudil naše. Náhle zase ty zvuky shora. Nehlučné, ale v nočním tichu zřetelné, jako by tam někdo něco posouval a popocházel.
Kroky se nepravidelně vzdalovaly směrem k žebříku, pak se šouraly zpět. Zadunění,
snad někdo těžce dosedl. Ani jsem nedýchal. Pendlovky ukazovaly něco po půlnoci.
Hodina duchů – na půdě nám straší! Aby tak čert z kordulské lípy! Stíní nám do dvora
tři sta let. Nikdo se ji neodváží porazit. Ale tu jsem si vzpomněl na velký šramot v lese.
Svahy nad řekou jsou plné starých hornických štol, jedno čertisko se tam snadno schová. Sám jsem ho přece zavolal. Jestli jsem přivedl do domu neštěstí, co si teď počnu?
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Odplížil jsem se rozvažovat zpátky do postele a do svítání se převaloval.
Na dvoře na mne čekal jasný důkaz, že mé ponocování nebyla žádná noční můra. Blátem se táhl řetěz stop. Takové boty nikdo u nás nemá. Velké a hluboké otisky festovní
podrážky na jedné straně. Na druhé jen způli, lehčí a nakřivo. Má kopyto, kulhá, to se
ví. Vrátil jsem se do kuchyně. „Maminko, já bych doběhl pro pana faráře, co říkáte?
Aby nám vykropil seník,“ vyhrkl jsem. Máma se otočila od škopku a vytřeštila na mne
oči. „V noci na půdě rámusí, spát mi nedá,“ vysvětloval jsem, „courá se po dvoře s kopytem. Řetězama řinčí!“ přidal jsem si, to kvůli jejímu nevěřícímu pohledu.
„Nikam nepudeš!“ křikla máma zostra a pořád na mne tak třeštila oči. „Mazej do školy
a z ní rovnou domů, rozumíš! Ne abys o tom s někým mluvil! Měli by nás za blázny,“
dodala už trochu smířlivěji. „Nezdržuj mne, hochu, spěchám za tátou na pole. Netrap
se nesmysly.“
Odpoledne stopy v blátě zmizely. To mne utvrdilo. Pekelník švindluje, to dá rozum.
Naši byli ještě na poli, na půdu jsem se sám neodvážil. Nalil jsem psům čistou vodu
a šel ke kravám, aby mi nebylo tak ouzko.
Krávy v maštali zářily jako blesk. Zkoprněl jsem čistou hrůzou. Zkouší kejkle, drzoun!
Včera byly po té kalvárii se senem pokryté blátem. Táta by se čištěním nezdržoval,
přikázal by to mně. Dopáleně jsem vyběhl ven. Vyženu ho, čerchmanta! Zahrávat si
s námi nebude! Na zápraží jsem popadl tátovu palici a zabušil do trámu, co podpíral
forhauz. Jednou, podruhé, potřetí. Tak se ukaž! Já ti dám! Čekal jsem chvíli. A znova
buch buch buch!
Pane na nebi a všichni svatí! Nad hlavou se mi něco hýbe, po žebříku to leze dolů!
„Čert! Čert!“ vřískám jak pominutý.
V tu chvíli se otvírá branka, máma vchází do dvora. Hledí mlčky na mne, ne, kamsi
za mne a nade mne, letím k ní a teprve v její bezpečné náruči se odvážím ohlédnout.
Vpůli žebříku stojí cizí chlap. Celý pomačkaný a pocuchaný, vlasy samé stéblo. Od kolene níž mu kalhoty prosakují červenou. Stojí nehybně, beze slova na nás hledí. Máma
na něj. Neříká nic, jen mne vine k sobě a hladí. Pak se ke mně skloní, zašeptá: „Pojď,
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synáčku, neboj se nic. To není čert. Pojď domů, chlapče. Uvařím ti mléko s medem.“
Nedíval jsem se na něj. Jen jsem slyšel, jak zase vystupuje vzhůru po žebříku, namáhavě, těžce, bolavě, vystrašený stejně jako já. Ve světnici bylo ticho a teplo, jen pendlovky
tikaly. Ten večer si se mnou táta dlouho povídal.
Vysvětlil mi, že čerti nejsou to nejhorší na světě. Jsou mnohem strašlivější věci i lidi.
Před nimi se ukrývá ten nahoře, ale brzy odejde opět bojovat. A že o tom nesmím
nikde před nikým za nic na světě mluvit. Táta ještě něco povídal o parašutistech
a smluvených signálech na dřevo, a že teď musí ty krávy, „čertem“ přes noc vypucované
z vděčnosti, zase zamazat blátem, aby nebyly tolik nápadné. To už jsem skoro usínal.
Bylo mi tak dobře u táty. Čerta jsem pak už nikdy neviděl.
Věnováno památce Františka Pospíšila (1919 – 1944) a statečným lidem, kteří mu pomáhali.
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Smrt starého pána
Markéta Kubíčková

„Co to tam zkoumáte, kapitáne? Já myslím, že tentokrát je to docela jasné.“ Podporučík
pohlédl na bezvládné namodralé tělo visící na provaze přivázaném u střešního trámu
zahradního altánu. Na podlaze ležela převrácená dřevěná stolička.
„Zkoumám stopy,“ odvětil kapitán plně zahloubaný na otisky bot ve sněhu. Pak zvedl
hlavu k zatažené večerní obloze. „Než nám je přikryje sníh.“
„Mám za to, že stopy už jsme prohlíželi. Do altánu vedou jenom dvoje. Jedny musí
patřit tomu komorníkovi, co objevil tělo, a druhé zákonitě zemřelému,“ zdůraznil podporučík, když pozoroval svého kapitána, jak měří hloubku šlépějí a opatrně z nich
oprašuje sníh.
„To se ještě uvidí,“ poznamenal kapitán a vyrazil parkem k zámku majestátně se tyčícímu na pozadí temné zamračené oblohy, z níž se začaly pomalu snášet sněhové vločky.
„Svolejte všechny obyvatele panství. Hodlám začít s výslechem.“
*
„Drake Manning,“ představil se uctivě urostlý muž s brýlemi posazenými na orlím
nose. „Pro rodinu Cavendishů pracuji teprve dva měsíce. Starý pan Konrád, Bůh mu
buď milostiv, mě přijal do svého sídla jako rodinného lékaře.“
Kapitán pokýval hlavou a zapsal si poznámku do malého notýsku. „Řekněte, doktore,
měl podle vás zámecký pán nějaký důvod k sebevraždě?“
Doktor si promnul bradu a zatvářil se provinile. „Víte, obávám se, že ten důvod jsem
mu dal já. Diagnostikoval jsem mu totiž zhoubnou nemoc. Takovou, která končí smrtí.
A to hodně nepěknou. Věřte, dělal jsem, co jsem mohl. Zkoušel jsem i odvary z různých léčivých bylin, bylo mu však čím dál hůře. Dnes před večeří jsem mu oznámil,
že už to nebude dlouho trvat. Pravděpodobně se rozhodl ukončit život vlastní rukou
a bezbolestně.“
„Houby s octem,“ ozvalo se z křesla naproti krbu, v němž plápolal oheň a bránil tak
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chladu zimního večera prostoupit kamennými zdmi starého zámku. „Otec by si život
nikdy nevzal.“ Kapitán přešel ke krbu a pátravě se zadíval do sinalého obličeje syna zámeckého pána, jenž seděl pohodlně zaklíněný v polstrované sesli se skleničkou brandy
v ruce a zamračeně se díval do plamenů. „Pane Cavendishi, vy se domníváte, že váš
otec sebevraždu nespáchal?“ Albert Cavendish si odfrkl. „Samozřejmě, že ne,“ prohlásil rozhodně a usrkl ze své sklenky. „Byl to bojovník. Vždycky statečně bojoval se vším,
co se mu postavilo do cesty. Bojoval by i s tou nemocí.“
„A máte tedy nějaké podezření, co se mohlo stát?“
„Zeptejte se mé sestry Margaret,“ pohodil hlavou směrem k hubené plavovlasé dívce,
která postávala u okna a zasněně pozorovala padající sníh. „Ona měla důvod otce zabít.
Náramně by se jí hodilo, kdyby náhle zemřel, i když už ho stravovala ta strašná nemoc.“
„Co to povídáš!“ vyjela na něj sestra ostře. „Že se nestydíš něco takové vypustit z úst!“
„Nestydím,“ opáčil její bratr nevzrušeně, vstal a nalil si další brandy z karafy na vykládaném stolku. „Jen se tady panu kapitánovi pochlub, jak jsi dělala tatíčkovi jenom
radost.“ Margaret si vzdorovitě založila ruce na prsou a pevně semkla rty na znamení,
že nehodlá říct ani slovo, tak její bratr nemilosrdně pokračoval.
„Otec se nedávno rozhodl změnit závěť. Podle té původní si sestřička přijde na pěkné
jmění. Ale tady Margaret je poběhlice. Začala si románek s nějakým zahradníkem,
nedala si pozor a z tatíčka měl být dědeček.
Samozřejmě nepřekousl, že by vznešená slečna Cavendishová měla mít potomka rodu
se zahradníkem, a rozhodl se ji vydědit. Všechno jsem měl dostat já. Než však stačil
závěť změnit, dostal někdo jeho. Teď znáte můj názor.“
„A je to sprostý názor,“ promluvila konečně jeho sestra.
„Je to pravda?“ zeptal se kapitán a probodl Margaret podezřívavým pohledem. Pod
volnými bledě modrými šaty se jí skutečně rýsovalo těhotenské bříško. Margaret bez
skrupulí přikývla. „Ano, je to pravda. Až na to, že zmiňovaný muž není žádný prachbídný zahradník, ale vystudovaný botanik!“
Její bratr se posměšně ušklíbl a kapitán si opět udělal poznámku do svého notesu.
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„Dobrá, řekněte mi, co se tady dnes večer dělo, než byl Konrád Cavendish nalezen
mrtev.“
„Trpěl bolestmi,“ vložil se do hovoru doktor. Upřeně pozoroval portrét starého zámeckého pána visícího nad krbem a poklepával prsty po krbové římse. „Jak jsem již zmínil,
dnes jsem mu oznámil, že se blíží konec. Řekl, že s námi nebude večeřet a šel si lehnout.“
„V kolik to bylo hodin?“
„Kolem čtvrté. V půl páté jsem ho byl zkontrolovat. Ležel v posteli a necítil se dobře.“
„A pak už jste starého pána nikdo neviděl?“
„Po večeři jsem se ho šla zeptat, jak se cítí,“ řekla Margaret s pohledem opět zaměřeným na sníh padající za okny „ale odmítl se se mnou bavit.“
„Tomu se nedivím,“ poznamenal její bratr kousavě.
„Sněžilo, když jste byla za otcem?“ zeptal se kapitán, ignoruje Albertovu poznámku,
a všichni se po něm nechápavě ohlédli.
