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Kdyby prase mělo křídla

Kdyby prase mělo křídla…
Kateřina Kozáková
Prase s křídly k cestě za snem
vznáší se výš v slunci jasném.
Velet mořím, vládnout světu,
na okenním parapetu
střádat hvězdy temné noci –
zlaté stopky na ovoci.
Vše se plní na počkání,
ztrácejí však smysl přání.
Prasknou jak bublinky z mýdla,
protože má prase křídla.
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Odleteli

Laura Novotná
V krajine plnej zázrakov
nemajú len vtáci krídla
(a kopa iných lietajúcich drakov),
tam zem sa do oblakov zdvihla.
Namiesto nich dnes lietajú v snoch prasce.
Prestala ti chýbať drobná víla...
Doba chystá na nás nové pasce.
Víla je už vraj len malá kratochvíľa.
Odleteli čarodejnice, svetlušky i dobré víly.
Škriatkov tam tiež nenájdeš.
Do rozprávok sa ti pred pár rokmi skryli,
môžeš hľadať, koľko chceš.
Dnes ti z neba môžu padať klobásy
a všade môže voňať slaninkovo.
Svet nachvíľu prestane byť belasý
a krajina sa zmení na DOSPELÁKOVO.
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Nepoznal bych…
Patricie Horová

Kdyby ve vodě plavali ptáci
a ve vzduchu létaly ryby.
Kdyby se všechny úspěchy
proměnily v chyby.
Kdyby v noci místo měsíce
slunce zářilo.
Kdyby důležité bylo to,
co důležitým nebylo.
Kdyby tráva byla modrá
a zelené nebe –
nepoznal bych lásku.
Nepoznal bych tebe…
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Prase (ne)může mít křídla!
Věra Polášková

Praví vepřík sýkoře:
„Závidím ti, milý ptáčku,
taky bych rád nahoře,
pohrával si na obláčku.
Zapomněl bych na hoře,
co mě provázela dosud,
kdežto tady na dvoře,
nečeká mě šťastný osud.
Jen ta křídla by to chtělo,
jako mají andělé,
jen co bych se proletělo,
bylo bych zas veselé.”
Sýkorka jen usmála se:
„My jsme na tom jakbysmet,
mnoho práce ukrývá se,
v žití krásném na pohled.
Vepřík s křídly? To je passé.
Těžko by ses vůbec zved,
když máš skoro metr v pase,
utrhl bys parapet.
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Ač tvůj život nebyl med,
chceš-li přiblížit se spáse,
než vydechneš naposled,
děkuj Bohu, že jsi prase.”
Vzal si k srdci její slova,
užíval života krás,
chvalořečil Pána Boha,
když pak přišel jeho čas.
Že by snad stvořitel roztál
a překročil krajní mez?
Vepř nakonec křídla dostal,
a nesla ho do nebes.
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Oč by byl život jednodušší
Tereza Maxerová

Když jsem byl mladší, všechno jsem chápal,
všemu jsem zvládal rozumět.
Když jsem se vzbudil, za okny čekal
šílený, krásný, malý svět.
V tom světě bylo, co dnes už není,
té radosti z mýdlové bubliny!
Láska se rovnala pohlazení
a štěstí kopečku zmrzliny.
Bylo mi jedno, co si kdo řekne,
když skočím doprostřed kaluže,
a nikdo mě tenkrát nepřesvědčil,
že prase létat nemůže.
Teď když jsem starší, někdy si říkám,
když hledím do bublin z mýdla,
oč by byl život jednodušší
kdyby prase mělo křídla.
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Na mostě mezi Měsícem
a Sluncem

Liv, Leslie a jejich vesmírné dobrodružství
Aneta Petrů

„Liv, ne, to prosím nedělej, vždyť je to tak strašidelný dům. Nechoď tam,“ říkala mi
Leslie, ale já jsem ji stejně neposlechla a vstoupila jsem dovnitř. Bylo to velmi staré
a ponuře vypadající stavení, ale já milovala výzvy a dobrodružství. Obzvlášť mě lákal
tenhle tajuplný dům. Možná také proto, že jsem měla zakázané se k němu přibližovat,
ale prostě jsem si nemohla pomoct. Leslie se, i když nerada, vydala za mnou, a přitom
mi roztřesenou rukou podávala svítilnu. „Proč jsme sem vlastně chodily?“ zeptala se
mě šeptem. „Protože je to dokonalé místo k průzkumu,“ odpověděla jsem jí smrtelně
vážným hlasem. Leslie se ale neudržela a nahlas se rozesmála, nakonec mě do svého
výbuchu smíchu zatáhla také. Z našeho chechotu nás ale vyrušil skřípavý zvuk, jako
když někdo dupe po starých skřípajících parketách. Naskočila mi husí kůže a Leslie
v tu chvíli vyjekla. Rychle jsem se k ní otočila, ale místo mé kamarádky jsem uviděla jen
obrovskou díru v podlaze. Začala jsem křičet, ale nikdo mě neslyšel. V tu chvíli mě nenapadlo nic lepšího, a tak jsem skočila do díry v domnění, že tam najdu Leslie, ale hned
jak jsem to udělala, zalitovala jsem. Přišlo mi, že jsem padala věky, když jsem dopadla,
ocitla jsem se na nádherném místě. Byl tam obrovský, majestátní most, celý ze skla i já
jsem stála na ostrůvku připomínajícím skleněnou tabulku. Měla jsem nádherný výhled
na celičký vesmír. Připadalo mi to tak neskutečné.
Nemohla jsem se na tu krásu vynadívat, když vtom jsem si vzpomněla na Leslie. Rozhlédla jsem se kolem sebe a spatřila jsem ji, jak sedí opodál a mne si spánky. Neváhala
jsem ani sekundu a rychle se k ní rozběhla. „Jsi v pořádku?“ ptala jsem se starostlivě.
„Jo, jsem v pohodě, jen mě trochu bolí hlava,“ odpověděla mi slabým hlasem Leslie.
Pomohla jsem jí vstát.
Nevěděly jsme, kde jsme se ocitly, ani kam máme jít, něco nás ale nutilo vydat se přes
most. Šly jsme dlouho, ale nedovedu říct jak dlouho. Kolem hlav nám proletěla obrovská kometa a o chvíli později jsme spatřily tu nejnádhernější věc, kterou jsme kdy
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viděly. „To je taková krása!“ vydechla Leslie s úžasem v očích. Tvář se jí celá rozzářila.
Uviděly jsme obrovský, temný Měsíc a hned v pozadí se za ním krčilo ještě větší Slunce,
které by bývalo zářilo tak silně, až by nás skoro oslepilo, kdyby nebylo Měsíce. Byl to
dokonalý pohled.
Jen jsme tam tak zasněně stály a s rozšířenými zorničkami jsme sledovaly tu neskonalou nádheru, když vtom znenadání se mi u hlavy objevil malinký jednorožec a začal mi
do ucha prozpěvovat ukolébavku, která se zpívá malým dětem před spaním. „Halí belí,
koně v zelí…“ šeptal mi do ucha zpěvným hláskem.
Náhle se všechno začalo jakoby mlžit a rozplývat, jednorožec se rozprskl a začaly z něj
padat zářivé, zlaté a stříbrné konfety. I slunce začalo jakoby roztávat a roztékat se jako
zmrzlina, když je dlouho v teple. Dokonce i ten krásný, zářný měsíc vypadající jako
obrovská disko koule se roztával a tvořil spolu s ostatními proudy směsici různých
barev. Nakonec se všechny proudy slily do jednoho a já uviděla jen černo a prázdno. Po nějaké době, netroufala jsem hádat, kolik mohlo uběhnout času, mě probrala
Leslie. Tahala mě za rukáv. Na obloze před námi se vznášelo celé stádo jednorožců.
Nevěřícně jsem se podívala na Leslie. Vypadala trochu zmateně. „Vidíš to taky?“ zeptala se mě s úžasem. „Ano, asi jsem se zbláznila, ale ano vidím,“ odpověděla jsem jí
napůl zmateným a napůl udiveným hlasem. Prohlížela jsem si stádo, když vtom jsem si
všimla, že na nejmohutnějším a největším z jednorožců seděl drobný tvor. Moc vysoký
nebyl, a že by byl při těle, to se také říct nedalo. Byl celý červený, měl veliké černé oči
a také zelenkavou čapku, takovou jako nosíval Robin Hood. Zkoumavě si nás prohlížel
a po chvilce prohlásil pevným a rozhodným hlasem: „Já jsem Louis.“
„Páni!“ přerušila jsem ho. „On mluví!“ podivila jsem se. Leslie se na mě podívala
a flegmaticky namítla: „To ten jednorožec přece taky.“ Nedávalo mi to smysl.
Louis pokračoval: „Také jste zabloudily?“ Podívala jsem se na Leslie a ona přikývla.
Louis se jen lehce usmál a vybídl nás, abychom si nasedly na jednoho z jednorožců.
Co jsme měly dělat? Všechno bylo tak nevysvětlitelné a nám to vůbec nepřipadalo
nebezpečné. Vznesly jsme se a znovu spatřily ten nádherný Měsíc a Slunce. Z výšky
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ještě krásnější než ze Země. Vypadalo to jako by se navzájem přitahovaly a postupovaly
k sobě pořád blíž a blíž. Byla jsem tak okouzlená tou krásou, že jsem málem spadla,
kdyby mě Leslie nezachytila.
Než jsme se stihly vzpamatovat, přistály jsme na drobném ostrově. Ostrov byl připojený k mostu, na který jsme vstoupily už předtím. Byl zelený a vinula se z něj půvabná
vůně. Byl docela jiný než ten, na který jsme se propadly. Rostly tam ovocné stromy a
vypadalo to tam útulně a živě.
„To je doslova ráj,“ vzdychla Leslie užasle. „Jo a ten malý červeňous je bůh, co?“ pronesla jsem sarkasticky. Leslie mě šťouchla loktem a zachichotala se. Louis k nám přistoupil a s úsměvem od ucha k uchu roztáhl kostnaté ručky. Toto je moje říše. Prohlásil
velkoryse.
„Toto je náš společný park. Žijeme zde s jednorožci, pak jsem si všimla, že je okolo nás
několik podobných tvorů. „Já jsem Lee,“ naklonil se k nám jeden z jednorožců. „Těší
mě,“ řekla Leslie a složila jednorožci drobnou poklonu. „Kde to vůbec jsme?“ zeptala
jsem se opatrně Louise. „Toto je místo mezi Sluncem a Měsícem, místo mezi snem
a skutečností, mezi nebem a peklem. Nemá žádný název, ale my mu říkáme Mez.“
„Jak jsme se sem kruci dostaly?“ zeptala se Leslie a najednou vypadala polekaně. Louis
se na ni podíval s plným pochopením a dodal: „Neboj, to bude v pořádku.“ Leslie však
vyděšený výraz z tváře nemizel.
Vtom se odněkud ozvalo „CRRR! CRRR!“ vyletěla jsem jako čertík z krabičky a až po
delší chvilce mi pomaloučku došlo, že to všechno byl vlastně jenom sen a žádný červeňous Louis nebo jednorožec Lee neexistují.
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Na mostě mezi Měsícem a Sluncem
Šárka Sedláčková

