TACHOVSKÁ RENETA 2016
Městská knihovna Tachov vyhlašuje 7. ročník literární soutěže.
Soutěž je určena začínajícím autorům z celé ČR.
Téma: POKUŠENÍ
PRAVIDLA SOUTĚŽE:
1) Soutěž je určena pro začínající autory z ČR, kterým je více než 15 let.
Je určena pro ženy i muže.
2) Kategorie – PRÓZA, POEZIE
3) Soutěžící musí dodržet téma.
4) Příspěvky v kategorii próza mohou být v rozsahu maximálně pěti stran,
v kategorii poezie v rozsahu maximálně tří stran v elektronické podobě
(program Word).
5) Každý autor může zaslat pouze jediný příspěvek v každé kategorii na
e-mailovou adresu: pujcovnaknih@mkstc.cz
6) Osobní údaje (jméno, datum narození, bydliště, telefon, e-mail) musí
autoři napsat na samostatný papír, musí připsat souhlas se zařazením
svých osobních údajů do databáze soutěžících a se zveřejněním
soutěžního textu.
7) Soutěžní příspěvky bude hodnotit porota.
8) Hodnocení je anonymní, uděleno bude 1.- 3. místo, nejlepší práce budou
publikovány ve sborníku.
9) Soutěž začíná 1. února 2016 a končí 31. srpna 2016.
10) Vyhodnocení soutěže proběhne 8. října 2016 v sále kina Mže
v Tachově za účasti soutěžících a pozvaného hosta.
Informace k soutěži získáte na tel. čísle 374 72 21 61 nebo přímo
v knihovně.
Městské kulturní středisko - odbor KNIHOVNA
Hornická 1695
347 01 Tachov
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Práce hodnotila porota v tomto složení:

Božena Vaňková – ředitelka MKS Tachov
Lenka Erretová – vedoucí knihovny
Mgr. Iva Kohoutová – porotce
Helena Mašátová – porotce
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Natálie Hrabánková: POKUŠENÍ

(1. místo)

Pokušení přichází na každého z nás,
je to jen část světa, jeho divů a krás.
Podlehnout či ne? Odhalit jeho tvář?
Pokušení, bezcitný, však pravdomluvný lhář.
Přichází jako starý známý plamen,
co rozhoří se zas, a potom nás zklame.
Je to nový přítel, co může být i víc.
Je jako celý náš život, má rub i líc.
Zpívej mi, lásko, jak jsem cíl tvých cest,
zpívej mi, jak mě chceš vidět kvést.
Pokouší mě láska, co smutné srdce léčí.
Pokouší mě, lásko, ano - to nebezpečí.
Pokušení, už od dob Adama a Evy,
se lidem jako špatný pocit jeví.
Pokušení s sebou vždy nese zápletku,
a pak přijde den, kdy čelíme důsledkům.
Je jako malé dítě, které probouzí pocity.
Pokouší ho šnek, pak schová se do ulity.
Pocity, o kterých nemáme tušení.
Vášeň, chtíč – to je pokušení.
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Marie Týmalová: DŘEVĚNÁ MILENKA

Prsty mazlí se se strunou
jakoby ve vlasech lískaly
v srdci touhu jedinou
a slastný pohled do dáli.
Dřevo hřeje do dlaní
jak krásné teplo sálá z ní
tóny se pomalu rozezní
v tajemné poznání.
Posazena do klína
s nádhernýma křivkama
ruka jí pevně objímá
ta touha mě dojímá.
Přitisknuta na tělo
jen lehce se dotýká
cosi se ve mně zachvělo
čas neúprosně utíká.
Zažívejme chvíle vzrušení
při běžném života dění
to nádherné v břiše chvění
běžné věci v zázraky mění.
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(2. místo)

Pavlína Kollárová: LEDNIČKA

(3. místo)

Alabastrová tvář
vyzývavým mlčením
burcuje mysl
probouzí erupci chuťových pohárků
Nemohu
Nesmím
Neodolám?
Jen pohled
dotknout se
okusit tajemství

Nemohu
Nesmím
Neodolám…
Pár kroků
obejít přesvědčení
v reklamním spotu uprostřed filmu
Svedená
Hříšná
Ráno se vydám na cestu k půstu
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Naděžda Jeníčková: POKUŠENÍ NEODOLAL