„Ne,“ ozval se z kouta nesmělý komorníkův hlas. „Když slečna odešla za pánem, sklidil
jsem ze stolu a šel ven vyhodit odpadky. Určitě nesněžilo,“ vysvětlil a pokrčil rameny
na znamení, že netuší, proč by to mělo hrát v případu nějakou roli.
„Po celý den zde ale hustě sněžilo, že? Venku je dvaceticentimetrová vrstva čerstvého
sněhu.“
„Ano,“ vložila se do hovoru hospodyně. Oči měla napuchlé a v třesoucích se rukou
žmoulala pomačkaný kapesník. „Za svítání jsem vyzvedávala mléko a už padal sníh.
A tak to bylo celý den až do večeře.“
Kapitán si cosi poznamenal. „Jak víte, že před večeří přestalo sněžit?“ zeptal se zvědavě.
„Šla jsem do jídelny rozdělat oheň v krbu a vynášela jsem starý popel.“
„A večeře se podává v šest hodin?“ Hospodyně přikývla a otřela si z tváří slzy. Margaret
rozhodila netrpělivě rukama. „Promiňte, ale je to důležité, zda sněžilo nebo ne?“
„Všechno je důležité, slečno,“ pronesl kapitán tajemně a zandal svůj notýsek plný poznámek do náprsní kapsy.
63

„Když dovolíte, rád bych se teď porozhlédl po vašem sídle.“
„Chcete slídit v našich pokojích?“ ohradila se Margaret a vypadala dotčeně.
„Jako současný pán tohoto panství vám to dovoluji, kapitáne,“ překvapil všechny její
bratr. „Prohledávejte si, co je vám libo, jen když to pomůže objasnit smrt mého otce.“
Kapitán poděkoval a vydal se pátrat po zámku. V doktorových pokojích to vypadalo
jako v nějaké laboratoři. U stěny stál velký dubový stůl a na něm složitá alchymistická
aparatura. Na okenním parapetu byly rozestaveny květináče s všemožnými bylinami
i exotickými rostlinami, které kapitána zaujaly. Stěny Albertových komnat pokrývala
rozsáhlá sbírka středověkých bodných a sečných zbraní a sada pistolí. V komorníkově
jizbě kapitána udivilo, jak může člověk, jenž má na starosti údržbu a chod celého panství, mít tak příšerný nepořádek ve svém vlastním obydlí, a v komůrce staré hospodyně
našel několik dozajista kradených stříbrných lžiček z kuchyně.
V Margaretině pokoji nebylo zhola nic zajímavého. Starožitné hodiny na zdi odbily
půlnoc, když kapitán sezval všechny do čajového salonku, aby jim oznámil, že ukončil
vyšetřování.
„Takže se konečně můžeme vrátit ke svým běžným činnostem?“ zeptala se Margaret
tónem, naznačujícím, že z jejího pohledu se dnes v domě neodehrálo nic zvláštního.
„Ano,“ přitakal kapitán. „Až na vraha. Toho si odvedu s sebou.“
„Vraha?“ Albert nevěřícně vydechl. „Takže jsem měl pravdu, otec nespáchal sebevraždu?“ Kapitán zakroutil hlavou. „Lord Cavendish byl zavražděn.“ Všichni přítomní vytřeštili oči a salonkem se nesl vzrušený šepot, který přerušil až doktorův přiškrcený
hlas.
„To je hloupost,“ namítl odměřeně. „Kdo by vraždil někoho, kdo má smrt na jazyku?“
„Jak jste na to vlastně přišel, že se stal obětí zločinu?“ nechápala hospodyně.
„To vám milerád vysvětlím. Když jsme s policejní hlídkou dorazili k zámku, v okolí
nebyly žádné stopy. To znamená, že ať se zde stalo cokoli, aktéry té události byli jen
obyvatelé tohoto domu. Je pravda, že mimo komorníka, jenž objevil tělo, vedly do zahradního altánu jen jedny stopy. Porovnal jsem je s těmi, jež jsem ve sněhu zanechal
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já sám, a povím vám, že byly dosti hluboké. Aby se starý pán v závějích tak propadal,
musel by mít asi dva metráky. To mi prozradilo, že ty šlépěje neudělal jeden člověk, ale
dva.“
„Dva?“ Komorník povytáhl obočí překvapením. „Asi nechápu, co tím myslíte.“ Kapitán se pousmál koutkem úst. „Ano, dva,“ potvrdil. „Vrah zanechal samotné stopy
a jejich hloubku způsobila váha těla starého pána, které nesl na zádech.“ Doktor se
uchechtl. „Kdyby to tak skutečně bylo, tak by snad ty stopy musely vést i ven z altánu.
Nebo se váš pachatel po činu vypařil?“
„To ne, ale vrah je neobyčejně chytrý. Vrátil se přesně ve svých stopách zpátky do
domu.“
„To se mi zdá přitažené za vlasy,“ namítl Albert, ale kapitán pokračoval.
„Když jsme dorazili na místo činu, tak nesněžilo. Slečna Margaret se šla na otce podívat
po večeři, čili asi v sedm hodin. Komorník zrovna vyhazoval odpadky a je si jistý, že
tou dobou už sníh nepadal. Já jsem ale ve stopách objevil slabou čerstvě nasněženou
vrstvu. To značí, že když vrah ty stopy zanechával, muselo ještě sněžit, jinak by už nezapadaly. Lord Cavendish tedy visel mrtvý v tom altánu už v době, kdy ho byla slečna
v pokoji zkontrolovat.“
Albert zalapal po dechu, vstal z křesla tak prudce, až se převrátilo, a vlepil své sestře
facku. Tentokrát zavládlo v salonku hrobové ticho. Margaret se chytila za tvář, která jí
hořela, a probodla kapitána nenávistným pohledem.
„Ano, Margaret je nepochybně do vraždy zapletena,“ potvrdil kapitán. „Motiv je zřejmý. Zámecký pán musel zemřít dřív, než přepíše závěť. A když už byla pohnutka domnělé sebevraždy připravena, bylo by nemoudré toho nevyužít, že doktore?“
„Cože?“ vyhrkla hospodyně ohromeně. „Co s tím má doktor společného?“
„Nemyslíte si snad, že by tady slečna byla schopná nést mrtvé tělo svého otce parkem
do altánu, že? Navíc nezapomínejte, že celý večer trávila s vámi mimo chvilky, kdy šla
za pánem do pokoje, ale to už musel být podle stop ve sněhu mrtvý. Margaret tak pouze
poskytovala alibi tomu, kdo ho uškrtil, když ho byl údajně zkontrolovat v době, kdy
ještě sněžilo.“
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Albert zbělel jako sníh, jenž se za okny snášel k zemi. „Ty mizero!“ vyprskl zuřivě
a hnal se k doktorovi s napřaženou pěstí. Kapitán ho ale zadržel. Albert nemohl vzteky
promluvit a vypadal jako sopka před výbuchem.
„Proč?“ procedil nakonec skrz hněvem sevřené zuby.
„Kdo jiný by mohl Margaret pomáhat než její milenec?“ objasnil kapitán. „Tady Drake
není žádný doktor. Nicméně je to skvělý botanik.“
„Takže tohle je…“ vydechl Albert a detektiv přikývl. Drake se škodolibě ušklíbl.
„Jsem si jist, že Drake měl v úmyslu zabít starého pána hned, jak se od své milé dověděl,
že je dědičkou nemalého jmění, avšak její otec nechce o potenciálním zeti ani slyšet.
Vetřel se do rodiny jako lékař, ale namísto toho, aby lorda léčil, pomalu ho trávil. Namluvil mu, že má vážnou chorobu, přitom to byl on sám, kdo mu ji způsoboval. Abyste
chápali, i já se trochu vyznám v botanice a znám ty byliny, jež Drake v pokoji pěstuje.
Jistě, jsou to léčivé rostliny, nicméně v určité kombinaci se z nich dá získat jed způsobující přesně takové příznaky, jakými trpěl starý pán.“ Kapitán se otočil na Drakea
s pohledem plným opovržení. „Trávil jste ho výluhem z těch rostlin a přitom mu tvrdil,
že ho léčíte. Těšil jste se na nemalé dědictví. Když si to však Konrád Cavendish v souvislosti s těhotenstvím dcery s děděním rozmyslel, musel jste ho zabít hned. Připravil
jste motiv jeho sebevraždy, když jste mu oznámil, že již brzy zemře bolestivou smrtí,
a pak jste ho v jeho pokoji uškrtil.
Nepozorovaně jste se dostal s tělem z domu a pověsil ho v zahradním altánu. Vy
a Margaret jste chtěli mít všechno, ale nebudete mít nic. Toužili jste bydlet na zámku,
ale domovem vám bude vězeňská cela.“
Drake Manning zbrunátněl a v očích mu nebezpečně blýsklo. „Bývalo by se nám to
podařilo, kdybyste tady tak nečmuchal!“ vykřikl hněvivě.
„S tím s vámi souhlasím,“ podotkl kapitán potěšeně a doprovázen užaslými pohledy
všech přítomných zavolal podporučíka, aby oba pachatele odvedl do vězení.
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Králičí mord
Daniela Ryplová

Soudce Kopřiva zažil mnohé a soudil ledaco. Myslel si, že po uznávané dramatické
herečce, která vraždila své kolegy, protože své řemeslo nedělali poctivě a nezemřeli
se svou postavou, a kominíkovi, které své oběti zamknul v domě, načež se na komíně
smál tomu, jak se dusí sazemi, ho už nic nepřekvapí. Neměl však ani ponětí, že přijde
den, kdy odsoudí králíky.
Bert Králík byl velkochovatel a velkoprodejce toho nejhoršího kalibru. Vlastnil největší
chovatelskou stanici králíků v celé republice. Jeho závody čítaly desítky staveb a několik tisíc zaměstnanců. Obchodoval se státem i s nadnárodními subjekty. Králíci z jeho
firmy byli kupříkladu vyhlášeným nedělním obědem na summitech NATO. Bertu Králíkovi z ekonomických úspěchů narostl hřebínek tak veliký, až se začalo mezi králíkáři
šuškat, že snad chce přejít ke konkurenci do drůbežářství. Na takové ubohé povídačky
však Bert Králík nedbal. Věnoval se pouze svému úspěchu. Od svých zaměstnanců
vyžadoval maximálně nasazení za minimální odměnu. On také začínal od píky a najednou by se tihle budiž ničemové na něm chtěli přiživovat. To tak. Jeho pracovníci se
před ním třásli stejně jako političtí činitelé.