Stojím na mostě. Pod ním silně hučí tmavé vody „řeky“. Voda je tak temná, že sotva
vidím svůj odraz. Je to, jako bych se dívala na půlnoční nebe někde daleko od města.
Tak jako jsou na nebi hvězdy, na hladině řeky se komíhají odlesky pouličního osvětlení.
To zaujme moji pozornost natolik, že si ani nevšimnu podivných bytostí, které se ke
mně přibližují víc a víc, stejně jako nehybná tmavá hladina řeky, nad kterou jsem před
chvilkou stála…
Pád. Moje první myšlenka po prvotním šoku. A pak: kde to pro Kristovy rány jsem?
Blížilo se ke mně něco, co nevypadalo jako čerň, která mě doteď obklopovala. To „něco“
dokonce měnilo barvy. Byla jsem tomu blíž a blíž… Až jsem rozpoznala… „Most?!“
zamumlala jsem a modlila se, abych přežila dopad. Tři… dva… jedna… nános prachu
okolo mě se kvůli mému dopadu rozvířil. Stojím na mostě, který svítí, sněží na mě
prach a nemám ani páru, kde to momentálně jsem. Skvěle.
Zdá se, že momentálně zažívám déjà vu. Před chvílí jsem stála na mostě a náhle stojím na mostě znovu. Ale na úplně jiném mostě. Nejvyšší čas to tady trochu prozkoumat. Most se zdá být opravdu dlouhý. Na jeden konec nedohlédnu kvůli oslepující, ale
hřejivé a měkké záři. Ovšem na druhém konci se ukazuje… Měsíc? Ano, rozhodně
to vypadá jako Měsíc. Vydám se tedy tím směrem. Jak jdu, je mi čím dál větší zima
a mostu taky není největší teplo, neboť se zabarvil do modra. Nyní se taky na povrchu
mostu objevují malé bouličky, asi jako krtiny. Zdá se mi to nebo se ty bouličky zvětšují? Už z nich jsou boule a najednou se otevřou, a jako když praskne puchýř, se z boulí
vylila fialová tekutina a s ní nějaké věci, které vypadaly přesně jako pudink. Zakručelo
mi v břiše. Až teď mi došlo, jaký mám hlad. Užuž se mi sbíhaly sliny, ale ten pudink se
náhle pohnul! Uskočila jsem a vyjekla. A pak pudink promluvil.
„Jsem strážce tohoto mostu a prosím vás o urychlený odchod!“ řekl pudink. A já na to:
„Jsem Šárka a ráda bych odešla, ale nevím jak!“
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„Vy jste ze Země?“
„Jo, to teda jsem!“ Pudink jako by najednou roztál: „Vítejte na mostě mezí Měsícem
a Sluncem. Zdejší podmínky jsou trochu kruté, a proto vám budu dělat průvodce.
Pokračujte, prosím, za mnou.“ No, co mi zbývalo. Nechtělo se mi tady jen tak trčet
a pomalu umírat na hlad a zimu. „Mohla bych se jen zeptat…“
„Ne, to byste nemohla!“ odpověděl rázně pudink. Tak jsme dál pokračovali mlčky. Jelikož nemám ani ponětí o čase, vůbec netuším, jak dlouho jsme šli. Ale když jsme nakonec došli na místo, kam jsem spadla, konečně se mi dostalo odpovědí na mé otázky.
„Takže, jak můžete vidět, nalevo se nachází Slunce. Zdroj světla a tepla,“ začal pudink
vyprávět. „Napravo naopak je vidět Měsíc, který může za příliv a odliv na vaší planetě
Zemi. Ale bez tohoto mostu by ani Slunce ani Měsíc nefungovaly. Tento most totiž
slouží jako regulátor energie v obou tělesech. Jinak řečeno, bez tohoto mostu by Slunce
dávno vybuchlo.“ Povzbudivá to myšlenka, pomyslela jsem si.
„A tady,“ pudink ukazuje pod most „protéká veškerá odpadní energie vyrobená reakcí
Měsíce se sluneční energií. Ta se pak vlévá do černé díry, která je odsud daleko asi dva
tisíce světelných let. Na zdejší poměry je to celkem krátká vzdálenost, a pokud vezmeme v úvahu, že energie se pohybuje rychlostí okolo dvou tisíců světelných měsíců,
netrvá to ani moc dlouho.“ Nebylo mi jasné, zda je to hodně nebo málo, a tak jsem se
na to chtěla zeptat: „A pane pudinku…“
„Jak jste mi to řekla?“ obořil se na mě pudink. Radši jsem už dál mlčela a poslouchala kázání o pudinkově pravém jméně: „Jmenuji se PU185-152DINK, takže mi říkejte
Pudink!“ Nejradši bych mlátila hlavou o zeď. Vždyť jsem jej nazvala správně! Ach jo.
„A jak dlouho trvala výstavba?“ ptala jsem se. „Jestli nejste úplně slepá, můžete vidět,
že se ještě staví,“ Pudink na mě byl ještě trochu naštvaný, a tak byla znát v jeho hlase
kapka arogance a ironie. Ale což. Ovšem když jsem se podívala zblízka na most, viděla
jsem malé mušky, „Ty mušky postavily ten most?“
„Jaké mušky,“ obořil se na mě Pudink „to jsou svíly. Jinak také soví víly. Jsou velmi
pracovité, zvlášť v lunární noci, to znamená, když je na Zemi den. Tak, a teď je důleži20

té, abyste se mě držela a tohle si oblíkla,“ ukázal na podivnou oranžovou kombinézu
s kapucí. Vedle byl i dýchací přístroj, který se používá v letadlech a potápěčské brýle
se zatmavěnými skly. Začínala jsem se bát, proč tohle potřebuji, ale ani jsem se nemusela ptát: „Vstupujeme do sluneční zóny. Tam se dozvíte, proč tu jste a jak se dostanete
domů.“
No, tak tohle mě opravdu zajímá. Tak poslušně následuji Pudinka do sluneční zóny,
kde mi začíná být horko. Opravdové horko, horší než na poušti. Ale stojí to za to, že
se dostanu domů. Pudink náhle zavolá: „Lorro!“ A okamžitě přiletí svíla, která se mi
představí jako Lorra. A zdá se, že je velmi ukecaná. Ale ušetřím vás všeho nepodstatného, co Lorra řekla a převyprávím pouze to podstatné.
„Takže vy jste ze Země, je to tak?“ To jsem jí odkývala, ale ona pokračuje: „takže vy jste
tu kvůli stavbě mostu. Vy nám totiž posloužíte jako poslední kámen, který je potřeba
pro dostavění mostu,“ já jsem radši ani nemukla.
„Pak se most rozpadne a obnoví proud energie ve vesmíru.“
„A co přesně ode mě potřebujete?“
„Jen trochu tvé krve.“ Jo, to bude trošku problém. Já se bojím jehel. Ale zase se dostanu
domů…
Krev mi odebrali a teď by měla začít sebedestrukce mostu. Ale kde nic, tu nic. Až pak…
BUUUCH! Hvězdný prach se rozletěl na všechny strany a pak najednou byla tma. Hrozná tma. Černota mě obklopovala všude. A já se vznášela v éteru. Ale viděla jsem jakýsi
záblesk… není to most?
Vzbudila mě mamka, jak mi dávala ruku na čelo.
„Úplně hoříš! A co to máš ve vlasech?“ ptá se. „No přece hvězdný prach,“ odpovídám.
Mamka se na mě podívala, jako kdybych snad spadla z višně. Ale já vím své!
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Jindřich a myšLenka
Jan Červenka

Bylo, nebylo jedno docela malé a překrásné království s ještě hezčí princeznou a moudrým, ale neústupným panem králem. Nebylo to království chudé ani příliš bohaté. Po
krajině byly rozesety malé vesničky, ale žili tam dobří lidé, kteří si navzájem pomohli,
když bylo potřeba.
V jedné z těch vesniček, v chaloupce se střechou z rákosu, bydlel docela obyčejný hoch
jménem Jindřich. Byl vychovaný, hodný a pracovitý. Často chodil do rozlehlé zámecké zahrady, ve které nezůstal ani malinký kousíček místa bez nějaké barevné kytičky.
Uprostřed toho duhového ráje byla přenádherná kašna s květinami okolo a vodou stříkající do nádob rozestavěných kolem kašny. Jindřich se tam potají scházel s princeznou. Vždy ji přinesl nějaký nový kvítek a oba se společně radovali, že mohou být spolu.
Jak to ale už v životě bývá, najdou se lidé, kteří nemají dobré srdce a přátelství Jindřicha
s princeznou nepřáli. Možná jim záviděli. A tak se stalo, že se o přátelství princezny
a Jindřicha dozvěděl pan král. Ten se vám rozzlobil, když zjistil, že se princezna schází
s nějakým obyčejným klukem z vesnice. Nejdříve se nafoukl, pak celý zrudl a nakonec
zavolal princeznu a zakázal jí, aby se s Jindřichem scházela. Princezna prosila a přemlouvala, ale král jí řekl: „Jen pokud by mi dal něco, co nemá nikdo na světě, pak bych
možná mohl změnit názor. Ale do té doby, ne.“ Princezna hned poslala za Jindřichem
svou služebnou a vzkázala mu, že musí něco vymyslet, jinak se už nikdy neuvidí a ona
že žalem asi umře.
Jindřich se dal hned do vymýšlení. Chodil po chaloupce, venku po cestě, ale na žádný
nápad, který by mu pomohl splnit královu podmínku, ne a ne přijít. Ptal se snad všech,
o kterých věděl, že by mu pomohli, ale nikdo nic světoborného nevymyslel. Vrátil se do
své chaloupky a začal se bát, že svou princeznu už nikdy neuvidí. Chtěl se rozběhnout
za ní na zámek a snad ji unést. Když ale vzal za kliku…
„Co to, nejdou otevřít dveře. Kdo je asi mohl zavřít:“ pomyslel si. „Promiň, že jsem tě
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tu zamkla,“ zazní tenký hlásek v komůrce. „Ale musela jsem. Jinak bys mi utekl.“
„Ukaž se! Já se tě nebojím!“
„Ani nemáš proč. Jsem jen malá myš a jmenuji se Lenka. Přišla jsem za tebou, protože
vím, že potřebuješ pomoc. Nebo snad ne?“
„Ano, ano, to potřebuji. Ale jak mi s tak těžkým úkolem může pomoct malá myška?“
„Jednoduše. Povím ti, co uděláš, a pokud mne poslechneš, tak tě král bude mít nejen
za rádce, ale i za svého nástupce.“
„To že bys dokázala? Co mi tedy poradíš?“
„Udělej hodiny, které budou ukazovat čas i v noci.“
„Ale vždyť to nejde. V noci přece nesvítí slunce, aby mohl jeho stín ukazovat, jaký je
čas. Takové hodiny ještě nikdo nevymyslel.“
„No, a přeci o to nám jde. Nebo snad ne?“
„Ale jak je vytvořím?“
„To už je na tobě.“
„A… a… ale přece, to je to nejdůležitější. Teď mě v tom nemůžeš nechat samotného!“
„Pokud doopravdy budeš chtít, tak tě něco napadne. Jen přemýšlej!“
„Jak by asi mohly vypadat hodiny, které ukazují čas i v noci?“ Jindřich se snažil přemýšlet, jak nejlépe dovedl. Najednou mu hlavou proběhla myšlenka. „Už vím!“ zaradoval
se. Všechno viděl jako na dlani. Fontána, voda, Slunce, Měsíc. Všechno to do sebe dokonale zapadalo. Ze stodoly vzal vše, co potřeboval, a vydal se na zámek.
Pracoval tři dny a tři noci. Oči skoro nezamhouřil. Dalšího dne si mohl říct: „Konečně.
Vše je hotové.“ Teď musel svůj vynález vyzkoušet, jestli bude fungovat tak, jak si představuje. Povedlo se. Běžel rychle oznámit králi, že má pro něj to, co v žádném jiném
království určitě nemají. Jindřich přivedl krále, princeznu a celé služebnictvo ke kašně.
Když to král uviděl, zaburácel: „Děláš si ze mě legraci, vždyť kašen jsou po světě tisíce!“
„To ale není obyčejná kašna. Tato měří čas ve dne i v noci. Voda je mostem mezi dnem
a nocí. Nic ji nezastaví. Stejně jako myšlenka putuje za světla i za tmy. Voda v nádobě
na kašně ukazuje čas, a když se naplní, naplní se i den až po okraj. Slunce nad kašnou
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vystřídá Měsíc.“ Jakmile to Jindřich dořekl, dal se stroj do pohybu a z davu se ozýval
samý úžas. Slunce, které bylo do té doby nad vrcholem kašny, se pomalu sneslo dolů
a na jeho místo voda vynesla Měsíc. I sám král neskrýval své nadšení. A protože byl
král spravedlivý, uznal, že Jindřich svůj nelehký úkol splnil. Rozhodně už pro něj nebyl
obyčejným hochem z vesnice. Zanedlouho byla svatba, a jak už to v pohádkách bývá,
narodila se jim dcera. Na památku malé, ale důležité myšky jí dali jméno Lenka.
***
… a malá, nepatrná myšLenka běhá kdesi na mostě mezi Sluncem a Měsícem.
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O dívce z druhé strany
Kateřina Pilátová