(čestné uznání)

K nemocnému molovi doktora prý volali. Bezvládně ležel,
trochu naříkal, doktor ho prohlédl a důkladně proklepal.
Tázala se molice: „Hrozí mu nemocnice? Ještě včera
poletoval, v tónině moll si prozpěvoval.“ Smutně
točí hlavu stranou, slzičky jí z očí kanou.
„Nebojte se, to se prověří. Copak jedl
manžel k večeři ? “ Urputně
přemýšlí molice: „Čeho
mol snědl nejvíce?
Už vím!
Viděla
jsem
manžela
na saku,
co nosí
ten ožrala!
Bylo vlněné.
Křičela jsem
n a n ě h o,
že si něco
užene.
Říkám
mu to
vždycky: Na vlnu jsi alergický!“ „Kdepak, milá paní,
diagnóza je jasná,“ říká doktor, „váš manžel je namol!“
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Petr Šulista: ODPOLEDNÍ POKUŠENÍ

Čtvrteční odpoledne
bylo nadmíru oblačné
Šel jsem vedle tebe
a urputně přemýšlel
jak začít
jak ti dát najevo
že bych moc rád
byl pro tebe víc
než pouhým jedním z davu
jak ti sdělit
že bych si moc přál
proniknout obranným valem
tvé ostražitosti
štítem nepřístupnosti
branou opatrnosti
k tajné chodbě
najisto vedoucí k tvému srdci
Drobné kvítky
jedny z posledních
před blížící se zimou
staly se důvěrnými posly
mé doutnající touhy
Šel jsem vedle tebe
tréma a nejistota
mně svazovala ruce i jazyk
oči plaše těkaly sem a tam
plny strachu ze setkání s tvými
Šel jsem vedle tebe
a nepřál si nic jiného
než být vyslyšen
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(čestné uznání)

Nikola Puškárová: POKUŠENÍ A NÁSLEDKY

(1. místo)