Dav ozbrojených bílých králíků s příčným černým pruhem přes hřbet hrozil řeznickými noži. Skákali jeden přes druhého, div by se neudupali. Přibližovali se stále blíž
a blíž. Měli jeden jediný cíl. Toho sprosťáka, který se k jejich bratrům chová tak hrozně,
pouze je samotné zavírá do speciálních králíkáren s denním přídělem čerstvé trávy. Ale
už brzy nastane jeho konec, jeden poslední skok a…
Bert Králík se s hrůzou a strašlivým křikem posadil na posteli. Otevřel oči a po pár minutách hledání posledních králíků pod postelí se ujistil, že to byl zase jenom sen. Zdál
se mu opakovaně. Měl za to, že pouze vystihuje jeho starost o své speciálně vyšlechtěné
plemeno tzv. Králíkových králíků. Jen doufal, že ve spaní nenadělá moc hluku, aby ho
neslyšel vrátný a noční zaměstnanci ve výrobně. Za okny svítalo, a tak se vydal na svou
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každodenní obchůzku areálem, aby pracujícímu lidu náležitě otrávil den svým kyselým úšklebkem.
Prošel všemi budovami, až se dostal na štěrkovou cestu uprostřed zelené zahrady, která
dokazovala, že někdy v dávných dobách tu snad zvířata i žila venku. Králík se usmíval,
když přicházel k dřevěné králíkárně s králíky s příčným černým pruhem přes záda.
A přestal se usmívat, jakmile zjistil, že deset z jeho nejmilejších chybí.
Dal se do strašlivého řevu hodného spíše lva než Králíka, když zakopl o krvavou hromadu, jež byla podle všeho horou vnitřností z deseti králíků. Takovou věc letitý králíkář pozná. Za několik vteřin, či spíše minut se vzpamatoval z šoku a okamžitě zavolal
své sekretářce Olince, aby na malou poradu svolala vedoucího noční výroby a vrátného. Kdepak, taková věc se nejdříve musí řešit s lidmi za ni zodpovědnými. Tihle dva tu
měli v noci udržet pořádek. Neudrželi, tak budou pykat.
Olinka Lišková přichystala svému šéfovi na stůl kafíčko. Před něj posadila mladého
urostlého muže s blonďatými kučerami – pana vedoucího výroby Oldřicha Vlka a malého stařečka s vlasy šediv… ne, dnes už bez vlasů – nočního strážníka Rysa. Oba se
tvářili nechápavě, raději by se viděli doma než na dalším kázání o tom, jak za minulou
noc klesla produktivita. Dovnitř náhle vtrhnul Králík, zakrvácené ruce štítivě před sebou. „Vy jste vinni! Mí králíci, mí nebozí králíci! Nějaký darebák mi jich v noci deset
stáhnul z kůže! Deset Králíkových králíků! To je nevyčíslitelná ztráta!“ Králík se chrčivě nadechnul a oběma pánům položil zakrvácené ruce na ramena. „Ale vy dva máte
v noci areál na starost a evidentně jste na svou práci nevydali až takové úsilí ani energii!
Koukejte napravit, co jste spískali! Dokud mi nepřivedete vraha, dávám vám podmínečnou výpověď!“
Oba pánové vyrazili z místnosti a Králík se sesul na židli, až vylil svou ranní kávu. Králíci se přibližovali. Kromě řeznických nožů si tentokráte vzali i sekyrky. Mávali nad sebou sněhobílými tlapkami, na něž dopadaly kapky rudé krve z vnitřností jejich bratrů.
Ukazovali mu je a křičeli svým pištivým hlasem: „To tys to dopustil! Za všechno můžeš
ty! Nikdo jiný, jen a pouze ty a ty a tyyy!!!! Zasloužíš si odplatu!“
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„Neee!“ Tentokrát Bert Králík neztrácel čas hledáním trýznitelů pod postelí, ani prohmatáváním polštářů ve snaze objevit vražednou zbraň, dokonce se neobtěžoval ani
převléci. Pouze v pyžamu vyběhl do nového jitra, nebral v potaz pobavené tváře utahaných lidí a hnal se rovnou na onu přírodní cestu. Jeho nejhorší představy se naplnily,
krvavá hromada se zvětšila a Králíkových králíků ubylo. Proti takové genocidě sám nic
nezmůže.
Inspektor Travička se za svou dlouho kariéru uznání nedočkal. Pochytal pár zlodějíčků
a na malé krádeže byl mistr, ale u kolegů to žádný obdiv nevyvolalo. Nyní rázně vkročil do Králíkovy kanceláře, kde nalezl pana velkochovatele usazeného v polstrovaném
křesle, zatímco dva další muži – pan Vlk a pan Rys, jak se později dozvěděl – seděli
na židlích v koutě. „Pane Králíku, těší mě, prý vám zde nějaký nezbeda zabíjí králíky,
nebojte, my vám ho najdeme. Řádnému trestu neujde. Je to prosté, podíváme se na záznam z bezpečnostních kamer a hned ho chytíme, lumpa! Máte doufám bezpečnostní
kamery, že? Dle vyhlášky z roku 2005 jsou povinné v každé firmě s více než deseti zaměstnanci.“ pronesl přátelsky Travička, ale od Králíka se mu dostalo jen uštěpačného:
„Jistě, že mám kamery, považujete mě snad za člověka, který nedodržuje zákon? Rys,
koukej je tady panu inspektorovi ukázat.“
A tak inspektor Travička sledoval s panem Rysem záznamy z bezpečnostních kamer
za celý měsíc. S překvapením však zjistil, že jediné, co na nich vidí, je černočerná tma.
Okamžitě mu bylo vše jasné. Jediný, kdo má ke kamerám přístup je Rys. Ten je tedy
musel zbavit veškeré funkčnosti, aby ho nesnímaly, až bude zabíjet Králíkovy králíky,
jejich vnitřnosti hnusně házet na hromadu a s kožešinami dělat bůhvíco. Raději si však
všechno ověří, aby znovu nebyl kolegům ke smíchu. Nikomu nic neřekne, bude dělat,
že bohužel zatím nemá žádného podezřelého, naoko se odebere domů, doopravdy se
ale tajně schová přímo u králíkáren a své lidi nechá rozmístěné po celém areálu. Teprve
se uvidí, Ryse, kdo je tu bystrý.
Králíci. Dva obří králíci s pruhem na hřbetu. V tlapkách svírají řeznické nože. Už ani
nevyhrožují, jdou rovnou k činu. „Nikdo nemá právo se k nám chovat tak neomaleně,“
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pronášejí jejich králičí pysky, zatímco oba řeznické nože nalézají své místo v hrudi velkochovatele Berta Králíka.
Soudci Kopřivovi ani netrvalo moc dlouho se rozhodnout. Velkochovatel Králík byl
dle všeho muž kvalit přímo podprůměrných, ale vražda je vražda. Vešel do soudní síně,
narovnal se před přísedícími a začal obvyklý projev.
„Vyslyšte rozsudek jménem republiky. Obžalovaní Olina Lišková a Oldřich Vlk jsou
uznáni vinnými v plném rozsahu obžaloby za trestné činy poškození na majetku
a usmrcení. Obžalování jsou vinni, že: naplánovali a provedli vraždu svého nadřízeného ing. Berta Králíka za účelem získání jeho majetku. K tomuto použili nervovou
slabost zmíněného Králíka. Obžalovaná Olina Lišková vyslechla naříkání p. Králíka
ze spaní, když se vracela do kanceláře pro brýle, které si zapomněla. O slabosti Králíka ihned informovala svého partnera, vedoucího noční výroby v Králíkově podniku,
obžalovaného Oldřicha Vlka. Společně naplánovali vraždu, z níž chtěli obvinit svého
kolegu, nočního hlídače v Králíkově podniku, pana Josefa Rysa. Byli si vědomi špatného zdravotního stavu p. Rysa, kvůli němuž nemohl pečlivě vykonávat svoji práci,
k níž mj. patřilo i pravidelné čištění bezpečnostních kamer, které tak nebyly funkční.
Obžalovaní dále zabili chovné králíky, kteří byli majetkem p. Králíka, aby jejich kůže
mohli použít k ušití převleku, v němž dne 24. 9. 2016 nejdříve k smrti vyděsili a následně hrubě pobodali ing. Berta Králíka. Na následky zranění Králík zemřel. Chtějí
obžalovaní něco dodat?“
Značně ztrhaní Olina Lišková i Oldřich Vlk seděli sklesle na lavici. Došla jim slova.
Nic neříkali, vedle stojící policisté je zvedli a vedli směrem k věznici. Na poslední chvíli
se Vlk zastavil ve dveřích. „Nemusí to tak vypadat, ale mysleli jsme to dobře,“ pronesl
tichým hlasem. „Chtěli jsme se jen zbavit té tyranie, kterou vládl ve své firmě Králík,
neumíte si představit, jaké to bylo, pod ním pracovat.“ S tím za ním zaklaply dveře.
Inspektor Travička se usmál, konečně vyřešil velký případ, už nebude kolegům pro
smích. Co na tom, že tehdy neměl ani tušení, kdo je doopravdy pachatel.
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Ukradená vražda (aneb pocta Karlu Čapkovi)
Anna Heřmánková

„To mne upomíná na jeden případ,” pravil pan Houdek „který byl taky tak dobře promyšlen a připraven, ale myslím, že se vám nebude líbit, protože nemá žádný konec
a rozuzlení. Kdyby vás to nebavilo, tak řekněte a já přestanu.“
Stalo se to takhle v létě, když začala ta turistická sezóna nebo jak se tomu říká. Jeli jsme
se ženou na dovolenou. To víte, náramně jsme se těšili, jelikož to byl výlet bez našich
čtyř dětí. Teda, nechci si stěžovat, protože co já občas slýchám o ratolestech sousedů, to
byste nevěřili. Například pan Dolánek mi nedávno povídal, jak jeho syn, na jméno si
už nevzpomenu, utíkal z domu skoro každou noc a vracel se až k ránu.
Ale to už jsem odbočil, kde jsem to skončil? Aha, už vím, odjeli jsme na dovolenou.
Nebylo to nějak nobl, jelikož naše bydlení bylo půjčené od známých, kteří to tam nijak
zvlášť neudržovali. Ale příroda tam byla krásná, to se musí nechat. A já vám vlastně
úplně zapomněl říct, kam že jsme to odjeli, Byla to Šumava a právě na jednom zdejším
hrádku se stala ta věc.
Šlo o ukradenou vraždu – teda, abyste rozuměli, tohle nebude žádný krvák, protože
Ukradená vražda, to byl nějaký moc drahý obraz. Ten název vlastně není nijak výstižný, ale umělcům se nechci motat do řemesla, vždyť když oni chtějí, najdou hned
několik důvodů, proč obraz pojmenovat tak či onak. Ale abychom se dostali k věci.
Hned po příjezdu mě Eliška, moje žena, ale to už určitě víte, donutila jít si ten hrádek
prohlédnout.
Měli to tam teda krásně udělané. Všechny místnosti zrestaurované a i průvodce všechno věděl a nijak dlouho nemusel přemýšlet nad otázkami, které mu pokládali ostatní.