Kdesi ve vesmíru existuje země, kde slunce nikdy nezapadá. Na všechno je vidět míle
dopředu a tamní národ je sebejistý a statečný. Přetrvávající sluneční paprsky tam do
lidí vlévají každý den nové odhodlání a sílu, a oni se pořád snaží posouvat stanovené
hranice. Vymýšlejí nové vynálezy, nové léky, a zkrátka všechny možné nové způsoby,
jak svůj svět změnit. Nikoho tam nezajímá, že svět, do kterého se narodili, je dokonalý
a dostačující, že je v něm dost jídla, dost tepla i dost místa – jim to zkrátka nestačí.
Jenom jedné věci se nikdo z nich nikdy neodvážil. Jejich kraj totiž z jedné strany obepínala prudká řeka hučící v děsivém příkopu. A přes ten příkop odnepaměti vedl úzký,
dřevěný most, jehož protější konec se ztrácel v bělostné mlze. Nikdo už nevěděl, proč
tam most stojí, či kam vede.
Vědělo se jen, že se té řece právem říká „Černá řeka“, protože když do ní někdo spadl,
posedly ho zlo a krutost, a proud ho odtáhl od jeho rodiny a přátel navždy pryč. Občas
se sice stalo, že někdo do propasti sklouzl, ale včas se zas dokázal vydrápat ven. Takovým lidem však už nikdy nikdo nevěřil.
Nedaleko té strašlivé propasti a toho záhadného mostu stála uprostřed lesa nenápadná chaloupka, ve které žila malá, copatá dívenka jménem Linda. Ta se starala o svého
starého otce. Jako všechny v této zemi byla i Linda odvážná, svéhlavá a zvědavá, nebála
se mluvit sama za sebe a postavit se na stranu dobra a nikdy nepřipustila, aby si na ni
někdo dovoloval.
Jednoho dne, když se děvčátko vrátilo z města domů, našlo otce, jak leží na stole, tváří
k zemi, a podle kašle to znělo, jako by se dusil. Linda rychle odložila košík a spěchala
se podívat, co se otci děje. Když ho opatrně vzala za rameno a on k ní zvedl oči, zjistila,
že má pleť jen matně šedivou a pod oběma očima velké temné kruhy.
„Tatínku, co je vám?“ zhrozila se dívka. „Nic,“ zašeptal starý muž chraplavě, jako by
mu to působilo tu největší bolest a námahu. Linda ho vzala za ruku, studenou jako led,
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a prohlásila rozhodně: „Seženu vám doktora! Dám vám něco k jídlu a poběžím zpátky
do města!“
„Zbytečná námaha,“ zachraplal její otec „doktor by nesvedl víc než ty. Vyléčit mě může
jenom jedna věc, a pro tu já svou vlastní dcerku nikdy nepošlu.“
Sotva Linda uslyšela, že by mu dokázala pomoct, začala žadonit a přemlouvat ho, až se
jí otec nakonec svěřil. „Dobrá tedy, lék, který potřebuji, mají na druhé straně zázračného mostu. Je tam země, podobná té naší. Jestli někde mají lék, tak tam. Ale ty tam
rozhodně nepůjdeš!“ vzkřikl málem, když zjistil, že se Linda za jeho zády už chystá na
cestu. „Spoustu lidí už Černá řeka svedla svým zpěvem pokušení a příslibů do svých
vln! Těch zoufalců je každý den víc a víc! A všichni se přitom jen snažili najít cestu na
druhou stranu!“ Linda se jen pousmála: „Jsem si jistá, že si cestu najít dokážu, když jde
o mou jedinou rodinu. Nemusíte mít strach, tatínku.“
„Ach,“ povzdychl si oslovený, „proč ty jen musíš být tak paličatá!“ Dívka se usmála.
„Ale, no tak, tatínku. Sám víte nejlíp, že má každý svůj podíl špatných vlastností stejně
jistě, jako má každý svůj temný stín, který za ním všude chodí. A ani jednoho se nikdy
nezbaví. Navíc bát se znamená trpět dvakrát! Budu zpět i s lékem dřív, než se nadějete!“
Otci nezbývalo, než souhlasit. Linda mu navařila na pár dní dopředu, zabalila si věci,
rozloučila se s ním a vydala se přímo k řece. Jistěže z ní měla strach, ale o otce se bála
víc. A byla rozhodnutá mu pomoci.
Když dorazila k propasti, skutečně zaslechla matné volání ozvěny. Ale neposlouchala.
Myslela jen na to, co si od této pouti slibovala. Věděla, že do řeky zapadli ti, kteří se
přes most hnali za slávou a bohatstvím, ale její čistý úmysl lakota nepřehluší. Linda
se skutečně dokázala dostat až k mostu. Podívala se před něj a zatočila se jí hlava. Na
druhý konec neviděla, protože byl zahalen mlhou. Dívka se snažila, ale nedokázala ji
prohlédnout. Zhluboka se nadechla a opatrně vkročila na vratký most.
V momentě, kdy zvedla nohu z pevné země, začala modrá obloha dostávat fialový
nádech. Lindu to polekalo, ale šla dál. Čím dále došla, tím víc byla obloha růžová,
a když dorazila až do půle mostu a vzhlédla, zjistila, že jsou všechny mraky krvavě rudé
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a slunce, že není z půli vidět.
Holčička se už opravdu třásla strachy. Co to znamená? Co když teď kvůli mně přestane
na zemi svítit slunce?
Otočila se a zjistila, že se z druhé strany mostu objevilo něco zvláštního. Vypadalo to
jako slunce, ale stříbrné a rozhodně to tolik nesvítilo. A když se na to Linda zahleděla,
napadlo ji tak jasně, jako by to na té věci bylo napsané: Jestli přestane svítit slunce, není
důležité v porovnání s tím, co hrozí mému otci. Nepomůžu mu tím, že se budu bát, ale
že ten strach překonám. A tak se nadechla a vykročila dál. Snažila se při tom nesledovat ztrácející se slunce ani tmavnoucí oblohu. Když už se Linda přiblížila druhému
konci mostu, mlha se konečně rozestoupila a ona spatřila podivnou mýtinu. Ale jakmile zvedla nohu z posledního prkna mostu, slunce definitivně zapadlo, světlé mraky
zmizely a okolo se rozprostřela naprostá tma.
Dívka zůstala nějakou chvíli vyděšeně stát na místě a nevěděla, co má udělat. Neviděla
ani na krok a měla strach. Ale dlouho jí to nevydrželo, její horká krev ji nutila k činu.
A tak Linda rázně vykročila do neznáma a snažila se prohlédnout všudypřítomnou
temnotu. Náhle uslyšela těsně ve své blízkosti nějaký zvuk, jako by někdo našlapoval.
„Kdo je tam?!“ rozkřikla se útočně. „Jmenuju se Jonáš,“ ozval se ze tmy laskavý hlas
„proč na mě křičíš?“ Linda náhle spatřila před sebou malého kluka s modrýma očima,
který si ji zvědavě prohlížel. „Promiň, já jsem Linda,“ odpověděla opatrně.
„Ty nejsi zdejší, viď?“ pousmál se zas Jonáš. „Jak jsi to poznal?“
„Protože jsi úplně jiná. Tady nikdo nemá takové ohnivé vlasy jako ty, ani takový rošťácký, pihovatý nos jako ty. A hlavně jsi nějak divně opatrná, takže to tu asi neznáš.“ Linda
přikývla: „Jo, máš pravdu. Já jsem z druhé strany mostu.“ Tomu se Jonáš podivil. Pak
se začal Lindy vyptávat na její zemi a na slunce a opravdu to vypadalo, že nic takového
nezná, i když o tom slyšel.
Najednou ji vzrušeně popadl za ruku, vykřikl: „Poběž, musím ti něco ukázat!“ a rozběhl se s ní na nějakou planinu dál od stromů. A pak ukázal na černou oblohu. Linda
vzhlédla a zatajil se jí dech.
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Uprostřed nebe trůnil překrásný stříbrný kotouč a všude okolo něj byly tisíce drobných
světélek. Bílá, žlutá, oranžová, namodralá, fialová i nazelenalá a všechna dohromady
vydávala sice matné, ale pro vidění docela dostačující světlo a obloha pak zářila nejrůznějšími barevnými pruhy.
„Tohle,“ ukázal Jonáš prstem „je měsíc. To je strážce naší strany. A to všechno okolo, to
jsou hvězdy. Ty jsou tu proto, aby v nás vždy vzbuzovaly klid a naději. A jsou tak malé,
protože jsou daleko. Vidíš tam najednou tu spoustu prostoru?“
Linda jen zírala s otevřenou pusou. Ano, měl pravdu. To všechno ty hvězdy byly. „Je to
nádhera…“
„Ano, to je,“ usmál se Jonáš. „Jak to, že my je u nás nemáme?“ zeptala se Linda závistivě. „Ale máte. Jenom nejsou vidět, protože slunce je všechny přezáří.
Z toho vidíš, že čím víc je světla, tím méně ho vidíš. Bez tmy není světla.“
„Mě by nikdy nenapadlo, že by mohla být země tmy tak krásná,“ zašeptala Linda.
„My, kdybychom tu neměli tmu, nemáme ani hvězdy, jako je to u vás. A podle toho jste
taky takoví. Jste splašení a divocí, ale máte obrovskou odvahu a dokážete být sami sebou. Tady jsou myslím všichni moc mírní a vstřícní. Vždycky se rozdělí o vše, co mají,
a samotným jim stačí hrozně moc málo.“
„Kéž by i naši byli takoví!“
Jonáš se jejímu vzdychu pousmál: „To, že jsou ty dvě strany neslučitelné a není jedna
bez druhé, neznamená, že je jedna možnost špatná a druhá dobrá. Obě se navzájem
doplňují a obě mají své silné i slabé stránky. Ale ať jsi, z jakékoli strany chceš, a ať jsi,
jaká chceš, vždy je na tobě něco, na co můžeš být hrdá. Tady například se ještě nikdo
na ten most neodvážil, vy máte mnohem větší odvahu.“
„Ale jedno by mě ještě zajímalo,“ zamyslela se Linda, „jak to, že jsem si jich hned nevšimla?“
„Ty nevíš, že strach zaslepuje?“ zasmál se Jonáš. „Čekala jsi nějakou hrůzu, nehledala
jsi tu nic krásného.“ Pak se zeptal, proč se vlastně Linda do jejich země vydala, a když
uslyšel, co se jí stalo, vydal se s ní k Dianě, místní kouzelnici či jak to říct – zkrát28