Jednou, když jsem se opět sám procházel po parku, sedl jsem si na
opuštěnou lavičku. Obyčejná lavička pro mě představuje krásné místo, které
v sobě ukrývá více, než si myslíte. Skrývá mnohem více, než se může na první
pohled zdát. Zavřel jsem na chvilku oči a nechal jsem volně plynout své
vzpomínky. Vypadá to tu jako tenkrát. Vůbec se to tu ani trochu nezměnilo,
sice je to již hodně dávno, ale stále to tu vypadá stejně. Tehdy jsem byl ještě
mladík, ale ta lavička, na které sedím, je tu pořád.
Ta lavička sama vypráví můj životní příběh. Zde v parku jsem měl poprvé
rande s mojí životní láskou. Ale nepředbíhejme událostem.
V té době, na této lavičce v parku seděla ona. Když jsem ji uviděl,
zamiloval jsem se takřka ihned na první pohled. Měla jasně modré oči a tmavé
vlasy. Nosila lokny, to bylo v té době moderní. S ženami jsem tenkrát moc
zkušeností neměl, ale nabral jsem svoji veškerou odvahu a oslovil jsem ji. Řekl
jsem jí, že je dnes hezké počasí a jestli by si nechtěla dát se mnou zmrzlinu
a posadit se tady na lavičce. V té době jsem se ženami moc zkušeností neměl,
bál jsem se trošku, že můj návrh bude možná moc troufalý.
Kupodivu s tímto návrhem souhlasila a bylo na ni vidět, že byla tímto
návrhem potěšena. Moc toho nenamluvila, byla takový stydlivější typ ženy.
Pracovala jako švadlena v místním krejčovství, ale nyní šije jen doma. Také
říkala, že čte ráda knihy, nejraději Victora Huga. Poznal jsem na ní, že to bude
nejspíše romantická duše. Povídali jsme si do té doby, než se začalo stmívat.
Chtěl jsem ji doprovodit, ale ona odmítla. Domluvili jsme si proto další den
schůzku opět u lavičky.
Další den proběhl podobně, ale Alice, tak se jmenovala ta slečna, se
kupodivu více rozpovídala. Říkala, že by chtěla mít vlastní obchod s oblečením.
Třeba ty šaty, které měla na sobě, si šila úplně sama. Byly moc hezké, možná by
někdo řekl, že na tu dobu byly moc extravagantní, či vyzývavé, ale mně se
líbily. Alice v nich působila velmi sebevědomě. Přitahovala mě svými názory,
smyslem pro humor. Sblížil jsem se s ní. Strávil jsem s ní i konec léta. Chodil
jsem s ní na procházky, do kina, do kaváren, do divadla atd. Prostě jsem měl
pocit, že to vypadá jako normální vztah, do té doby než z ničeho nic jednoho
dne zmizela. V bytě, který měla pronajatý, bylo vše pryč, její šaty, módní
návrhy, prostě vše. Ptal jsem se sousedů, nikdo nic nevěděl. Až po čase jsem se
dozvěděl, že se odstěhovala do Londýna a provdala se tam za jednoho makléře.
Má naděje, že znovu naleznu, se začala pomalu a jistě vytrácet.
Roky uběhly a já na ni takřka zapomněl. Za tu dobu se toho hodně
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změnilo, stal se ze mě úspěšný obchodník, hodně jsem cestoval. Jednoho dne
jsem odjel pracovně do Paříže. Toto město bylo odjakživa proslulé obchodem,
bydlelo zde plno boháčů. Chtěl jsem na své cestě něco pěkného koupit pro svou
snoubenku. Zašel jsem tedy do jednoho butiku. Ty šaty, ty znám, proběhlo mi
náhle hlavou. Zeptal jsem se, od koho jsou, prodavačka mi řekla, že jsou
dovážené z Londýna z butiku Madam Alise. Jsou od ní, to je jasné, proběhlo mi
hlavou. Zase jsem musel na ni myslet.
Jednoho večera jsem se šel podívat do Kasina. Hrál jsem tam poker
s bandou nudných Angličanů. Za jedním z nich přišla žena, ta žena měla
odbarvené vlasy na blond a jasně modré oči. Já ji ihned poznal. Byla to ona.