A to je důležité, protože když pak někdo takový plete páté přes deváté, v tom aby se
čert vyznal. Ale já tady stále zabíhám do detailů a vás už určitě zajímá, co se stalo okolo
toho obrazu.
No, druhý den nám do té chaty přinesl nějaký klučina dopis, ve kterém stálo, ať se co
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nejdříve dostavíme oba i s manželkou na tamější policejní stanici. Mysleli jsme si, že je
to nějaký omyl, takže ani jednoho z nás v tu chvíli nenapadlo, že bychom něco provedli.
Ale šli jsme tam, přeci jen, jeden nikdy neví, co se mohlo stát třeba s dětmi.
Na té stanici se nás ujal takový zamračený děda a řekl jen, že musíme počkat na pana
strážmistra. Celou tu dobu se tam na nás ale tak škaredil, čímž už jsem dostával podezření, že jsme vážně něco udělali. Když přišel ten strážmistr, trvalo to asi pět minut,
odvedl nás do jeho kanceláře o patro výš. Teď už jsme se s Eliškou cítili jako zločinci,
jelikož chtěl mluvit s každým zvlášť. První šla moje žena a mě na chodbě hlídal takový
ramenatý chlápek, se kterým bych se nerad dostal do křížku. Po dobré půl hodině vyšla Eliška celá bledá a zmatená, což taky znamenalo, že přišla řada na mne. To víte, byl
jsem pořádně nervózní, nikdy předtím jsem opletačky s policií neměl.
V kanceláři mě přivítal pan strážmistr a tvářil se u toho, jako by na vše už dávno přišel.
Pokynul mi, abych si sedl a dal se do vyptávání. Ptal se na takové zbytečnosti, jako například proč jsme přijeli a taky hodně na prohlídku hrádku. Já už to nakonec nemohl
vydržet, a tak jsem se zeptal, proč si nás nechal zavolat. Když se přiznáte, bude všechno
snazší, pane Houdek, řekl mi. No samo sebou, že já tam na něj jen nechápavě zíral. Jde
o tu vraždu, dodal po chvilce.
To vám řeknu, já byl v tu chvíli vyděšený jako nikdy předtím. A asi to na mně bylo poznat, protože mi hned nabídl sklenici vody a konečně se přestal tvářit jako vševědoucí.
Pane Houdek, jde o ten obraz, řekl mi.
Je to velmi, velmi drahý exponát a včera, těsně poté, co jste se svou ženou odešli, zmizel, pokračoval dál a mně už to konečně začínalo pomalu docházet. Samozřejmě jsem
si na ten obraz vzpomínal. Průvodce tam o něm básnil snad dvacet minut. A vy si myslíte, že jsem ho ukradl, ptal jsem se ho pořád udiveně. No tak prosím, pojďte se mnou,
ukážu vám všechny naše věci i celou chatku, říkal jsem mu už nazlobeně. Přece mě jen
tak někdo nemůže obvinit z krádeže. Nemusíte na mě zvyšovat hlas, pane. On vás totiž
někdo viděl, víte? A udal vás. Dopis s obviněním přišel půl hodiny po vašem odchodu.
Byl anonymní. Na to jsem neměl slov. Však uznejte, proč by zrovna na mě chtěl někdo
narafičit krádež?
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Ještě asi dvacet minut jsem tam seděl a odpovídal na nesmyslné otázky a nakonec tedy
řekl, že nám ty věci a chatu prohledají. No samozřejmě, že vůbec nic nenašli, ale kvůli
dalšímu vyšetřování jsme tam museli dalších čtrnáct dnů zůstat a nikdo kromě policistů s námi nemohl komunikovat. Nakonec se nám jménem policie omluvili a nechali
nás odjet. A co já vím, obraz se nikdy nenašel a to už to bude dobrých šest let. Ten
někdo to měl moc dobře promyšlené, to se mu musí nechat, že jo, navléknout to na
nevinné lidi a v klidu si utéct.
Ale jedno vám řeknu, nikdy už tam nepojedeme. To vám tady klidně podepíšu, protože
lidé z vesničky nám vinu připisují stále.
A to je, pánové, celý ten příběh o Ukradené vraždě. Opravdu by mě zajímalo, kdo a jak
ten obraz nakonec ukradl. Ale to asi nejsem jediný, co?“
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Nevíme dne ani hodiny
Alena Blanářová

Světla rychle se blížícího automobilu a uspěchaný zvuk motoru dávaly tušit, že šofér
má velmi napilno. Auto rychle vjelo na parkoviště a zaparkovalo v zóně určené pro VIP
klienty nově postavené luxusní soukromé porodní kliniky. Řidič, zámožný a elegantní
postarší pán, spěšně oběhl okolo svůj naleštěný vůz a galantně pomohl vystoupit své
mladinké novomanželce, které evidentně již začaly porodní bolesti. Recepční této vyhlášené a velmi drahé porodní kliniky se při pohledu na blížící se pár na malou chvíli
zarazila, ale nedala na sobě nic znát. Nastávající rodiče vypadali spíše jako otec a dcera,
než jako manželé. Její věk odhadovala tak na pětadvacet. Zato pánovi už jistě bylo přes
padesát. A jak legračně kolem ní poskakoval! Kdyby to nezažila dříve už milionkrát,
asi by ji to pobavilo, ale podobných párů už tady viděla mnoho. Zachovala vysoce profesionální tvář a přívětivě je uvítala; tak jak vyžadovala její práce a také zaměstnavatel.
Po vyřízení všech formalit se tato dvojice výtahem přesunula do předem rezervovaného porodního apartmá v nejvyšším patře budovy. Obrovský pokoj zařízený značkovým
nábytkem té nejvyšší kvality s velkou vanou a vířivkou, výhledem na okolní lesy a hory
a televizí přes půlku stěny, byl vyhrazen pouze pro ně. Nastávající otec se zatím nervózně posadil do kožené italské sedačky a porodní asistentka se věnovala budoucí rodičce.
Následně do pokoje vstoupil hlavní lékař a zástupce přednosty této kliniky. Starší,
velmi charizmatický lékař. Oba nastávající rodiče vlídně přivítal a pečlivě jim vysvětlil, jak celý porod bude vést, jaké jsou úlevové polohy pro pacientku a další důležité
detaily. Mluvil vyrovnaným hlasem a budoucí otec se díky tomu evidentně uklidnil.
Viděl, že jeho partnerka je v těch nejlepších rukou a on ji teď může svěřit místním
profesionálům a konečně si může trochu odpočinout. Podařilo se mu získat krásnou
manželku, zplodit svého prvního potomka v téměř šedesáti letech a vybrat a zaplatit
tu nejluxusnější kliniku s nejlepšími odborníky. Včas přivezl manželku do porodnice
a tím – podle něj – jeho práce končí. Teď už to nechá na odbornících. Vděčně přijal
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napěněné krémové cappuccino z rukou úslužné pokojové obsluhy, pohodlně se usadil
zpět do sedačky a se zájmem si otevřel jeden z časopisů o automobilech, který ležel
před ním na skleněném stolku mezi doutníky a belgickými pralinkami a slastně se
ponořil do čtení.
„Chtěl bych s Vámi probrat ještě jednu variantu,“ řekl opět klidným a vlídným hlasem lékař a otočil se na budoucího otce – nyní již zcela zabraného do svých novin.
„Jaroušku“ jemně oslovila svého muže mladá manželka. Jaroušek líně a pomalu zvedl
oči a lékař pokračoval: „Máme tady u nás nyní novinku, která by se vám mohla líbit.
Od spřízněné kliniky ve Spojených státech jsme získali unikátní přístroj, který nemá
obdoby. Jedná se o převratný vynález, který umožňuje sejmout část porodních bolestí
z rodičky a přenést je na otce dítěte. Co tomu říkáte?“ nyní se zase musel držet lékař,
aby nedal najevo svůj pobavený výraz. Jaroušek se totiž ze své lehké letargie v tu ránu
probral, oči vytřeštěné, jako by právě spatřil před sebou ducha a nevěřícně na lékaře
zíral.
Nastávající rodička na svého drahého ovšem upřela tak nesmlouvavý pohled, že pro
Jarouška v tuto chvíli již nebyla žádná cesta úniku. Lékař tedy pokračoval dál ve svém
odborném výkladu. „Nemusíte se vůbec ničeho obávat. Vše je naprosto bezpečné
a přísně kontrolované. Budeme monitorovat všechny vaše tělesné funkce a budete pod
naším dohledem. Ženy tuto účast partnera vnímají velmi pozitivně a vaše partnerka
tuto vaši oběť jistě náležitě ocení,“ spiklenecky mrkl na Jarouška lékař a společně se
souhlasně pokyvující rodičkou na něj nyní upínal zrak a čekal na jeho stanovisko. Nebylo kam utéct. Jaroušek se tedy jen zhluboka nadechl a s výrazem naprosté bezmoci
a zvířete zahnaného do kouta se jen posmutněle podíval na své nedopité capuccino
a rozečtený časopis a s dramatickým povzdechem útrpně přikývl.
Za chvíli už do pokoje přiváželi tři mladí lékaři onen úžasný vynález. Stroj vypadal
opravdu velkolepě a exkluzivně. Spousta obrazovek, monitorů a tlačítek. Vše naleštěno
a připraveno k týrání ubohých manželů, pomyslel si pro sebe Jaroušek a odevzdaně se
posadil na polstrované křeslo se spoustou hadiček a bůhví čeho ještě. Připadalo mu,
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jako by dobrovolně dal souhlas ke svému vlastnímu trestu smrti na elektrickém křesle.
Vždyť on nezvládá ani zubaře! K čemu to proboha dal svolení? Pot mu tekl z čela, když
jej asistentka připojovala hned několika sondami k přístroji. Když viděla jeho vytřeštěný výraz a pohled štvané zvěře jdoucí na jistou smrt, chlácholila ho: „Nebojte se ničeho.
Je vyzkoušeno, že žádný muž nevydrží plnou sílu porodních bolestí. Pouštíme intenzitu stroje na maximálně deset procent. Takže se uvolněte, zabolí vás to jen trochu, ale
vaší manželce pomůžete a bude vás za to milovat o to víc.“ Z Jarouška viditelně spadla
alespoň částečná tíha. Pokusil se tedy uvolnit a odhodlaně naznačil, že je připraven.