ka někomu, kdo jim tam vždy moudře poradí a dobře pomůže. Když se blížili k jejímu obydlí, zjistila Linda, že je to jen skromná stříška pod čtyřmi sloupy a ohništěm,
a upozornila na to Jonáše. „Ano, to je paradox. Tak jako vy potřebujete mít všechno
připravené a perfektní, vyhřátý dům a načechrané peřiny, my zas musíme mít nad
hlavou oblohu a vítr ve vlasech, abychom byli šťastní. Vy posouváte hranice, my se
vracíme ke kořenům.“
Jakmile se objevila Diana, Linda zjistila, že je to stará žena, přinejmenším stejně laskavá jako Jonáš.
Přijala obě děti se vstřícností, jakou Linda nepamatovala, a když zjistila, co od ní potřebují, rychle dívku odvedla na svou kamennou stříšku a ukázala na obzor: „Máš štěstí
děvče, dnes je vzácná noc. Objeví se totiž padající hvězda a ty si od ní můžeš něco přát.
Přej si tedy, aby se tvůj otec uzdravil, a ona to pro tebe udělá.“
Linda zvedla obočí. „Nechci znít uštěpačně, ale to vám mám opravdu věřit, že ten všemocný bájný lék mi sežene nějaké světélko na obloze?“
„Ano,“ prohlásila Diana rázně. „Musíš pro to udělat jediné – musíš uvěřit. Nezní to
nijak obtížně, ale pravdou je, že uvěřit na zázrak je velice těžký úkol. Ale ty to musíš
pro svého otce udělat.“
„Ale co mám udělat?“ málem vykřikla Linda. „To mám sepnout ruce a odříkávat nějaké: Hvězdičko, jiskřičko, potřebuju to a to?“
„Ach, to jste celí vy z druhé strany…“ povzdechla si Diana: „Všemu musíte rozumět,
všechno musíte chápat. Zapomínáte, že blahoslavení jsou chudí duchem. Někdy prostě
musíš uvěřit jen tak! Zkus nechat zapadnout slunce myšlení ve své hlavě, abys mohla
vidět hvězdy. Zkus se oprostit od rozumu a jen prostě uvěř, že ti to světélko na obloze
dokáže pomoci.“ Linda se nadechla a znovu se podívala na překrásnou oblohu. Náhle
zahlédla za jednou hvězdou drobný zlatavý proužek. „To je ona,“ zašeptala Diana. „Do
toho, soustřeď se. Tak. Věříš tomu?“ Dívenka se zahleděla na drobnou tečku na nebi
a pak zavřela oči. „Ano, věřím.“ Hvězda zmizela. Linda sklopila hlavu a povzdechla si:
„Kéž bych pocházela odtud. My neumíme dávat bez odměn, ani věřit na zázraky.“
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„Vždyť jsem ti říkal, že mezi tím není dobrá, ani špatná možnost!“ prohlásil Jonáš. „Ten
chlapec má pravdu,“ pronesla stařenka, „nelze si správně vybrat. To nejlepší, co můžeš
udělat, je, že se pokusíš najít jakousi rovnováhu. Rovnováhu mezi tmou a světlem, mezi
láskou a statečností, mezi rozumem a srdcem. Zkus to!“
V tom si Linda uvědomila, že se musí vrátit k otci. Rychle se s oběma rozloučila
a rozběhla se zpět k mostu. Jakmile se zas ocitla na prknech, začalo se nebe rozjasňovat
a objevilo se slunce. Stálo pořád výš a výš, a když dívka minula poslední trám, stálo už
vysoko na obloze. Hned, jak rozrazila dveře svého domu, našla otce v nejlepším stavu
a nejlepší náladě za oknem. „Viděl jsem tě přibíhat,“ usmíval se. Linda viděla, že je
v pořádku. V tu chvíli si byla jistá, že už navždy bude věřit na zázraky.
Několik dní poté, když Lindě stále vrtala hlavou poslední Dianina řeč o rovnováze, jí
najednou došlo, co má udělat. Vyšla z chaloupky, rozběhla se k Černé řece a vykročila
na most. Všimla si při tom, že teď, když už ví, co je na druhé straně, je mlha pryč a ona
jasně vidí až na konec mostu. Slunce při její chůzi opět začalo zapadat. Ale teď, když
se toho dívka neděsila, jasně viděla, jak je takový soumrak překrásný. Přímo uprostřed
mostu se zastavila. Slunce už byla vidět zas jen polovina. Linda se opřela o zábradlí
mostu a pozorovala barevné pruhy na obloze. Mraky byly zespodu růžové, shora fialové, jindy modré nebe bylo nyní oranžové až karmínové a po celém nebi se mihotaly
úzké, třpytivě zlatavé sluneční paprsky.
„Ano,“ řekla si tiše, „tohle je rovnováha v celé své kráse…“
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Když se most bortí
Jindra Komárková

„Víš co? Teď si budeme jen tak povídat,“ navrhla jsem, když už mi po sedmé
vůbec neodpověděl. „Už tě nebudu tak vyslýchat, prostě si jen tak pokecáme, jako kdybych byla tvoje kamarádka, jo?“ Zase neodpověděl, tak jsem to vzala jako souhlas. „No,
co bys třeba chtěl dělat, až budeš velký?“
„Já nikdy nebudu velký,“ řekl a hned zase zmlkl. Musela jsem se usmát. V tu chvíli se ta
slova zdála tak nevinná. „Já vím, že teď se ti to možná zdá takové neskutečné, ale každý
jednou vyroste, i když třeba nechce,“ vysvětlila jsem mu. On však dál zatvrzele opako-val: „Já nikdy nebudu velký.“ Dál jsem mu to už nevyvracela. Stejně jsem měla radost,
komunikoval, a to byl pokrok. Povzbuzená tímhle malým vítězstvím, jsem opatrně pokračovala. „Dobře, tak si to jenom představ, že jednou budeš velký. Co bys chtěl dělat?“
„To, co dělám teď,“ vymáčkl ze sebe nakonec. „A co děláš teď?“ Očekávala jsem nějakou obvyklou odpověď typu: „Hraju si v pokojíčku“ nebo „Koukám se na pohádky.“
Ale tenhle klouček mě nepřestával udivovat, řekl totiž: „Opravuju mosty.“
„Aha, myslíš mosty z kostek?“ usmála jsem se. Ale on se jen nechápavě zatvářil a řekl:
„Ne, já opravuju most, co je mezi maminkou a tatínkem.“ Najednou se rozplakal. „Víte,
mně to vždycky šlo, i když se most občas nakláněl, já ho vždycky spravil, jenže teď
padá, padá! Maminka ho spálila.“ V jeho slovech byla slyšet taková dávka hořkosti,
kterou bych u sedmiletého dítěte rozhodně nečekala. Pak náhle ztichl a zbytek sezení už nepromluvil. Tu noc jsem nemohla usnout jako už pokaždé po sezení s tímhle
zvláštním chlapcem. Dnes to ale bylo jiné. Konečně jsem ho začínala chápat. Teda
pokud byla moje domněnka správná. Vždycky totiž povídal něco o nějakém mostu. Předtím jsem to moc nechápala, ale když se nad tím zamyslím teď, tak most by
mohl znamenat nějaký vztah. Vlastně i podle jeho obrázků by to dávalo smysl. Například na posledním obrázku bylo Slunce a Měsíc a na mostě mezi nimi stál malý
chlapec. Jak jsem tak přemýšlela, najednou mi v hlavě něco sepnulo. „Proboha!“ Ta
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slova, která se ještě před pár hodinami zdála tak nevinná: „Já nikdy nebudu dospělý.“
„To snad ne?! Musím něco udělat!“ Nějaký hrozný vnitřní pocit mi sice říkal, že už je
stejně asi pozdě, ale musela jsem se aspoň pokusit tomu zabránit, a tak jsem nasedla do
auta a řítila se nocí k domu, ve kterém bydlel.
Zazvonila jsem a otevřít mi přišla jeho matka. „Moc se omlouvám, že obtěžuji v tuto
noční hodinu, ale potřebuji se na něco zeptat.“
„Je Péťa v pořádku?“ vychrlila jsem ze sebe na jeden nádech. „No ano, už dávno spinká,“ odpověděla mi. Já si ale chtěla být jistá. „A můžu ho prosím vidět?“ zeptala jsem se
s prosbou v očích. „Tak dobře, pojďte dál“ Bylo vidět, že jí to není úplně po chuti, ale
to mi v tu chvíli bylo úplně jedno. Proběhla jsem kolem ní do domu, vtrhla do Petrova
pokoje a…
Ráno po odjezdu policie mě uplakaná paní Horáková ještě jednou pustila do jeho pokoje, protože jsem pořád měla pocit, že on by určitě nechal nějaký vzkaz. Když jsem
ale ani po důkladném prohlédnutí pokoje nic nenašla, už jsem si myslela, že jsem se
prostě spletla. Když tu jsem uviděla malý přehnutý lístek. Chvilku jsem váhala, jestli
mám vůbec právo ho číst, ale zvědavost mě přemohla. Červenou voskovkou napsaná
tam stála jediná věta: Když se most bortí, lidé, co na něm stojí, umírají.
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Co to je za téma?
Věra Polášková