Otočila se a podívala se na mě, poté uhnula rychle pohledem. Bylo mi hned
zcela jasné, že mě poznala. Nemohu popsat tu chvíli, kdy jsem ji spatřil. Bylo to
jako tenkrát, když jsem ji poprvé uviděl.
Její muž nám ji představil, jeho paní se jmenovala Alise. Po pár minutách
náhle odkráčela pryč. Rychle jsem se vzpamatoval a se vší galantností jsem se
vydal za ní. Jako gentleman jsem se omluvil, že odcházím od rozehrané hry.
Čekala na mě za rohem Kasina. Věděla, kdo jsem. Byl jsem nervózní, čekal
jsem, co mi řekne. Chvíli se na mě beze slova jen upřeně dívala. Nevěděla, co
mi má říct. Nic jsme si neřekli a hned jsme se vášnivě políbili. Po chvilce žádala
o mé odpuštění, že tenkrát odešla bez jediného vysvětlení. Já ji nemohl nic
vyčítat, chtěla lepší život a ten jsem ji tenkrát nemohl poskytnout. Abych mohl
tehdy před lety trávit s ní čas, potřeboval jsem peníze. Bylo to hodně peněz.
Většina mých životních úspor vzala za své během našeho společného léta. Svoji
dosavadní práci jsem shledal v jejích očích jako nedostatečnou, aby uspokojila
všechny její finanční potřeby. Když se zeptala, kde pracuji, musel jsem jít
s pravdou ven. Řekl jsem, jak se věci mají, že dělám asistenta v obchodě
s dodávkou cizokrajného zboží. Finance tehdy pro představovaly něco, co jsem
neměl. Díky tomu, že odešla tenkrát z mého života pryč. Dal jsem si tehdy cíl,
že se vypracuji a že žádná žena mě už nikdy neopustí, pokud já nebudu chtít.
Stáli jsme na břehu Seiny, drželi se za ruce a pozorovali osvětlenou Paříž.
Noční život v ulicích pozvolna utichl a naše pohyby naznačovaly očekávání
něčeho velkého. Následoval dlouhý polibek na rty. Tu noc jsem s ní prošel
půlku Paříže a pak jsme se pomilovali u mě v hotelu. Bylo to pro mě pokušení,
kterému jsem doslova podlehl. Bylo jen na mně, zda mám tomu odolat, poddat
se tomu nebo zcela podlehnout. Je na každém z nás, zda tomu pokušení
podlehneme, nebo se budeme držet morálních zásad. Proč to, co je zakázané,
nás přitahuje nejvíce? Musím však říct, že to bylo dokonalý, naprosto
dokonalý. Tak dlouho jsem se na to připravoval, tolikrát jsem si to
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představoval, ale skutečnost byla dech beroucí. Poté mi ze života odešla, ale ne
na dlouho…
Po čtyřech měsících mi od ní přišel dopis, bylo v něm psáno, že je těhotná
a dítě je moje. Ale manžela nemůže opustit, jelikož je na ní závislý. Popřála mi
do života vše nejlepší a žádala mě, abych ji nehledal. Bylo to pro mě dost
bolestné. Už jen vědět, že moje dítě vychovává někdo jiný. Nakonec jsem si
řekl, že každé pokušení bere sebou nějaké následky…
Se svou snoubenkou jsem se nakonec oženil, ale děti jsme spolu nikdy
neměli. Myslel jsem, že nové dobrodružství v podobě manželství rozptýlí mou
mysl. Nic takového se však nestalo. Místo toho jsem zasněně hleděl na
kolemjdoucí páry. Další Alice zkrátka již neexistovala. Moje manželství sice
bylo šťastné, ale nenaplněné. Starý a vrásčitý tu sedím na této lavičce
a přemýšlím o svém životě. Jsem již 3 roky vdovec a je to pro mě moc těžké.
Obě tyto ženy byly moje osudové ženy, každá však byla úplně jiná…
A tak jsem se ocitl zde. Lavička už má taky na sobě škrábance jako já
mám na čele stařecké vrásky. Kolik lidských příběhů musela prožít? Cítila
lásku lidí, jejich osudy, smutek, radost a zklamání…
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Matěj Novobilský: KAMARÁD V POKUŠENÍ (Renata z Tachova)
(2. místo)