Už bylo taky na čase, protože partnerce bolesti viditelně sílily a porod mohl být každou
chvíli. Asistentka nastavila přístroj na deset procent a postupně od jedné do deseti začala přidávat. Na Jarouškovi nebylo ale vůbec nic znát! Jako by tu bolest snášel mnohem
lépe, než všichni ti muži před ním, kteří stroj také zkoušeli. Lékaři se po sobě nechápavě
rozhlíželi, neustále poklepávali na monitory obrazovek a kontrolovali, jestli někde není
chyba. Rodičce se viditelně ulevilo, takže část bolestí určitě odešla. Ale jak to? Vždyť na
tom pánovi nebylo vůbec znát, že by něco cítil. Povzbuzen obdivem ostatních naznačil
Jaroušek asistence, ať přidá víc. Opatrně a s obavami přidala na dvacet procent, přesto,
že jim výrobce zdůrazňoval, aby nedávali více než deset procent, neboť to prostě žádný
chlap nevydrží. Jenže tenhle byl asi výjimka. Asistentka přidávala více a více. Už byla na
třiceti, padesáti, sedmdesáti a dokonce devadesáti procentech! A Jaroušek se usmíval
a vesele pozoroval nevěřící lékaře, kteří už přestali pobíhat nechápavě okolo a jen na
něj zírali jako na zjevení. Kolečko přístroje právě ukazovalo sto procent a přesně v tu
chvíli jeho partnerka porodila dítě. Radostně, bezbolestně a s úsměvem na rtech.
Byl to famózní zážitek pro všechny. „Úžasné! Fantastické! Neskutečné!“ ozývalo se celým pokojem a poté celou klinikou. Všichni jim chodili gratulovat a obdivně se dívali
na toho hrdinu, který dokázal jako první ustát všechny porodní bolesti ženy. Plácali ho
po ramenou, gratulovali mu, fotili si ho a někteří chtěli dokonce i autogram.
Jaroušek, hrdý jak na své dítě, ale hlavně také sám na sebe, si pyšně odváděl svou mladinkou manželku i s miminkem domů. Mohli odejít všichni společně už pár hodin
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po porodu, jelikož nebyly žádné problémy a rodička se díky bezbolestnému porodu
velmi rychle zotavila. Přijížděli právě ve svém luxusním voze do jejich ulice. Kolem
jejich domu bylo ale nějak rušno. Blikaly tady policejní majáky a okolo jejich nádherné
předzahrádky byla omotaná výstražná páska. „Co to má sakra znamenat?“ probral se
z opojení sám sebou Jaroušek a nakrčil nespokojeně obočí. Vystoupil z auta a šel zjistit,
co se to okolo jejich domu děje.
„Pane Jaroslave! No kdybyste to viděl! To bylo příšerné!“ hned se k Jarouškovi přitočila
jejich zvědavá sousedka. „Viděla jsem to z okna! Přímo tady po té vaší krásné cestičce
z růží šel ke dveřím jako vždycky. Najednou se začal svíjet, sténat a příšerně řvát. Jakoby
ho trhali divoké šelmy zaživa! No příšerné! A najednou se svalil – a bylo po něm!
Hrůza neskutečná! Tak mladý a krásný chlap to byl. A jak vždycky pěkně pozdravil
a vaší paní vždy tak hezky mával, že? No, neznáme dne ani hodiny, že pane Jaroušku,“
vychrlila na něj sousedka.
Jaroušek přišel blíž a přes zvědavě nakukující hlavy ostatních sousedů a přihlížejícího
davu ho spatřil. A zároveň mu to všechno, co se dnes na klinice stalo, dalo úplně jiný
smysl a všechno mu to došlo. Na zemi, přímo před jejich dveřmi, ležel mrtvý pošťák.
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Flašinet

Zdeněk Roh
Na Starém městě zely uličky ještě prázdnotou a po ránu se jimi proháněl jen mrazivý
vítr. Město Jindřichův Hradec ještě spalo, ale branný Martin už odemykal Novoměstskou bránu, kterou netrpělivě začaly do města projíždět povozy kupců. Otevřeny byly
rovněž i další dvě městské brány – Rybnická a Nežárecká.
Kupci mířili na rynek, kde probíhal vyhlášený vánoční jarmark. Ten tam byl klid
a ticho.
Ponocný Kryštof kývl znaveně Martinovi na pozdrav a šoural se od Novoměstské brány
uličkou okolo Kejzličky směrem k domovu. Věděl, že v Kejzličce je uvězněn švec Jiřík
za urážky konšela Mikuláše Pekaře. Vynadal mu, že je šelma, lhář a zloděj, připomněl
si Kryštof a usmál se. Znaveně se brodil sněhem a těšil se na svařené víno a teplou světnici. Sníh padal celou noc a všude ho bylo nad kotníky. „Za chvíli budu doma,“ pomyslel si, když spatřil, jak uličkou k němu běží malý Vojta, syn Ondřeje Cihláře. Přibíhal
k němu, sotva dech popadal a už vykřikoval: „Zloději, zloději! Okradli Vítka Straku!“
„Co to meleš? Vždyť Straka nic nemá a přespává ve špitále,“ kroutil hlavou Kryštof.
„Ale má, tedy měl,“ vykřikoval Vojta Cihlář „flašinet přece!“
„Co? Kdo by kradl flašinet?“ divil se Kryštof. „Mazej za rychtářem, to je v jeho pravomoci,“ řekl unaveně Kryštof a po pár krocích zašel do svého domku. Po obědě se Kryštof vzbudil a když jedl kaši s masem, tak si vzpomněl na Vojtu Cihláře a starého Straku.
„Flašinet,“ řekl nahlas a jeho Marjánka se otočila a řekla: „Co máš s flašinetem?“ Kryštof vyprávěl manželce ranní příhodu a konstatoval, že to musí být celé nějaký nesmysl.
Zvědavost mu ale nedala, vzal si kabát a šel na rynek podívat se na jarmark.
Kryštof si přitáhl kabát víc k bradě, prošel uličkou, minul birdovnu, prošel okolo městské zdi a už byl u radnice. Pozdravil dva biřice a průchodem chlebnicí prošel na náměstí. Rynek byl plný stánků, povozů a lidí. Zastavil se a nosem vnímal všelijaké vůně
a pachy. Cítil pečené maso, preclíky, koření, ale i koňský hnůj a kouř. Za okraj kabátu
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ho někdo zatahal a spatřil malého Vojtu. „Co ty tady a kde máš tátu?“ zeptal se.
„Pane Kryštofe, pomozte mu, vždyť on je chudák!“ řekl Vojta.
„Komu mám pomoct?“ řekl Kryštof a otočil se za Mařenkou Soukeníkovou, která se na
něj krásně usmála a kráčela dál.
„No přece Strakovi, sedí támhle,“ ukazoval k místu, kde byl na boční zdi radnice rychtářský zvonek. Společně došli ke Strakovi a Kryštof se ho zeptal: „Vítku, co se ti vlastně
přihodilo?“ Straka zvedl hlavu a smutně řekl: „Ukradli mi flašinet! A rychtář Jan Švenda s tím nechce nic dělat! Prý má své práce a starostí až nad hlavu,“ odplivl si na zem.
„Jo chudák, co nemá ani groš, se pomoci nedočká!“ Kryštof si promnul prsty bradu
a zeptal se: „Jak jsi vlastně o flašinet přišel?“
„No to bylo tak, včera jsem nejprve hrál u minoritského kostela sv. Jana Křtitele, ale odtud mě vyhnal kostelník. Tak jsem si sedl na rynku k podloubí, ale ani tam se mi moc
nedařilo,“ odmlčel se Vítek Straka. „Co bylo dál?“ zeptal se netrpělivě Kryštof. „Dál?
No to jsem šel před zámecký pivovar a tam na mě byli hodní. Z pivovaru mi donesli
teplé pivo a placky. Najedl jsem se, napil a začal jsem hrát na flašinet. Po chvíli z pivovaru zase přišli s tím, že když půjdu hrát jinam, tak mi dají další pivo. Souhlasil jsem, vzal
pivo a šel k farnímu kostelu Nanebevzetí Panny Marie. Tam jsem si sedl u schodů, vypil
pivo a pak jsem na chvíli usnul. Když jsem se vzbudil, tak byl flašinet fuč!“ dodal smutně Straka. Najednou se rozzářil a vykřikl: „Ale kliku od flašinetu mám pořád v kapse!“
„A cos dělal pak?“ zeptal se Kryštof.
„Protože byl večer, šel jsem se vyspat do špitálu, co je u vajgarského mostu s kaplí sv.
Alžběty. Ráno jsem pak řekl cihláři Ondřejovi a malému Vojtovi, co se mi stalo. Rychtář Švenda mě vyhodil, za purkmistrem nepůjdu, biřici mi nepomůžou, takže jsem
úplně na mizině,“ řekl Straka a hlavu si složil do dlaní.
„To by v tom byl čert, abychom toho zloděje nevypátrali!“ řekl Kryštof a hned rozdělil
úkoly. Vojta prohlédl celý rynek a podloubí, Vítek Straka obešel všechny kostely a sám
došel ke všem městským branám. Ale po flašinetu jako by se zem slehla. „Kdybys nepil,“ řekl Kryštof „tak bys neměl jen kliku, ale celý flašinet.“
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„Víte co, jdeme domů… ráno moudřejší večera,“ rozhodl Kryštof s tím, že se další den
sejdou u birdovny za radnicí. Doma Kryštof moc nemluvil, ani nejedl. Marjánka to
nevydržela a zeptala: „Kryštofe, co ti je, nejsi nemocný?“
„Ale ne,“ odpověděl Kryštof „to ten flašinet!“
„Zase flašinet,“ řekla Marjánka a dál přesívala mouku.
„Nejde mi to z hlavy. Straka si díky němu vydělal nějaký peníz a na nuzný život mu to
stačilo,“ řekl zamyšleně Kryštof.
„Zkus žebráky, ty toho hodně vidí a slyší,“ řekla Marjánka. „Žebráky? Tu holotu nemytou? To snad nemyslíš vážně!“ rozčílil se na oko Kryštof a začal o tom nápadu přemýšlet. „No jak myslíš,“ řekla uraženě Marjánka a dál se věnovala mouce.
Ráno Kryštof vyrazil k radnici. Cestou potkal primasa Jana Šerhanzla a konšela Petra
Konvaře, kteří spolu hlasitě debatovali a Kryštofa si skoro nevšimli. Oba je uctivě pozdravil a přidal do kroku. U birdovny, pod zamřížovaným okénkem cely už čekali Vojta
se Strakou. Společně se vydali postranní řemeslnou uličkou do špinavého šenkovního
domu „U konvice“, kde sedával jednooký Matouš – král hradeckých žebráků. Matouš
vyslechl Straku a nedůvěřivě při tom sledoval Kryštofa. „A ty, proč mu pomáháš, Kryštofe?“ zeptal se Matouš.
„Proč, proč? Prostě je to nespravedlnost okrást chudáka, co nic nemá!“ odpověděl
Kryštof. Matouš pokýval hlavou a řekl: „Poptám se a v poledne se sejdeme u jezuitské
koleje.“
Veliký zvon z kostela Nanebevzetí Panny Marie už dávno odbil poledne, ale Kryštof
a jeho dva pomocníci se Matouše nedočkali. Už chtěli odejít, když tu se na rohu koleje
objevil. „Něco jsem zjistil!“ řekl hrdě Matouš.