„Co to je za téma? Co to je za blbost? Na mostě mezi Měsícem a Sluncem? Kdo to zase
vymyslel? Kdo? Žádnej takovej most není!“ ulevil si chlapec. Vztekle roztrhal z poloviny popsaný papír a těžkopádně položil hlavu na stůl.
„No tak ti prostě nesedlo téma. Příští rok to můžeš zkusit znovu,“ pobaveně pronesla
dívka, která už před hodnou chvílí obsadila houpací křeslo v rohu pokoje a zlomyslně
se tetelila při pohledu na svého bratra, který se očividně dost trápil.
„Jde o princip,“ oponuje hoch „no řekni, dává ti to smysl?“
„Umění nemusí dávat smysl. Tuhle jsem byla s Radimem v galerii a představ si – bylo
tam plátno a na něm jedna velká černá kaňka. A víš, kolik to stálo? – Nevíš. Já taky ne,
ale bylo to hodně. Takové věci se dneska cení, říká se tomu abstraktní umění.“
„Tak to mi určitě slečna „chytrá“ řekne, o čem mám tedy podle ní psát!“
„No… Možná vybrali takové téma schválně. Aby nikdo nemohl podvádět. Aby každý
použil vlastní mozek a nechal pracovat fantazii,“ konstatovalo suše děvče, namotávalo
si pramínky světlých vlasů na prsty a přitom nenápadně sledovalo, jak se v bratříčkovi
vaří krev.
„A já podle tebe nemám fantazii?“ rozkřikl se chlapec, chvíli zhluboka dýchal a potom pokračoval o poznání tišším hlasem „kam jsem to došel, že mi dělá přednášku
o slohu člověk, který si nechává psát slohovky od automechanika. Dostalas vůbec někdy jedničku z češtiny?“
„Aspoň je vidět, že známky nejsou všechno,“ rozčílí se sestra „a Radima nech na pokoji. On si aspoň na rozdíl od tebe nehraje na něco, co není. Mimochodem tím narážím
na ten tvůj trapnej román. Řeknu ti to takhle: Větší kýč jsem nečetla. A to jsem kdysi
přečetla čtyři díly Upířích deníků –“
Větu nedokončila, protože po ní „pan spisovatel“ vrhl plnicí pero, které zřejmě zasáhlo
svůj cíl.
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„Ty –! Ta byla úplně nová! Od Ježíška!“ zaječela a zděšeně si prohlížela ošklivou skvrnu,
kterou ji pero zanechalo na halence.
„Ach, to mě mrzí. Já jsem měl za to, že se ti takové věci líbí. No však víš… abstrakce
a tak…“ pronesl bratr a měl co dělat, aby nevybuchl smíchy.
„A nezapomeň si postěžovat Radimovi,“ stačil ještě křiknout za sestrou mizící za dveřmi. Ta se na chvíli zarazila, strčila hlavu do dveří a kousavě prohlásila: „Už nejsi můj
bratr a až budeš chtít zase poradit s psaním, tak za mnou nechoď. A kdybys někdy
napsal knížku, tak si ji rozhodně nekoupím, abys věděl… Kdyby se máma ptala, tak
jsem u Radima.“
Za chvíli bylo slyšet prásknutí domovními dveřmi a startování auta. Chlapec se ještě
chvíli smál, ale pak si začal připadat jako blázen. Vítězoslavně se zhoupl na židli, olízl
si rty, propletl prsty, otevřel energy drink…
„K čertu s psaním! Mám celej barák pro sebe!“ ušklíbl se a pustil si desku Edith Piaf na
maximální hlasitost.
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Slušná báseň o neslušné věci

Slušná báseň o neslušných…?
Václav Peltan

Na lístku sedává bázeň a dva malí vědci
baví se o vraždách, válkách, smrti a prokletí.
Všichni jsme vražděni v útrobách supermarketů.
Navždy prokleti ve válkách se smrtí.
Uprostřed třídy leží kázeň a zmožený učitel
nadává na docházku, potřeby, vývoj a stupiditu dětí.
Všichni jdeme pozdě, když nás někdo potřebuje.
Navždy odkázáni na vývoj, o konci nemáme ponětí.
V lese stojí lázeň a mnoho stromů
nemluví, jen tiše broukají o bolesti.
Všichni brečí, krvácí a padají na Zem.
Navždy odsouzeni k (ne)slušnosti, my či oni?
Ptá se Vás jeden blázen.
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Vilná

Jarmila Hannah Čermáková
Vrak úsvitu
a vratká
vrátka řas
pod víčky
Svět
vítá den
s povětrnými
střevíčky
děvenek zvlčilých
vůněmi vláčných vášní
I děvek
vyčpělých
vláčených
sklony zvláštních
sebetrýznivých
kunčaftů
s vůlí
k vlastnímu konci
ve zvratcích
kdesi na WéCé
kam zvrácenost je zavleče
za provaz
býků jatečných
kde řitka Smrtky trousí hřích
a démon hanby
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dusí smích
všech zavržených
prokletých
lapených temnem podsvětí
kde Boschův štětec posvětil
štětky i stíny štěkavé
ve štkavém
štvavém vrtkavém
záškubu
svého zvonce
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Chtíč

Tomáš Vaňata
Neslušný návrh ctihodné paní
Leckterý kavalír šramotí zbraní
Jde se bít pro čest a krásku
Sám pak oknem dobývá lásku
Nabídka sličné dívce
Chválí nevinnost a mládí
Co hochů naběhá se za ní
Pak otec střelnou zbraní
Bílý květ své dcery brání
Co zbývá, snad konec města
Vede tam dlážděná cesta
K domu s červenou lucernou
Jen soví křídla kolem oblétnou
Zní smích a zpěv dam všeho gusta
Méně šatů a tmavě rudá ústa
Pro pány i mladíky ještě se rdící
Nabízí potěchu bez studu
… co říci?
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Píseň

Františka Racková
Příroda se páří
a my se dali do páru
Vzal jsi mi kytaru
a hrál na ni polibky
Noci a dni
Já stále doufám
že píseň nebyla poslední
Hraju si se slovy
lehkými verši
A doufám, že ta noc
bude ta nejdelší
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Snědá Eržika
Tomáš Choura

Snědá Eržika
lačně polyká
kávu se smetanou,
právě ušlehanou.
Snědá Eržika
s jedním z tolika
tajně ve stínu
chystá hostinu.
Smetana je olízána,
posté otvírá se brána,
vlez tam rychle, inkognito,
vlez tam rychle, vlez tam, chci to.
Snědá Eržika
sedlá koníka,
cesta ze stáje
do hor čeká je.
Snědá Eržika
hvězd se dotýká,
zuby kůň cení
na osamění.

Smetana je olízána,
posté otvírá se brána,
vlez tam rychle, inkognito,
vlez tam rychle, vlez tam, chci to.

Kocourkovští nového věku

Kruhový objezd
Nina Roubíková

„Tak se uklidněte, pánové,“ zaburácel starosta obce Duby Bořivoj Neuwirth na celou
hospodu a bouchl přitom obtloustlou pěstí do stolu, až si málem vylil své vlastní pivo.
„Jo a, dámy, taky,“ dodal o něco tišeji a významně pohlédl směrem k pípě, kde se rozvalovala jeho korpulentní manželka Lída na barové stoličce a něco vykládala barmance
Lucii. Starosta Bořivoj Neuwirth si setřel z horního rtu zbytek pivní pěny a dlouze se
rozhlédl po lokálu. „Tak co, kdo to dneska bude zapisovat?“ Hospoda ztichla, slyšet by
byl i padající špendlík…
„Já,“ tiše pípl kdosi ze třetí lajny vpravo u okna. Neuwirth zvedl obočí a potutelně se
zachechtal. „Co zase potřebuješ Malecho? Víš, že ti obec ten rybník stejně nemůže pronajmout, tak o co ti jde?“
„O nic, starosto, jen říkám, že dneska udělám zápis, nic víc.“ Malecha se nevinně, s blbým výrazem ve tváři rozhlédl kolem sebe a hledal mezi štamgasty nějakou spřízněnou
odezvu. Štamgasti jako jeden muž otočili hlavy směrem k Neuwirthovi a dělali ksichty,
jako kdyby byl Malecha přinejmenším raněný prostoduchostí.
„Dobrá, Malecho,“ smířlivě kývl starosta Neuwirth směrem k Malechovi „tak piš!“
„Dnešní zastupitelstvo se sešlo za účelem projednání započetí prací na výstavbě kruhového objezdu na návsi v místě po bývalém památníku osvobození, který vzala velká
voda v roce 2012…“
„Chybí pokladník!“ přerušil starostovu řeč mladý Jarda Mlejnek, aniž by spustil oči od
rozehrané střílečky na mobilu.
„Co je s ním?“ zeptal se Josef Coufal, místostarosta Duby, který seděl hned vedle Neuwirtha.
„Co by bylo?“ vyprskla barmanka Lucie. „Včera se tu zkároval jako čuně a vyspává.“
„Jen aby zase nejel za holkama do Budějic i s obecní pokladnou jako před měsícem,“
podotkla starostlivě paní starostová Lída.
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„Přestaň, víš o tom prd, tak nevyprávěj hlouposti,“ usadil ji zostra starosta.
„Vraťme se k tématu kruhového objezdu,“ snažil se zklidnit situaci a obrátit list místostarosta Josef Coufal. Hospoda souhlasně zahučela připomínajíc vosí hnízdo. Starosta pokynul pravicí směrem k Coufalovi a se slovy „tak začni, Pepíku,“ odstartoval
obecní diskuzi.
„Pánové, prostě kruháč bude! Na kraji už to máme odsouhlasený a dostaneme i ty
dotace, to už žádná, ale jde tu o jinou věc!“ Místostarosta Coufal se vzpurně podíval
po starostovi a posunul si brýle na nose o trochu výš. „Nemůžeme, sakra, na tu tabuli
před kruháčem nechat napsat, že první odbočka vpravo je směr Dubovej háj, druhá
odbočka směr hospoda u Starýho psa, třetí odbočka na Kravín a čtvrtá na Budějice! To
vypadá zatraceně divně!“
Starosta Neuwirth se nervózně zavrtěl na rozviklané židli a rázným pohybem típl nedokouřenou cigaretu. „Pepíku, nechápu, co se ti na tom pořád nezdá, dyť je to tak
i v územním plánu, tak co to tu zase vytahuješ?“
Vedle zubícího se Jardy Mlejnka, který se na mobilu zrovna dostal do třetího levlu, rázně vyskočil ze židle majitel penzionu Oáza Milan Laštovka a naštvaně zařval na celou
hospodu: „No já jsem teda zásadně proti tomu!“ Židle se pod Laštovkou s rachotem
odporoučela k zemi. „Nechápu, proč by druhá odbočka měla být ve směru ke Starýmu
psovi, když daleko a daleko líp by se na cedulích vyjímalo směr Oáza!“ Laštovka se
nadechl a důrazně dodal: „By mě zajímalo, kolik vám za to Starej pes strčil do kapsy!“
„To bych si vyprosil, Milane!“ nedal se starosta Neuwirth „tohle mi sem netahej, tohle
by tě mohlo sakra mrzet!“ Neuwirth se významně otočil na Coufala a dodal „tohle jsme
Pepíku mohli probrat jinde!“
„Co by to neřešil, starosto? Je dobře, že se to otevřelo!“ náhle ožil jinak laxní inženýr Sojka, bývalý odborný referent JZD Duby, nyní ředitel prosperující bramborárny
Duby. „Podle mého by na ceduli líp vypadala Bramborárna Duby než blbej Kravín!“
„No, mně to tak nepřijde,“ ozvala se starostová Lída a začala se nahlas smát. „Blbý je to
obojí!“ dodala a ušklíbla se směrem ke svému choti.
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„Má pravdu,“ přitakala barmanka Lucie a položila před starostu další pivo.
Malecha naštvaně odhodil propisku. „Mrcha, přestala psát! Nemá tu někdo něco na
psaní?“
„Mám,“ ozvala se Lucie „ale nepůjčím!“ Lucie se koketně usmála na Malechu, lehce se
předklonila, aby před něj postavila další pivo. Malechovi se udělalo mdlo, až mu vyschlo v krku a Lucie mu svou propiskou namalovala na tácek další čárku.
„Pánové, tohle mě už fakt nebaví, uklidněte se a začněme normálně jednat,“ snažil se
zklidnit hlučící hospodu místostarosta Coufal.
„Já bych měl taky návrh,“ ozval se kdosi z druhé strany hospody. „Proč na Budějice?
Proč né třeba na Tábor?“
„Nebo taky na Vídeň,“ zapojil se do diskuze Malecha, který stále ještě nesehnal nic na
psaní. „Když jsme v tý Evropě!“ dodal a hodil očkem po právě procházející barmance
Lucii, která balancovala s prázdnými půllitry směrem k výčepu.
„Lidi neblázněte!“ ztrácel pomalu trpělivost starosta Neuwirth. „My chceme na Budějice!“ začalo skandovat pravé křídlo skalních štamgastů, kteří si do té doby diskuze
zastupitelstva nevšímali, jelikož byli zabraní do dvouhlavého mariáše. „Na Tábor, na
Tábor, na Tábor!“ začalo skandovat levé hospodské křídlo.
Majitel hospody U Starýho psa, ve snaze všechny překřičet slovy: „Jestli tam na tu
ceduli, vy holomci dáte Oázu místo mýho Starýho psa, tak to ještě něco uvidíte!“ v zápalu boje zapomněl, že má v hubě zubní náhradu, ta se mu během jeho plamenné řeči
uvolnila a obloukem přistála Jardovi Mlejnkovi za krkem.
„Kurňa, co to bylo!“ vyštěkl Jarda Mlejnek a úlekem nadskočil na židli. Oběma rukama
se chytil za krk. Mobilní telefon mu při tom vylítl z ruky a levl, nelevl, skvostně přistál
nádherným obloukem ve starostově půllitru. Starosta Neuwirth, ve snaze uniknout nečekané pivní spršce, příliš rychle rozpohyboval svých 120 kilogramů živé váhy, které
srazily ze židle vedle sedícího místostarostu Josefa Coufala. Coufal se bez hlesu odporoučel k zemi, kam za ním vzápětí dopadl i starosta Neuwirth. Obě židle, jak Coufalova,
tak Neuwirthova, s prásknutím narazily o dřevěnou podlahu hospody a vypukla mela.
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Štamgasti chvíli váhali, na čí stranu se přidat, jelikož situace se stala nepřehlednou. Milan Laštovka, majitel penzionu Oáza, drtil ruku inženýru Sojkovi, řediteli bramborárny
Duby. Starosta Bořivoj Neuwirth se válel pod stolem spolu s místostarostou Josefem
Coufalem a řval bolestí, protože ho Coufal kousl do předloktí. Jarda Mlejnek zcela nepochopitelně škrtil Františka Kolmana, majitele hospody U Starýho psa a zapisovatel
Malecha konečně ukořistil barmance Lucii propisku.
„Co se to tu děje?“ zeptal se právě dorazivší pokladník Zbyněk Hnízdil starostové Lídy,
která se krčila za barovým pultem.
„Já nevím, asi jim přeskočilo nebo co!“ odpověděla Hnízdilovi vyplašená Lída Neuwirthová.
„Zase ten kruháč, co?“ odtušil pokladník Hnízdil a elegantně se vyhnul letícímu půllitru. „Já jim říkal, že na těch pět aut, co tu za den projede, by stačil i obyčejný semafor.“
Starostová Lída Neuwirthová obrátila oči v sloup, pokrčila rameny a odvážně se vydala
do vřavy zachránit svého starostu.
Před hospodou se rozvaloval na obecním trávníku starý vypelichaný pes a líně pozoroval lehce našlapujícího kočičáka, který si nesl domů v zubech vypasenou myš. Nad
venkovskými chalupami se pomalu snášela podzimní mlha, tlačila kouř z komínů až
někam k zemi a na obecním rybníku se k sobě choulilo několik divokých kachen. Nedaleký dubový háj ševelil podzimní písní padajícího listí. Z hospody se ozýval hlahol,
zvuk rozbitého skla a pištivý hlas paní starostové Lídy. Starý pes se znechuceně zvedl
z mokré trávy a pomalu se vydal směrem ke své staré boudě.
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Vila u jezera
Jaroslava Pechová