„A co?“ vyhrkl Vojta nedočkavě. „Moji chlapci flašinet vypátrali! Za chvíli ho donesou!“ dodal rychle Matouš.
„Děkuji mnohokrát,“ vykřikoval opakovaně Straka a do očí se mu hrnuly slzy. „Ale nebude to zadarmo!“ řekl rázně Matouš. „Necháš u mě v zástavě kliku, flašinet si odneseš
a zítra ráno přijdeš sem a to, co zítra vyděláš, to bude moje!“ Vít Straka nadšeně souhla80

sil, jen Kryštofovi se na té dohodě něco nezdálo. Za chvíli jeden ze žebráků přinesl flašinet, dal ho Strakovi a ten předal kliku Matoušovi. „Tak zítra ráno tady!“ řekl Matouš.
Kryštof s Vítkem a Vojtou odcházeli směrem k Rybnické bráně a Vítek neustále děkoval
Kryštofovi za pomoc. U brány se Vítek Straka podělil o svoji radost s branným Martinem a nadšeně mu ukazoval nalezený flašinet.
„No jo, tak už běž,“ řekl mu Martin a dal se do řeči s Kryštofem. „Ve městě je hotové
pozdvižení, rychtář nás honí jako nadmuté kozy!“ stěžoval si Martin. „Pročpak?“ zeptal se Kryštof. „Ty to ještě nevíš?“ divil se Martin.
„Manželce konšela Petra Konvaře ukradli na jarmarku v tlačenici zdobený zlacený
pás!“ Konšel Konvař si už stěžoval u primase Šerhanzla, a proto prohledáváme a kontrolujeme každého, kdo opouští město!“
„To je mi ale novinka,“ podivil se Kryštof a vzpomněl si na podivnou dohodu, kterou vymyslel žebrák Matyáš. „Ještě si musím něco zařídit,“ řekl Kryštof, prošel bránou
a spěchal do špitálu za Vítkem Strakou. Ve špitále našel Straku ve společnosti žebráka,
který mu u jezuitské koleje flašinet předával. Oba popíjeli pivo a hlasitě se smáli. Kryštofa to jen utvrdilo v jeho podezření. Dal žebrákovi drobné a poslal ho pro další pivo.
Když žebrák odešel, tak Kryštof opatrně otevřel víko flašinetu a uvnitř spatřil zlacený
pás. „Tak takhle to je,“ pomyslel si Kryštof a svůj objev ukázal Vítkovi. Ten se s otevřenou pusou otočil na Kryštofa a rázem jako by vystřízlivěl.
„Co budeme dělat?“ vyhrkl. „Ty počkáš tady Vítku, z flašinetu nespustíš oči a já dojdu
pro rychtáře,“ nařídil Kryštof. „A žádné pití!“ dodal a spěchal do města. U rychtáře
Švendy se Kryštof potkal s konšelem Konvařem a primasem Šerhanzlem. „Teď nás neruš, řešíme důležitou věc,“ řekl rychtář. „Přijď zítra!“ Kryštof se nenechal odbýt a řekl:
„Nejedná se o zlacený pás?“ Všichni tři vrchnostáři se otočili na Kryštofa a konšel Konvař téměř vykřikl: „Co o něm víš?“ Kryštof jim řekl vše, co doposud zjistil a společně se
vydali do špitálu sv. Alžběty. Dva biřici, kteří šli s nimi, rovnou vsadili žebráka do želez.
Ten však zapíral a tvrdil, že o ničem neví. „Však na mučidlech se ti jazyk rozváže,“ řekl
rychtář Švenda a pokynul biřicům, aby žebráka odvedli do šatlavy. Žebrák hystericky
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vykřikl: „Já nic! Já měl jen pás z flašinetu vzít a předat ho překupníkovi, tak jak nakázal
Matouš!“
„Tak Matouš říkáš,“ podivil se konšel Konvař. Pak šlo všechno ráz na ráz. Matouš – král
žebráků nejprve zapíral, ale pět stupňů tortury udělalo své, krádež přiznal a konšelský
soud ho nechal oběsit. Zlacený pás se vrátil manželce konšela Konvaře. Ponocný Kryštof dostal od konšela Konvaře váček grošů jako odměnu a od rychtáře Švendy příslib
lepší práce. Ani malý Vojta nepřišel zkrátka, protože mu Kryštof koupil sladkostí, že je
sotva unesl. Kryštof nezapomněl ani na svoji Marjánku a koupil jí novou sukni, kterou
si už dlouho přála. No a Vítek Straka? Ten má zas ke své klice i svůj flašinet, který je
opět slyšet na Starém městě. Lidé dokonce říkají, že Vítek po tom všem přestal pít pivo.
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Steffi Haidacher
Nina Roubíková

Den jako každý druhý. V šest budíček, autem do práce, naštvaný šéf, oběd v poklusu
a nekonečné dohadování se s lidmi, kteří nevědí, co vlastně chtějí. Potom porada ve
tři a autem zase hurá domů. Jo, vlastně ještě nakoupit, vyzvednout děti našich dětí
z družin a kroužků a pak teprve hurá domů. Cestou vyklopit děti v jejich domovech,
domluvit se s jejich rodiči na další den. „Mami, zítra nemusíš, nechám si kluka doma.
Co v neděli, můžeme se zastavit na oběd?“ Jako správná babička odevzdaně kývám
hlavou na souhlas.
Konečně doma. Zahazuji tašku s nákupem na kuchyňskou linku a jediné, co v tuhle chvíli chci je kafe, sušenka a nohy na stole. Alespoň na chvilku! Stíhám vyndat
i poštu z kastlíku a konečně usedám k voňavému šálku, do kterého si přidám kapku
mléka z lednice. Probírám se poštou. Nějaké letáky. Vida v Kaufu budou mít ve slevě
kachny. V duchu už vidím kačenku s knedlíkem a zelím a počítám, že budu muset
koupit dvě, abychom se najedli všichni. Jejda, nějaký dopis. Divím se. Podle razítka
na známce je z Rakouska. Absolutně netuším, kdo by mi z Rakouska mohl psát. Na
obálce je moje jméno, jen u příjmení chybí to naše české –ová, adresa souhlasí. Třeba je to nějaká reklama nebo něco takového. Pomalu otevírám obálku. Úmrtní list?!
Opravdu je to úmrtní list a je psaný v němčině. Vůbec to nechápu. To jméno vytištěné
uprostřed textu temně černým písmem připomínajícím švabach vidím poprvé v životě. Steffi Haidacher! Hlava mi pracuje na plné obrátky, ale zbytečně. Nikoho tohoto
jména opravdu neznám. Německy jsem se ve škole učila sotva čtyři roky, ale to bylo
před pětatřiceti lety. Nějaká slovíčka ještě možná dám dohromady. Je to mizérie, a tak
si raději beru na pomoc internetový překladač. Zemřela před třemi týdny ve věku 98
let. „Paráda, krásný věk“, pomyslím si. Hledám v textu nějaká další jména, ale žádná
tam nevidím. Zřejmě nikoho neměla. Absolutně neznámá adresa v Linci. Österreich.
Je tu nějaká báseň. Překladač ji přeložil tak, že vůbec nedává smysl. Žila, byla, krás83

ný dlouhý život, naplnila sny a neutuchající síla… bla, bla, bla. Proč mi sakra, někdo
z Rakouska posílá úmrtní list úplně cizí ženský? Že by dědictví po nějaké neznámé
tetě! To by byla bomba! Už vidím doplacenou hypotéku, doživotně finančně zajištěné
děti i vnoučata… a cestu kolem světa.
Ten úmrtní list mi nedává spát. Nemám tušení, koho se zeptat. Maminka mi odešla
před dvěma lety, a pokud si pamatuji, tak o žádných příbuzných v Rakousku nikdy
nic neříkala. Táta by tam mohl mít tak akorát nějakého levobočka, ale dost těžko by
levobočkovi mohlo být o 18 let víc než jemu. Tudy cesta opravdu nevede. Už nevím,
co s tím a tak do pátrání vtahuji celou svou celkem početnou rodinu, včetně svých několika nejlepších kamarádek. Jeden z nápadů, se kterým přišel syn někdy koncem léta,
se mi zdál docela zajímavý. „Hele mámo, dyť jsi do Rakous jezdila lyžovat, nemohla
by ta ženská bejt nějaká bývalá majitelka hotelu?“ Okamžitě žhavím internet a bingo!
Steffi Haidacher je majitelkou nějakého penzionu u Achensee v Tyrolích. Ale tam jsem
v životě nebyla! Nálada opět klesá k bodu mrazu. Myšlenka to ale není špatná a tak si
znova sedám k počítači a vyhledávám všechny hotely, kde jsem v posledních letech
byla na dovolené a pátrám po Steffi Haidacher. Nic, zase nic!
Beru si to osobně, jako nevyřešený případ, jako hádanku bez řešení, jako své selhání
a od toho dne, co mi přistál onen úmrtní list v poště, to nemůžu dostat z hlavy. Už je
to skoro půl roku a není týden, abych to jméno nezadala do vyhledávače. Stokrát, tisíckrát… Steffi Haidacher. Už se mi o tom i zdá. Jediný posun by mohl být v tom, že jsem
zjistila, že se na adrese uvedené na úmrtním listě nachází penzion pro přestárlé, něco
jako rakouský domov důchodců. Doma už ode mě chtějí mít pokoj a nabídli mi, že
mě tam dovezou. Ta představa je dost hrozná. Už se vidím, jak stojím někde uprostřed
Lince a klepu na dveře penzionu pro přestárlé a se slovní zásobou, která sotva stačí na
to, abych si řekla v obchodě o chleba, začnu vysvětlovat rakouským stařečkům, že jsem
se jen přijela informovat o tom, jak mohla znát už pár měsíců mrtvá Steffi Haidacher
moje jméno a proč mi poslali její úmrtní list. Při té myšlence se chytám za břicho
a směju se jako blázen. Kdyby mě viděla moje vnučka, řekla by, že mi hrabe.
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Je 17. listopadu 2016 a já sedím u televize a ucucávám ze sklenky zbytek Svatomartinského vína. Letos je docela dobré, pomyslím si. V televizi jde nějaký pořad o Havlovi
a sametové revoluci a já ho příliš nevnímám. Mám dojem, že už jsem to viděla. Sedím
tu sama a říkám si, že je to divný svátek. Jako kdyby to všechno bylo tak nějak moc
dávno. Pro samou práci, starosti… i proto, že život tak moc utíká a člověk tak snadno
zapomíná…
Červené víno se rubínově zaleskne, jak ho zdvihám v broušené sklence s nožičkou
proti televizní obrazovce a já náhle ustrnu v pohybu… a najednou vím, kdo byla Steffi
Haidacher.
Jaro 1990. „Mamčo, vstávej! Jedeme na výlet!“ Po deštivém, blátivém a zmrzlém začátku měsíce se konečně obloha umoudřila a ranní slunce zaklepalo na okenní parapet.
Děti stály u postele jako sudičky a lomcovaly mi s ramenem. Hodila jsem si líně polštář
přes hlavu, ale nebylo mi to moc platné. Společnými silami mi rázně stáhly peřinu
a začaly se mezi sebou rvát o to, kdo mi ukradne polštář. No, jo, je to tady, uvědomila
jsem si. Je pěkný den, nemusíme do práce, děti nejsou nemocné a těch pár šilinků, co
jsme si v bance konečně vyměnili, máme připravené v šuplíku. Hurá! Jedeme přece na
náš první výlet do „kapitalismu“! Nechtěli jsme daleko, jen kousek, co stará škodovka
dovolila. Linec byla první volba. Bylo to první větší rakouské město, jižně od našich
hranic. Pamatuji si, že jsme měli trochu strach, ale strašně moc jsme se těšili. Hlavně
nezapomenout kinedryl, zabalit svačinu, vzít klukovi přesnídávku… vracíme se pro
pasy, málem jsme je nechali doma. Na hraničním přechodu nám jen zamávali. Děti
statečně prospaly celou cestu a my jsme si těsně před Lincem uvědomili, že jsme v tom
zmatku kolem odjezdu zapomněli dotankovat benzín. Plni dojmů a euforie jsme absolvovali první čepování benzínu v Rakousku. Po zaplacení mi v dlani zůstalo jen pár
drobných. No, nic, máme přece svačinu!
Linec je pěkné město. Děti byly nadšené a prvotní ostych vystřídalo živelné veselí.
Houpačky, prolézačky, obchody plné hraček a všude usměvaví lidé mluvící řečí, kterou
ještě neznaly. Byl to nádherný den i pro nás rodiče. Drželi jsme se za ruce a byli pyšní.
85

Ten pocit byl nádherný. Nahlas jsme snili o tom, jak se příště vydáme do Alp, k moři
a kamkoliv si jen zamaneme. Nasvačili jsme se v parku, kde sotva roztál sníh. Dětem
začala být trochu zima, tak jsme se rozhodli, že se s nimi ohřejeme v nějaké kavárně.
Jen na chvilku.
Byla to útulná malá kavárnička kousek od centra Lince. Její jméno si již nevybavuji.
Uvnitř bylo teplo a několik kulatých stolků se sněhově bílými ubrusy. Zase cítím tu vůni
kávy a čokolády, která tehdy prostupovala prostorem. V rohu kavárny bylo místečko
pro děti s kobercem a hračkami. Kavárna byla téměř prázdná, jen u jednoho stolu seděly čtyři starší dámy a popíjely kafíčko. Chtěla jsem chytit děti za ruce a odejít, protože
jsem věděla, že mi v kapse cinká jen pár drobných, sotva tak na jednu kávu. Jenže děti
se spontánně rozeběhly ke hračkám a my dospělí zůstali stát nerozhodně mezi dveřmi.
V tom nás zezadu jemně postrčila ruka slečny v bílé zástěrce, která nás milým hlasem
evidentně zvala ke stolu. Nezbylo nám než usednout a čekat, co bude dál.
Absolutně jsem nevěděla, co dělat a jak německy říci, že se potřebujeme s dětmi jen
chvilku ohřát a objednávat nic nebudeme. Slečna mezi tím donesla těm starším dámám
čtyři kousky vysokého tmavého dortu politého čokoládou, který jsem viděla poprvé
v životě. Naše děti se jako očarované zvedly od hraček a s očima navrch hlavy pozorovaly tu nádheru na talířcích. Instinktivně jsem je česky zlehka okřikla, aby nezíraly
a pěkně si hrály, protože za chvilku budeme muset jít o dům dál. Děti se smutně otočily zpět ke hračkám a já nesměle vzala do rukou nápojový lístek a snažila se rozluštit nabídku. Nenápadně jsem se naklonila k manželovi a potichu mu zašeptala, že mi
v kapse cinkají šilinky sotva na jednu kávu. „Miláčku, tak si to kafčo dej alespoň ty, já
ho mít nemusím.“ Zamilovaně jsem se mu zadívala do očí, kývla na slečnu se zástěrkou a rukama, nohama jí sdělila, že si dám jednu kávu. Slečna nasadila udivený výraz
a něco mi německy říkala. Tak trochu jsem pochopila, že se zřejmě ptá, jestli si ke kávě
ještě něco přeji… Slovíčko nein byla má jediná jistota. Ať se slečna ptala na cokoliv,
tím nein jsem rozhodně nemohla nic zkazit. Zdálo se, že nakonec pochopila a odešla
zřejmě vařit tu kávu.
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Rychle jsem vyndala drobné z kapsy a přepočítala je. Uf, je to tam! Než jsem drobné
vrátila zpátky do kapsy, už jsem na stole před sebou měla úžasně vonící kávu s hustou
pěnou a sklenku čisté vody. U kafíčka na talířku byl položený čokoládový bonbon.
Děti se přihnaly jako uragán a zklamaně koukaly na to moje kafe. Vzala jsem lžičku
a opatrně jsem bonbonek rozpůlila a každému jsem dala půlku do pusy. Pak jsem před
ně postavila sklenku vody. Děti byly úžasné. Způsobně rozkousaly každý svou půlku
dobroty, zapily to vodou a vrátily se do dětského koutku. Kafe bylo vynikající, ale nějak
mi hořklo na jazyku. Přišlo mi to líto, že nemůžu dětem koupit něco dobrého. Mezi tím
se slečna věnovala dámám na čtyřce a já vnímala jejich bezstarostné štěbetání, kterému
jsem vůbec nerozuměla. Připadaly mi jako staré kamarádky, co se v důchodu schází
u kafíčka, aby probraly staré časy. Pamatuji si, že mi tehdy proběhla hlavou myšlenka
na mé budoucí stáří. Pak se po chvilce objevila slečna v zástěrce a v rukou držela dva
obří tácy, se kterými balancovala směrem k našemu stolu. S úsměvem před nás položila čtyři nádherné kusy onoho čokoládového zázraku a dva obří zmrzlinové poháry
se šlehačkou. Nakonec z tácu vyložila dvě kávy se šlehačkou a dvě skleničky s teplým
kakaem. Děti přiběhly a než jsem stačila zalapat po dechu, tak se šťastné pustily do
zmrzliny. Já jsem se zvedla ze židle a gestikulovala s nešťastným výrazem v očích, že
tohle jsem neobjednala!! Slečna se jen usmívala a myslím, že mi nerozuměla ani slovo.
Hledala jsem zoufale pomoc, někoho, kdo by porozuměl, že tohle je jeden velký omyl.
V tom jsem zaregistrovala zvuk klíčků. Otočila jsem se po zvuku a spatřila jsem, jak
jedna z těch dam drží v ruce klíčky nad hlavu a bije s nimi na poplach. Naše oči se střetly a já jsem pochopila. Dáma mi gestem naznačila, že si mám sednout, jíst, pít a užívat
si krásný den se svou rodinou.
Tak dobrý dort jsem opravdu nikdy nejedla, děti byly v sedmém nebi a já jim nechtěla
kazit radost. Měla jsem sevřený žaludek, pusu od čokolády a neustále jsem musela myslet na to, jak tohle všechno skončí. „Co budeme dělat, co když to budeme muset nějak
zaplatit?“ Odevzdaně jsem čekala, až děti dojedí. Sotva byly talířky prázdné, zavelela
jsem k odchodu. „Ještě si doběhněte po sobě uklidit ty hračky a jdeme!“ Zamávala
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jsem na slečnu se zástěrkou a požádala ji o účet. Chvíle pravdy nastala! Slečna se mile
usmála a ukázala směrem ke čtyřem dámám. Ty se také mile usmály a svými starými dlaněmi svorně, jako jeden muž, zatleskaly. Vyhrkly mi slzy do očí, vyndala jsem
z tašky propisku a na kousek papíru jsem v rychlosti napsala naši adresu. Vstala jsem
ze židle, pevným krokem došla ke stolu starých dam a té dámě, která před chvilkou
zvonila klíčky, jsem adresu vložila do dlaně. Česky jsem jí řekla, že jim moc děkuji
a pokud by někdy chtěly, tak se mohou zastavit u nás v Čechách na kávě, že je všechny
ráda pohostím. Nevím, jestli rozuměla, co jsem jí řekla, ale podala mi svou ruku, pevně
mě stiskla a postupně mi představila ostatní dámy, na jejichž jména si již nevzpomínám. Jako poslední řekla své jméno, Steffi Haidacher.
Ta chvíle, ten okamžik, rubínový odlesk nedopitého vína a vzpomínka. Zvedám pohár
a konečně připíjím mrtvé Steffi Haidacher a děkuji jí za ten dar, který mé rodině tehdy
dala, a z hloubi své duše ji prosím za odpuštění, že jsem zapomněla…
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Loutka

Laura Pokorná
Dopletla jsem tlustý cop a pevně ho stáhla červenou stužkou. Pak jsem ještě naposledy
pohladila havraní vlasy na chlup stejné jako ty mé, než jsem se zeptala: „Sisi se ještě
nevrátila?“ Moje mladší sestřička zavrtěla hlavou. Potom seskočila ze stoličky a běžela
si pro školní tašku.
Od té doby, co Sisi zmizela, s ní nebylo snadné vycházet. Ne, Sisi není kočka ani pes. Je
to její přítelkyně. Ne, policie ji nehledá. Proč by taky hledala někoho, kdo neexistuje?
Nastoupily jsme do autobusu. Týden. Mám to zvládnout celý týden, než se rodiče vrátí – dávat na ni pozor. Na tu věčně rozdováděnou příšerku s hlavou ztracenou daleko
v oblacích. Malé děti jsou šťastné. Mají neuvěřitelný dar vidět svět přesně takový, jaký
by ho chtěly mít. Jaký by měl být. Pamatuji se na ty doby. Žila jsem ve svém malém
království uprostřed území dospělých. Občas bych si přála, aby se to všechno vrátilo.
Molly vystoupila z autobusu a dveře se za ní zavřely. Vystudovat, najít si práci a vybudovat kariéru, vdát se, mít děti. Vymlouvat jim to, co bych si sama přála mít – bezstarostnost. Tak zní plán.
Nebe bylo zatažené, stromy už shodily na zem své onehdy barevné oblečky a jejich
holé větve teď nešťastně naříkaly ve větru. Mrholilo. Podrážky bot čvachtaly v bahně
a spadaném listí, nos mi zčervenal mrazem, až jsem kýchla. Hrozný nečas. Přeběhla
jsem ulici a jen tak tak jsem se vyhnula projíždějícímu autu, které si ovšem neodpustilo uštědřit mi alespoň spršku vody z kaluží. Hrozné město. Shrnula jsem si kapuci
a oklepávala ze sebe kapičky vody. Spěchala jsem – přesto se našli tací, kteří spěchali
víc. Nahrnuli se do haly jako stádo divokých krav, pokřikovali na sebe, strkali do mě
stejně jako do sebe navzájem. Hrozní lidé.