Já si na mou duši myslím, že kolem novináře Zdeňka Smíška čas obchází velkým obloukem. Od dob, kdy bydlel sotva půl kilometru vzdušnou čarou ode mne, pouze přes
kopec, na pražském sídlišti Na Beránku, se vůbec nezměnil. Už je to pár roků, co se
přestěhoval s manželkou Danou a syny Jirkou a Honzou na venkov do Malých Přílep.
Umím si představit jak hned, jen co vybalil kufry, vyšlápl si mezi přílepské šprýmaře,
kterých je plná vesnice. Však se právě pro jeho veselou povahu Zdeněk, před lety nejprve jen kolega, stal nakonec mým kamarádem.
„Ten Zdenda si sakra polepšil,” šly o něm řeči v redakčních kuloárech. „Z paneláku
prý rovnou do vily u jezera.” Dušička mi zazpívala juchachá z radosti, že se přece jen
zázraky dějí a unavené štěstí si tentokrát sedlo na toho, kdo si to opravdu zaslouží. Ani
mě nenapadlo vyptávat se na nějaké podrobnosti, když nás po dlouhém čase náhoda
posadila k jednomu stolu na besedě se spisovatelem Arnoštem Lustigem. Hned mezi
dveřmi mě srdečně obejmul. A protože je o celé jedno pravítko větší než já, hýčkal
láskyplně na svých prsou moji hlavu jako fotbalový míč. Podobal se gólmanovi, na
kterého půl mače hulákal manšaft, že je hadr, cedník nebo dřevák – a on teď konečně
chytil penaltu a všem vytřel zrak.
„Jak rád tě zase vidím!” hlaholil. Byla jsem z něj paf. Na skráních jediná stříbrná nitka,
v očích stále stejní rarášci a tvář rozsvícená úsměvem, co mu pánbůh nadělil i se jménem, o kterém by můj tatínek řekl, že mu sedí jako zadnice na kakáči.
„Musíš k nám do Přílep přijet,” zval mě na návštěvu. „A nejlíp hned v sobotu. Odpoledne totiž stěhujeme Pepu z hospody. Seděl v lokále celou zimu, tak už je na čase, aby
vypad.”
„Co bych asi viděla na nějakém vochmelkovi?” divila jsem se.
„Jen se nech překvapit. Takovou prču jen tak nezažiješ.”
Do Malých Přílep jsem se v sobotu vypravila s kamarádkou Miluškou Kulhavou časně,
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abychom si mohly v klidu se Zdeňkem popovídat. Miluška učí na lékařské fakultě, a tak
jsem si byla jistá, že kdyby se s Pepíkem v restauračním zařízení něco zvrtlo, odborná
první pomoc by bodla. V její stříbrné oktávce jsme profrčely Malé Přílepy, dojely až do
Chyňavy – a jezero nikde. Otočila auto s grifem legendární automobilové závodnice
Elišky Junkové a zamířila zpět po stejné trase. Za chvíli nám zůstaly Malé Přílepy za
zády a jiskřivě modrá vodní hladina stále v nedohlednu. Bloudily jsme po okolí, oči
vykoukané, krky ukroucené, v okolí však nebyla ani louže.
„Musíme chytit jazyk,” už si nevěděla rady Miluška. „Jinak se tu budeme motat do večera.” Oktávka zastavila na samém kraji vesnice a já se vyklonila z okénka.
„Kde tady máte jezero?” zeptala jsem se mladičké dvojice, co nás právě míjela. Dívali se
na mne, jako kdybych spadla z višně.
„Jezero? Kde by se tady vzalo?”
„Jedeme za přítelem, co bydlí u jezera, tak tady někde asi bude,” bylo ve mně trpělivosti
jako v papiňáku těsně před výbuchem. U krajního domku se rozhrnul živý plot a vykoukla odtud hlava.
„Ti vám neporadí. To jsou lufťáci. S takovým dotazem se musíte obrátit jen na domorodce.” K hlavě patřily montérky, do kterých byl navlečený chlap jako hora.
„Jistě jsme teď káply na toho pravého,” začala jsem s lichotkami. „Vy nás jistě nasměrujete správně. Marně totiž hledáme to vaše místní pidimoře, u kterého žije kamarád.”
„Hledáte zřejmě redaktora,” zašklebil se domorodec a ledabyle hodil rukou směrem,
kam běžela asfaltka, po které jsme jezdily sem a zase zpět už od rána. „Jeďte přímo
rovnou za nosem, až dojedete k hasičské nádrži. Tam to je.”
„Tam stojí ta Zdeňkova rezidence?” přepadly mě pochyby.
„Rezidence šest krát devět metrů. A pod střechou dva mrňavý pokojíčky. Suma sumárum osmdesát metrů obytné plochy,” náš zpravodajec se očividně bavil. Ale pak
upřímně dodal: „Moc pěkné bydleníčko. Zdeněk na zedníky vlastnorůčo dohlížel. Je
to prima kluk. Zapadl mezi nás jak zoubek do vroubku.”
„Tak to je celý on!” rozesmála jsem se. „Prý vila u jezera!” Miluška jen pozdvihla obočí.
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„Jsem zvědavá, co se teď ještě vyklube z vejpitky Pepíka.” Pepa byl vodník. Dřepěl
v restauraci U Vořechů na dubovém špalku v umělém kapradí a vypadal jako by si
odskočil na jedno pivko z Ladových obrázků. V zeleném kabátku, červených botičkách
a s fajfkou v koutku dřevěné pusy sledoval uhrančivým pohledem chlapy, jak mažou
karty a zvrhávají do sebe panáka za panákem.
Prozradil nám to Zdeněk hned mezi dveřmi. Pak nás odvedl na zahradu za domkem,
kde prostřela stůl jeho žena Dana. Hověli jsme si společně pod rozkvetlou třešní, pili
kávičku, baštili štrůdl a nezávazně klábosili. Najednou Zdenda mrknul na hodinky
a zmizel jako pára nad hrncem.
„Za chvíli se vám předvede v plné parádě,” tvářila se tajemně Dana.
„Musíme se však vydat k hospodě.” Před hostincem už čekala celá vesnice. Přílepští
stáli v zástupu ve svátečních kvádrech na protějším chodníku a skandovali:
„Pepiku, vylez! Pepiku, vylez!” Pepík nás chvíli napínal, ale konečně z hospody vyjel
jako velký pán. Seděl pohodlně na trakaři na rozkvetlé otýpce řepky a za jeho zády
vykukovala v lehounkých šatičkách a s věnečkem pampelišek na hlavě malá víla. Drobnýma ručkama Pepíka přidržovala v pase, aby se z trakaře nesvalil. Ta víla byla holčička
Adélka. Trakař vezl Zdeněk, převlečený za hrázného. Klobouk, vysoké gumáky, nepromokavý plášť a kolem krku šňůra špuntů, na které visela modrá plechová ryba. Cestou
k nádrži s trakařem prokličkoval mezi rozjařenými diváky, až dojel k cíli. Tam už na něj
čekali dva hasiči v kánoi. Jeden popadl pádlo a druhý pobral od Zdendy Pepu. Tvářili
se, jako když je hasičská nádrž větší, než široširý oceán a pomalu pádlovali v kruzích
těsně u břehu, aby si slavnostní projížďky do sytosti užili všichni ti, co dorazili k vodě.
Vesnice byla nadšená. Fandila na celé kolo a mávala papírovými mávátky. Když hasiči
obřadně vyzdvihli vodníka na větev v rohu nádrže, celá šaráda se přestěhovala z vody
na břeh. Kapela, opečené klobásy, pivo, limonáda, cukrová vata, radost a smích.
Vodník Pepa důstojně dřepěl nad hladinou a celý ten šrumec pozoroval. Dost možná,
že už si představoval, jak ho zase před Vánocemi za stejných ovací doprovodí Přílepští zpátky do hospody, aby ho neroztřískali prudkými dělovkami místní hokejisté, co
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na zamrzlé nádrži honí celou zimu puk. Na břehu bude svítit vánoční strom, zavoní
svařák a grog, rozezní se koledy a Míša Nejedlá doprovodí zpěváky na klávesy. Zdeněk
s ochotným dobrovolníkem odnese Pepíka na nosítkách přizdobených pestrobarevnými fábory k autu, protože by mu trakař zapadl do sněhové čvachtanice. Pak bude mávat
z otevřené střechy pentlemi ověšeného modrého renaulta nadšenému zástupu, který
olemuje silnici až k hospodě U Vořechů. Tam Pepu usadí na dubový špalek v lokále,
aby tu v zimních měsících hlídal štamgasty.
„Tak tohle musíme také vidět,” těšila se na prahu jara má kamarádka Miluška, až se
přiblíží Vánoce. „Konečně tu budu užitečná. Jako zkušený zdravotník se samozřejmě
ujmu nosítek.”
„Věřím, že si tu srandaci zase nenecháte ujít,” loučil se s námi Zdeněk.
„Aby ne,” přitakala jsem. „Taková legrace je vždycky naše společná parketa.” Zdeněk
měl rázem pusu od ucha k uchu: „Je pravda, že v galaxii legrace jsme dost velké hvězdy,” řekl a opravdu se celý rozzářil.
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Velké vyšetřování
Kamila Dvorská

Byla to drobounká vesnice. Uprostřed ní, jak už to tak bývá, stál starý kostel
a právě před ním se jedné noci objevila mrtvola. Když se ráno probudili lidé, pohlíželi
s úděsem na tělo, které mělo zpřerážené nohy i ruce a jehož hlava se vytočila do velice
nezvyklého úhlu, a nemohli pochopit, co že se to v noci přihodilo.
Začalo velké a pečlivé vyšetřování, koneckonců bylo to taky první vyšetřování, co kdy
ve vesnici probíhalo. Nikoli proto, že by se tu snad nikdy nic špatného nestalo, ale proto, že u každého jiného případu bylo okamžitě jasné, kdo byl pachatelem. Tento případ
byl ale jiný. Žádný zřejmý pachatel tu nebyl.
„Starosto, tohle je nám celý ňáký podezřelý. Řekněte, co se stalo.”
„Jak to mám vědět?!”
„Jste přece náš starosta,” dušoval se lid.
On, který se narodil snad jen proto, aby byl starostou, furiantsky bouchl pěstí do stolu,
pronesl: „To jsem,“ a dal se do vyšetřování.
„Takže,” mumlal si starosta pod fousy, když stál před kostelem přesně na místě, kde
našli chudáka Toníka, jemuž patřilo tělo, které se našlo. „Tady ležel. Ale jak se sem jen
dostal? Že by spadl? Odkud? Vždyť tu nic v okolí není. Snad jen kostel. Ale že by doskočil tak daleko?”
Starosta si zavolal pár chlapců stejného věku a výšky jako byl, když ještě žil, chudák
Toník a povídá jim: „Vylezte, prosím vás, na střechu kostela a odtud skočte, stejně jako
skočil,“ zalkl se, „ten nebohý hoch, ať zjistíme, jestli dopadnete na stejné místo, jako
dopadl ten nebohý hoch. Nezdá se mi totiž, že by mohl z takové dálky doskočit až sem.”
„Dobře,” řekli kluci, protože jako všichni ostatní vesničané ho respektovali.
„Pane starosto,“ oslovil jej někdo, „vešli jsme do kostela, jak jste poručil, ale dveře na
kůr jsou celé zrezavělé. Nemůžeme je otevřít.“
„Skočte pro kováře,” zavelel starosta.
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Zanedlouho se před kostelem objevil kovář, chlap jak hora, a povídá: „Co chceš, starosto?”
Starosta začal vysvětlovat, že vyšetřuje tu neblahou událost s chudákem Toníkem a že
zatím došel k závěru, že hoch mohl spadnout ze střechy kostela, protože to je jediné
místo, odkud mohl skočit. Ale není si tou teorií úplně jist, a tak potřebuje, aby někdo
zkusil skočit ze střechy kostela. Ale jak se zdá, dveře na kůr nejdou otevřít. Kovář se dal
do práce a brzy byl s dílem hotov a vyšetřování mohlo pokračovat.
„Pane starosto,“ zatahal za jeho kabát jeden z hochů, „my nevíme, jak vylézt na kůr.
Od doby, co varhaník zešílel a přestal hrát, nikdo na kůr nechodí. Dřevěné schody jsou
prolezlé červy. Co máme dělat? Jak se máme dostat na střechu?”
Zavolal se truhlář a ten slíbil, že nové schody vyrobí. Jen připomněl, že to možná bude
chvilku trvat. Musí sehnat dostatečně suché dřevo a taky má teď úplně jinou práci. Stěžoval si velice dlouho, až nakonec starostu zlomil:
„Dobře, dostaneš tedy tolik, kolik si za ty schody říkáš.“ To lakomého truhláře uspokojilo a začal pracovat.
„Pane starosto,“ řekl jeden z hochů, když konečně stáli v kostele nové dřevěné schody
na kůr „my nevíme, jak se dostat na střechu. Vyšplhali jsme tak vysoko, jak jen to šlo,
ale našli jsme jen dvě malá okna,“ a dodal zoufale, protože se opravdu snažil starostovi
zavděčit: „A těmi se neprotáhneme.”
Starosta začínal být netrpělivý. Už se těšil, jak ho vesničané budou chválit, až vyřeší
záhadnou smrt. Těšil se na jablečné záviny, které mu z vděčnosti budou péct všechny
babky. Ale zatím se před ním vynořoval jeden problém za druhým. „Zavolejte zedníky!” zvolal nakonec rozzuřeně.
Zedníci přišli a zbourali dost velký kus kostelní zdi, a tak se konečně na střechu kostela
dostali chlapci a konečně tedy mohli skočit ze střechy, aby starosta viděl, zda by bylo
možné, že chudák Toník mohl spadnout ze střechy. Jeden po druhém chlapci skákali
z desetimetrové věže kostela, zatímco starosta na ně pokřikoval: „Né, tak né. Zkus skočit z druhé strany. Né! Ty skoč s rozběhem. Né, nemůžeš mít v ruce lopatu!” Ať skákali,
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jak skákali, žádný z nich neskočil na místo, kam dopadl ten chudák hoch. Nejhorší
však bylo, že ve vesnici došli chlapci, protože ti, co skočili, už nevstali.
Vděční vesničané přišli za ctěným starostou a povídali: „Sice jsme nepřišli na to, jak
chudák Toník zemřel, ale alespoň teď víme, že ze střechy kostela skočit nemohl. Když
ale neskočil ze střechy, nemůže být mrtvý. A když není mrtvý, je živý.“ Toníka vrátili
jeho matce a ta se mohla samým děsem uvzlykat.
„Ale co ti hoši tu na zemi?“ řekla jedna babka, co nesla v rukou teplý jablečný závin se
skořicí, když ukázala na těla hochů na zemi před kostelem.
„Co s nimi? U nich přece víme naprosto přesně, co se jim stalo.“
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Kocourkovští nového věku
Andrea Bartůšková

Není moc příjemné se stěhovat. Musím opustit své přátele, ale co bych neudělala pro
svého tatínka. Můj otec, samoživitel, mě vychovává od doby, co moje maminka zemřela a až dosud si nenašel přítelkyni. To je důvod, proč se stěhujeme. Co jsem od tatínka
slyšela, je Renáta šílená, usměvavá a velmi hodná. Upřímně nic jiného jsem od něj ani
nečekala. Pamatujete si na Kloboučníka z Alenky v říši divů? Jestli ano, můj tatínek
je podobného charakteru. Stěhujeme se do jedné obce jménem Vouskovice. Zkusila
jsem si o ní něco zjišťovat, ale nic jsem nenašla. Což je zajímavé, jelikož v dnešní době
je standardní, že i sebemenší vesnička má webové stránky. Ale nehodlám to řešit. Teď
naložit posledních pár krabic do auta a vzhůru za dobrodružstvím. Na shledanou, starý
domove, očekává mě ten nový.
Míjíme ceduli s názvem Vouskovice, nádech, výdech, to zvládnu. Mé oči se zastaví na
obřím lízátku, které tady zřejmě je. Promnu si oči a pořád tam stojí, stojí tu asi deseti
metrové lízátko ve tvaru kočky. Podívám se na taťku, který jen s úsměvem sleduje silnici a pobrukuje si písničku hrající v rádiu. Vymýšlím pár teorií. První – cestou sem jsme
projeli portálem a jsme v jiné dimenzi. Druhá, že jsem spala víc jak tisíc let, protože
támhle jde stařeček na chůdách s nosem klaunů z cirkusu. Poslední – můj mozek nezvládl ten nápor a vypověděl službu. Uklidním se a sleduji cestu. Tatínek zahne do ulice
s názvem Cukrová, to už pomalu začínám mít strach o svůj zdravý rozum. Vše, opakuji
vše, je z cukrovinek. Od boudy pro psy až po bleskosvod na střechách domů. Zajímalo
by mě, jestli psycholožka, k níž jsem jako malá docházela, ještě ordinuje. Ano, chodila
jsem k psycholožce, ale může za to taťka. Strašil mě totiž, že přiletí slon na kremroli
a unese mě, doteď ty chobotnatce nemůžu vystát. Auto zastaví před domem růžové
barvy nebo mám říct polevy? Vystoupíme a postavíme se na silnici z karamelu. Jestli
budu mít boty od toho sladkého lepivého zla, tak už to nerozdýchám. Z domu vyběhne
žena okolo čtyřiceti, v zástěře se zajíčky, a aby to nebylo málo, vidím její boty ve tvaru
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zajíčka. Pro objasnění, taťkovu přítelkyni jsem ještě neviděla, nebudu ani upozorňovat
na to, že si nelze nevšimnout jejích bílo růžových vlasů sepnutých do dvou culíků.
Doufám v to, že se jedná jen o krizi středního věku. I když, v to doufám u mého tatínka
už od pěti let. Renáta se hned věsí na krk mého tatínka. Mně nezbývá jen tupě zírat na
můj budoucí dům. Zamrkám. Že já jen sním? To nemůže být realita, vždyť tohle místo
ani nemůže existovat. Jak se zdá, může. Zavřu oči a štípnu se do ruky. V hlavě mi vše
šrotuje jako kolečkům v hodinách, ne tohle nemůže být pravda. Bohužel příliš mě to
neuklidňuje, jelikož cítím všemožnou vůni těch dobrot kolem sebe. Otevřu oči a je to
tak, jak jsem předpokládala, jsem v divném městě, ještě divnější ulici a budu bydlet
v tom nejdivnějším domě na světě. Tady je to asi normální, celkem by mě zajímalo, jak
by reagovali, kdyby viděli obyčejný dům z cihel.
Když dojdeme do kuchyně – budu ignorovat, že by jim i jednorožec záviděl pestrost
barev, která se zde nachází – posadíme se na židli a začne to, čeho jsem se obávala.
Seznamování. Slova se ujme tatínek, hlava naší rodiny a odkašle si. „Takže, Reny, tohle
je moje princezna víl, Eliška I. a Elí, tohle je moje věčně krásná mochomůrka Renáta.“
Nad jeho seznamovací úvodní řečí jen protočím oči a podívám se na Renátu, která
se jen směje a natáhne ke mně nohu, což nechápu a tak mě vybídne, abych udělala
to samé. Poté, co se naše chodidla dotknou, nebo mám říct podrážka boty a zajíček,
znovu se na mě usměje. Úsměv jí opětuji a příliš se nepozastavuji nad tím, co se právě
stalo. Nejspíš to představovalo jejich divný pozdrav. „Renáto, chtěla bych se tě zeptat
na jednu věc,“ táži se tatínkovy přítelkyně. Jen doufám, že jí nevadí oslovení Renáta.
„Ale jistě se ptej, květinko,“ usměje se ještě víc a já se divím, že to ještě lze. „Víš, můžeš
mi prosím tě říct, proč se na mě při příjezdu dívalo lízátko?“ Pozastavím se a čekám
na svoji odpověď. „Zajisté, to je jednoduchý. Kocour Vousek se jednou rozhodl, že si
zalítá v horko-vzdušném balónu. Bohužel, když letěl přes Saharu, něco se pokazilo a on
se tam utopil.“ Smutně svěsí hlavu a dodá: „To, co si nazvala lízátkem, je jeho pomník.
Také proto se naše ves jmenuje Vouskovice. Všichni jsme ho měli moc rádi, a tak jsme
se rozhodli přejmenovat obec po Vouskovi,“ tiše si posmrkne. Jen čistě z vědeckého
hlediska, jak se někdo mohl utopit na Sahaře a ještě v horko-vzdušném balónu? To je
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mi záhada. „A jak se to jmenovalo předtím?“ optám se opatrně. Na jejím obličeji se
objeví zase úsměv a řekne: „Na to si budeš muset přijít sama,“ zamumlá s úšklebkem
ve tváři. Není to náhodou klon tatínka? Jinak si to nedokážu vysvětlit.
Přijeli jsme před měsícem a mohu úspěšně konstatovat, že si začínám zvykat na tuto
zvláštní obec. Nepočítaje fakt, že mám spolubydlící, která mě neustále otravuje. Jmenuje se Chlo, chobotnice Chlo. Rozuměli jste správně – chobotnice. Je přeci normální
mít doma mořského živočicha, jenž vám ke všemu krade věci. Další normální věcí je
složení místní policie – stráž vykonávají totiž šnekové. Věc, která mě rozesmála natolik,
že jsem půl hodiny ležela na zemi, jako velryba s epileptickým záchvatem bylo to, že
mám do školy nosit uniformu. Pro objasnění – já a sukně jsme se nikdy neskamarádily.
Posmívám se i figurínám ve výloze, ale nesmí se to dozvědět.
Docela jsem si i zvykla na to žít ve velké cukrovince. Přináší to jisté benefity. Každá
ulice, což je jasné, se jmenuje jinak. Neztratíte se. Všechny domy postavili ve stejném
stylu, jak vypovídá název ulice. Ptáte se na další výhodu? Můžete být divní, jak chcete,
stejně splynete s davem. V klidu si můžete vyjít v pyžamu koupit rohlíky ke snídani a
nikdo se na vás nebude dívat jako na blázna. Nebo si může navléct každou ponožku
jinou a procházet se po smetanovém parku. V tom jsou Vouskovice úžasný, můžete být
sebezvláštnější a nikdo na vás neukazuje ani se vám neposmívá. Dám vám jednu menší
radu, v perníkové chaloupce sice nežije ježibaba, ale nikomu by se nelíbilo, kdyby mu
ujídali dům. Není to z mé zkušenosti.
Nejhorší je to, že jsem ještě neodhalila původní jméno obce. Jedno vím jistě. Vše je tu
divné a všude se motají kočky, zejména kocouři. Vyjdete ven a před vámi si vykračuje
kocour, za vámi kráčí kocour, vedle vás stojí kocour, někdy se stane i to, že létá nad
námi. Vyskytují se prostě všude a někdy, věřte, to leze opravdu na mozek. Jíst venku,
je hotové zlo. Počkat. Kocour. Ne to nemůže být pravda. Možná ale. Ne prostě ne, Ko
courkov je jen vymyšlený, nemůže existovat. Ale, vlastně není řečené, kde na mapě ho
najdeme, možná se nachází právě zde. No, i kdyby ne, nevadí. Odteď ho budu nazývat
svým Kocourkovem. A kdo mi dal tu pravomoc? Kocour přeci.
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Vstupní prohlídka
Pavel Červenka