Den se táhl stereotypně s jistým náznakem nostalgie v patách. Mířila jsem pryč z budovy a v duchu přemítala nad vším, co musím ještě udělat; závěrečná práce, úklid… jídlo,
spánek. Vtom mi v kapse zazvonil telefon.
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„Slečna Spiegelmanová? Mrzí mě, že se to musíte dozvědět takto… ale vaše sestra zmizela.“
„Jak to myslíte, zmizela???“
Je pryč. Už dva dny. Nikdo netuší, kam šla, dokonce ani kdy přesně zmizela. Policie po
ní pátrá – bezvýsledně. Rodiče se vrátí zítra. Nemám strach z toho, že mě potrestají.
Už se totiž stalo. Procházela jsem domem, skládala již složené oblečení a přerovnávala
plyšáky na poličkách. Proklínala jsem samu sebe za to, že jsem své sestře naslouchala
natolik málo, abych tušila, kam by mohla jít. O čem snila.
Najednou mě popadl příšerný záchvat vzteku. Začala jsem si vybíjet zlost na čemkoliv,
co bylo v dosahu: věci na skříních, policích i na stole. Vyhazovala jsem oblečení ze zásuvek, dokud se z něj na podlaze neutvořila pyramida. Odkudsi ze zadu na mě nakonec
vypadl štos papírů. Už jsem je chtěla taky zahodit a pokud možno i roztrhat, když jsem
si všimla, co to je. Její malůvky. Usadila jsem se do toho nepořádku a prohlížela si je.
Molly. Houpačka. Květiny. Já. Okno. Škola. Dopis. Dopis! Jenže s kým by si tak mohla
psát? Projížděla jsem očima řádky. Těch dopisů byla mračna a každý z nich byl adresován jednomu jedinému člověku: Sisi. Psala jí skoro každý den; o škole, o jídle, dokonce
i o počasí. Když příval popsaných papírů nabral konce, narazila jsem ještě na pár obrázků. Na všech byly dvě holčičky, má sestra a Sisi; ve škole, v zahradě plné rozkvetlých
růží, u vody, na hřišti, v jejím pokoji. Promnula jsem si obličej dlaní. Je to ještě úplně
malá holka, která věří na pohádky. A teď se sama potlouká tím nečasem venku.
Nejedla jsem, nepila. Celé odpoledne jsem strávila procházením ulic, parků i jiných travnatých ploch, na které jsem si vzpomněla. Bloudila jsem školou a navštívila
i lektorky výtvarného kroužku, na který chodila. Obcházela jsem cizí lidi s její fotkou
a tázala se, zda ji neviděli. Nezjistila jsem nic. Nakonec jsem se zřítila na lavičku v parku a s podepřenou bradou sledovala, jak kolem poletuje spadané listí.
A pak jsem to zahlédla. Jen rychle se to mihlo, jako mrštný mořský had proplouvající
kolem rybářské sítě, ale bylo to tam. Jasně červená, prošívaná. Nikdy bych si ji nemohla
splést.
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Vyskočila jsem na nohy a vrhla se na druhou stranu chodníku přímo k muži povalujícímu se na lavičce.
„Kde jste to vzal?!“ rozkřikla jsem se. Bezdomovec na mě ale jen dál nechápavě koulel
oči.
„Ta stuha patřila mojí sestře,“ zavrčela jsem a zprudka ho čapla za límec, „co jste s ní
udělal?“
Muž kolem sebe zmateně mával rukama a koktal: „Nic… ne já… nic jsem…“
„Kde je?“
Pustila jsem ho. „Nic jsem jí neudělal… ptala se…“
„KDE JE?“ neudržela jsem se.
„Ptala se mě, jestli nevím, kde tady rostou růže. Že mi za to dá tu stuhu.“
„Růže?“ Proč by se proboha ptala na něco takového? „Kdy? Kam jste ji poslal?“
„Předevčírem odpoledne. Ke hřbitovu.“
Celá zadýchaná jsem se přiřítila ke hřbitovu. Branka zavrzala a já vklouzla dovnitř do
areálu. Po malé chvilce jsem růže skutečně našla. Bylo tomu ale už dávno, co kvetly.
Nyní připomínaly jen ubohé karikatury své někdejší krásy – seschlé listy, holé pahýly.
K čemu by jí vůbec byly?
A pak jsem si na to vzpomněla – na obrázek dvou holčiček v růžové zahradě. Ale proč?
Zavřela jsem oči a zamyslela se. Kdybych byla Molly, ta paličatá, cílevědomá, lehkovážná a zasněná holka… co bych teď asi udělala? Cílevědomá… paličatá… no jistě.
Z přemýšlení mě vytrhl zvuk motoru. Popelářské auto poblíž zrovna nakládalo nevábně aromatizovaný obsah jednoho z kontejnerů s bioodpadem. Bioodpad…
„Kam to odvezete?“
Postarší muž se poškrábal na strništi a narovnal si špinavou čapku, která mu kryla lysinu na hlavě. „Na skládku. Za město.“
„Vezměte mě s sebou,“ zamrkala jsem, „prosím.“
Skládka se před námi vynořila jako obrovské pohoří vzpomínek – zahozených a rozbitých věcí, které toho o lidech vědí častokrát mnohem více než oni sami. Poděkovala
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jsem za svezení a vydala vstříc tomu novému a svým způsobem nepředstavitelně děsivému světu.
Muselo to nějak souviset s těmi dopisy. Molly hledala růže – možná proto, že se u nich
měla sejít se Sisi. Možná proto, že je Sisi měla ráda. Procházela jsem kolem nespočtu
hromad lednic, rezatých autodílů, kelímků od jogurtu, slupek od banánů a ohryzků
i starých hadrů, když vtom…
„Hledáš něco?“ zeptal se mě muž v reflexní vestičce a lopatou v levé ruce.
„Nebyla tady… neviděl jste,“ zašátrala jsem v kapse kabátu, „tahle holčička?“ Chvíli si
fotografii tupě prohlížel, potom popotáhl nosem a odplivl si na zem. „Jo, ta tady oxidovala.“
„Kdy? Kde?“
„To nevím. Každej den na smetišti mi splývá. Ale pamatuju se, že pršelo – a vyhnal
jsem ji odsaď. Už tu není. A když jsme u toho – ty tady taky nemáš co dělat.“
Vztekle jsem za sebou práskla bránou a častovala skládku oplzlými gesty a jednou nadávkou za druhou. Byla tady, byla tady, byla tady! Tak blízko! Rozhodla jsem se skládku obejít ještě jednou zvenku, za zdmi. Podařilo se mi ale akorát zadělat boty od bláta
a zakopnout o odklopený kanál.
„Kdo tu zatraceně nechal…“ Avšak když jsem si uvědomila, co to znamená, slova mi
rázem došla. Pamatuju se, že pršelo. Pršelo a ona se chtěla schovat… Odkopla jsem
víko a spustila se dolů do stoky. Jen co jsem to udělala, hned jsem toho zalitovala a
musela jsem si zacpat nos. Ten zápach byl příšerný. Dlouhé chvíle jsem neslyšela nic
jiného než odkapávání vody, čvachtání podrážek v podivně smrduté břečce a občasné
zapištění krys. Podzemní svět byl zcela nehostinný, krutý a prázdný. A složitý. Netrvalo
příliš dlouho, aby se dostavil pocit, že jsem se ztratila. Ještě několikrát jsem zatočila,
odbočila, vrátila se a opět otočila…
A pak jsem uviděla ten balík. Na první pohled připomínal hromadu hadrů, nehýbal se,
jenomže…
„Molly! Bože můj, Molly!“ Běžela jsem k ní, nehledě na všechnu tu břečku si klekla na
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zem a vzala její studené tělo do náruče. Tak studené, tak studené…
„Molly! Molly, dýchej!“ Jenže ona nedýchala. Byla bledá jako sama smrt, promočená…
a mrtvá.
„To ne, to ne, to ne,“ vzlykala jsem, „tohle mi nemůžeš udělat, sestřičko…“ Několikrát
jsem s ní zoufale zatřásla, až cosi vypadlo na zem. Papírek a plástev od prášků… prázdná. Molly, co jsi to udělala? Otevřela jsem papírek, který ještě před okamžikem tiskla v
mrtvolném sevření drobné ručky. Sbohem, Molly, odcházím. – Sisi
Nemohla jsem nabrat dech. Ta holka… ta holka byla celou dobu skutečná. Molly ji
opravdu hledala. Hledala ji, ale nenašla žádné růže… nenašla růže, které by jí dala, aby
se usmířily… aby se vrátila zpátky…
„Nedokázala unést, že její dětské já odešlo,“ otočila jsem se, když jsem zaslechla cizí
hlas, „nedokázala se dívat na svět – na takový, který zničili dospělí.“ Několik kroků ode
mě stála drobná holčička v modrých šatech a dvou černých copech.
„Co jsi zač?“ vykřikla jsem. „Sisi? Jsi její dětské já? Jak se jen opovažuješ teď…“
„Ne. Já jsem tvoje dětské já,“ špitla.
„Moje? Co má tohle znamenat?“
„Je to varování. Pro vás všechny.“
„Varování?“ Vzlykla jsem a ještě silněji objala Molly. „A to jste si pro své varování museli vybrat zrovna moji sestru?“
„My jsme ji nevybrali. To ona sama.“ Nechápavě jsem zamrkala.
„Váš svět je zkažený. Ona, jako jedna z mála, ho ještě stále viděla takový, jaký by měl
být. Ona v něj věřila, jenže…“
„Je mrtvá kvůli vám! Kdyby Sisi nezmizela…“
„Musela zmizet. Tak, jak dospíváte, každé dětské já jednou zmizí – nebo ho sami vyhostíte. Dříve tomu tak nebylo, jenže dnes po sobě nezanechá… už vůbec nic,“ řekla a
otočila se, „tvoje sestra to pochopila – viděla tu špínu, která vás požírá zaživa. Zevnitř.
Přemýšlej o tom. Přemýšlejte o tom všichni!“ křikla a zmizela doslova jako pára nad
hrncem.
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Plakala jsem a tiskla v náručí bezvládné tělíčko. A pak jsem si to uvědomila – tu nevoli,
tu slabost. Všichni jsme se stali jen pěšáky, figurkami, loutkami… jenže ona se ze svých
provázků odtrhla. Ona byla symbol, plápolající oheň a standarta v nové válce. Její hlas
nikdo neslyšel – a tak se stala sirénou.
O co všechno musíme přijít, aby se svět mohl změnit?
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