„Mám pro vás dobrou zprávu,“ sdělil mi úředník na personálním oddělení „byl jste
přijat na místo výkonného ředitele. Gratuluji vám, výběrové řízení jste vyhrál s přehledem. Ovšem, mezi námi,“ dodal ještě „pomohlo vám i to, že jste člověk. Ve vedení
firmy jsou totiž většinou lidé, a tak si k sobě logicky vybírají spolupracovníky stejné
rasy. Jinak naše firma má zaměstnance všech možných ras a druhů z desítek planet
Vesmírné unie.“
„To mě velice těší, tohle místo jsem si moc přál,“ odrecitoval jsem připravenou frázi
a přidal optimistický úsměv. „Kdy můžu nastoupit?“
„V podstatě hned, jak zítra absolvujete prohlídku u našeho závodního lékaře.“
Rozloučili jsme se a já vyrazil slavit. Vybalování jsem nechal na později, jen jsem na
sebe hodil něco pohodlnějšího a méně seriózního.
Druhý den ráno, tedy spíš dopoledne, jsem posedával v čekárně u doktora a doufal,
že prohlídka bude jen formalita, rychle se odbyde a já půjdu dospat, co jsem nestihl
v noci, abych další den mohl nastoupit do práce v co nejlepší formě. Jak moc jsem se
spletl, se ukázalo vzápětí.
„Dobrý den, pane doktore, přišel jsem kvůli vstupní prohlídce,“ spustil jsem, když mě
sestra pozvala do ordinace.
„Dobrý den. Vím o tom, ale nemám pro vás dobrou zprávu, nedorazily vaše zdravotní
záznamy.“
„A proč ne, co se stalo?“
„Běžně si necháváme posílat zdravotní karty v elektronické podobě, ovšem na vaší planetě je zákon, že zdravotní záznamy se mohou přenášet jen v tištěné formě a dokonce
se nesmějí posílat ani normální poštou.“
„To přeci není možné, znám několik lidí od nás, kteří s tím problém neměli.“
„To je asi pravda, ale jak mi vysvětlil doktor, se kterým jsem hovořil, máte nového mi58

nistra zdravotnictví, a toto je jeden z jeho nových zákonů. Můžeme si o tom myslet své,
ale to je tak všechno, co se s tím dá dělat. Vám nezbývá nic jiného, než odletět za vaším
lékařem a zdravotní kartu mi přivézt.“
„Ale to je přes půl galaxie, až na hranicích Vesmírné unie. No a jako kdyby toho nebylo
dost, špitál, kde ordinuje můj doktor, je na opačné straně planety, než kosmodrom pro
mezihvězdné lety. A místní doprava má intervaly, jak sobí spřežení na Čukotce.“
„Prosím?“ zeptal se udiveně doktor.
„Ale nic, to se u nás tak říká,“ mávl jsem rukou. „Poslyšte, nešlo by to nějak obejít?
Třeba byste mi napsal nějaké prozatímní potvrzení a…“
„To bych třeba i rád, ale nemohu, musím striktně dodržovat předpisy firmy. Nicméně,
vaši situaci detailně vylíčím odpovědnému pracovníkovi. Vy se nezdržujte a vyrazte na
kosmodrom.“
„Tak vám teda děkuju a na shledanou,“ rozloučil jsem se rozladěně.
„Nevěšte hlavu, mladý muži, do týdne, maximálně do dvou, budete zpátky,“ uklidňoval
mě doktor a pakoval mě z ordinace.
Cestou na rodnou planetu se mi mimořádné události vyhýbaly a už to začalo vypadat,
že doktor bude mít pravdu a já se do čtrnácti dnů vrátím. Dokonce i do špitálu ke svému lékaři jsem se dostal nečekaně bez problémů. Ty začaly až ve chvíli, když jsem mu
oznámil, co od něj chci.
„Ale já vám nemůžu vydat vaši zdravotní kartu.“
„Poslat mi ji nemůžete, vydat taky ne, tak co vlastně můžete?!“ začal jsem se rozčilovat.
„Vydat vám ji můžu,“ oponoval doktor, „ale vy s ní nesmíte opustit planetu, na to je potřeba speciální povolení z ministerstva, a to podle toho co vím, může trvat dost dlouho.
Když holt blbec dostane funkci,“ dodal ještě doktor a začal něco psát.
„Tak co mám dělat?“ zeptal jsem se zoufale.
„Můžu vám vystavit potvrzení, že jste způsobilý vykonávat funkci… Co to vlastně
máte dělat?“
„Výkonného ředitele. A dáte mi to potvrzení?“
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„Právě vám ho píšu, ačkoliv netuším, co dělá výkonný ředitel. Tak, tady ho máte a přeji
hodně štěstí v zaměstnání. V pokladně zaplaťte poplatek a na shledanou. Další!“
Ovšem, lejstro, které jsem získal, byla poslední pozitivní věc, co mě potkala. Cestou
na kosmodrom nás přepadla magnetická bouře, která vyřadila dráhu rychlovlaku na
několik dní. Tím pádem mi uletěl přímý spoj do centra soustavy a já letěl jakýmsi pofiderním hvězdoletem s názvem Sluneční střela. Ještě jsem neviděl plavidlo, které by
takovým způsobem popíralo své jméno. Kapitán vymetl kdejakou zapadlou planetu,
a ještě se dvakrát vynořil z mimoprostoru úplně někde jinde, než měl původně v úmyslu. Potom nás ještě potrápila časová kapsa… Zkrátka do personálního oddělení svého
potencionálního zaměstnavatele jsem se dostal až za půl roku reálného času.
„Tak co s vámi, pane Argus? Je to skoro půl roku, co jste měl nastoupit.“
„To ano, ale vysvětlil jsem, jak k tomu všemu došlo.“
„Ano, ale místo je už obsazeno a ještě se vyměnilo vedení firmy. To znamená, že to, že
jste člověk, vám už nepomůže.“
„A kdo tady teď šéfuje?“
„Přesně vám to neřeknu, vím jen to, že jsou to bytosti pocházející odněkud z Jantarové
mlhoviny. Vraťme se ale k vašemu zaměstnání. Měl byste zájem dělat vedoucího ostrahy budovy?“
„To je docela sešup, proti ředitelskému místu, nezdá se vám?“
„To ano, ale nic jiného vám momentálně nenabídnu. Tak, jak se rozhodnete?“
„Ale ano, beru.“
„Výborně. Zítra se zastavte u našeho doktora na vstupní prohlídku a hned potom můžete nastoupit.“
Druhý den ráno jsem opět stepoval v čekárně závodního felčara. Pocit nepříjemného
déjà vu narušovalo jen těžce získané potvrzení, které jsem pevně svíral v ruce.
„Tak pojďte dál,“ vyzvala mě sestra a já vstoupil do ordinace. Doktor byl stejný, jen
sestřička byla mladší a hezčí než ta minulá.
„Vy jste tu byl asi před půl rokem, ne?“ zeptal se doktor bezelstně.
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„Ano,“ zavrčel jsem a potlačil touhu chlapa v bílém plášti uškrtit. „Ten půlrok jsem
strávil tím, že jsem si sháněl zdravotní kartu.“
„A máte ji?“
„Nemám, ale přivezl jsem potvrzení o své způsobilosti.“
„Ukažte, to by myslím mělo stačit.“
Podal jsem mu papír a čekal, až si ho přečte, dá mi nějaké razítko či co, a já si půjdu po
svých.
Místo toho jsem, jak ve zlém snu, slyšel doktora: „Ale vy máte potvrzení, že můžete vykonávat funkci výkonného ředitele, o práci vedoucího ostrahy, kterou podle mých informací máte zastávat, zde není ani slovo. Je mi líto, ale musíte ke svému lékaři znova.“
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