Jejich zamyšlené tváře na mě pohlíží. Jejich uši pozorní před prvním
slovem co vypustím z úst. Osm mužů a tři dámy v líbivých oblecích a módně
upravenými střihy čekají, až to na ně vysypu. Já se ale zasekl, protože nevím co
říct. Nevím, kde hledat slova, jak je použít. Vlastně ani netuším, co mám na
srdci… Jen si uvědomuji, že to, co právě vybalím na přísnou porotu, rozhodne
o osudu mého kamaráda a zaměstnání několika málo lidí. A vlastně, pokud
dnes neuspěju, rovnou do kanálu poputují i mé peníze. Ale vy nepochopíte,
o čem tady mluvím, dokud se nevrátím na začátek…
„Moje firma je před zánikem. Potřebujeme získat zakázku pro jednu
modelingovou společnost v Plzni. Pomoz mi! Prosím!“ vyhrkl na mne nejlepší
kamarád Kamil. Po pravdě, nevěděl jsem, co dělat. Chtěl po mne padesát tisíc
na jakousi cestu na západ Čech, kde chtěl prezentovat svou firmu na výrobu
kabelek, která funguje více jak třicet let.
„Žena je těhotná, brzy budeme rodit, budeme mít rodinu. Padesát tisíc je
hodně peněz!“ lekl jsem se jeho prosby.
„Když mi nepůjčíš, pochopím to…“ Kamil se nesnažil o žádnou manipulaci tím,
že by třeba řekl, že kabelky vyráběl jeho otec i dědeček. Já jsem ale z Ostravska
a mé srdce je skromné.
„Půjčím ti je. Ale pod jednou podmínkou!“ upozornil jsem jej.
„Už teď je splněna. Oč jde?“ byl nadšený Kamil.
„Pojedu s tebou a dohlídnu na to, abys prezentoval vaše kabelky na výbornou.
Dobře, nic o vašich výrobcích nevím, ale podpořím tě tam,“ stál jsem si za
svým. Nějakou dobu jsem podnikal a cítil jsem, že se ženu do známých vod.
Měl jsem vlastní restauraci a marketing mne docela bavil. Nechtěl jsem
riskovat, že Kamil utopí naše peníze, kterých v poslední době moc nemáme. Na
druhou stranu jsem nechtěl utopit ani jeho, takže jsem jednoduše chtěl být
u toho, až bude hrát o svou budoucnost. Chybu jsem udělal.
Představení výrobků od firmy Tvůj prostor modelingové agentuře mělo
trvat celé páteční odpoledne. Kamil měl připravenou řeč, kterou chtěl získat
komisi na svou stranu a zajistit tak velkou investici do rodinného podniku.
Měli jsme vyrazit už ve čtvrtek před svítáním. Přece jen z Ostravy do Plzně je to
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vlakem několik hodin, no a Kamil mě chtěl připravit na to, jak mu mohu
s prezentací pomoci.
„Tohle je Renáta. Renátka je z Tachova,“ představil mi Kamil svou asistentku.
Velmi pomalým pohledem jsem si ji změřil zezdola nahoru a spatřil její
perfektní postavu. Každá křivka této dámy měla smysl a jakoby ji vymodeloval
sám Bůh. Hruď se vypínala tak deset centimetrů dopředu, aniž by někam
padala. Nohy měla očividně pevné a… Ona má i obličej. Modré oči pohltily můj
obraz a její jasné červené rty přitahovaly mou pozornost, která na ní dopadala
jako hřebík na magnet. Černé dlouhé vlasy rozdávaly svůj odlesk do okolí, když
se jen tak vznášely ve větru jako podzimní listí.
„Tohle je Renáta. Podáš jí ruku?“ přerušil mé zasnění Kamil.
„Ach, jistě! Renáta. Totiž Libor!“ houpal jsem její rukou, ovšem pořád jsem byl
zasněný pohledem na ní. Mé oči klouzaly pod její bradu a já jen doufal, že si
toho nevšimne.
„Pracujete taky v módě?“ zeptala se mě.
„Cože?“ neporozuměl jsem otázce, protože jsem prostě nedával pozor. Myslel
jsem na zcela jiné věci, když jsem si tu slečnu z Tachova pořád prohlížel.
„Móda, vy, práce?“ dotazovala se znovu.
„Ale móda. Totiž ne. Žádná móda. Jsem tady jen kvůli vám,“ odvětil jsem zase
zmateně. „Vlastně Kamilovi!“
V kupéčku jsem si sedl vedle Kamila a naproti mně seděla ona. Její oči se
lesky v záři slunce, když vlak projížděl kolem stromů a paprsky naší nejbližší
hvězdy střídavě pronikaly do její hladké a krásné tváře. Kamil si pročítal
noviny, já sledoval tu dokonalost před sebou.
„Díváte se na mě?“ zaostřila svůj zrak ke mně, ale já jsem její hlas nevnímal.
Byl jsem o samotě ve svých představách. „Halo?“
„Cože? Ne! Já spím!“ nenapadlo mě nic lepšího. Kamil si dále četl a usmíval se.
„Spíte s otevřenýma očima?“ dobře si uvědomovala, že na ní civím jak na
přízrak.
„Mikro spánek. Jenom mikro spánek. Někdy vypnu a během toho i hýbu
očima. Máme to v rodině,“ blábolil jsem nesmysly.
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Po únavné přehlídce, tedy cestě, jsme dorazili do dvoupokojového bytu,
který nám modelingová firma pronajala na jeden den. Byla jedna hodina
odpoledne a Kamil vybalil z našich tašek několik věcí. Za mé peníze si koupil
projektor a notebook, aby mohl ukázat, že jeho společnost s počtem
zaměstnanců, kterých by se na prstech jedné ruky napočítal, má úroveň. No,
v dalších taškách kabelky. Byla jich spousta. Upřímně řečeno nechápu, jak se
chlap může v takových dámských věcech vyznat, ale budiž. Já stejně sledoval
Renatu. Byla tak úchvatná a dokonale krásná.
„Dáme si hned oběd, ne? Co říkáte?“ zeptal se Kamil.
„Skočíme na to hned!“ odvětil jsem instinktivně, když mé oči byly pořád
nalepené na jeho asistentku. „Jídlo!“ zakřičel jsem, abych opravil další
trapnost z mých hlasivek.
V malé příjemné restauraci si každý objednal něco k jídlu, ale po chvíli se
Kamil začal dusit. Než jsem cokoliv vymyslel, už padal na zem, kde pobyl na
zádech. A než jsem i teď něco stihl vymyslet, už jej odvážela sanitka.
„Dotáhni to za mě! Je to na tobě a Renatě!“ křičel na mě do chvíle, než naše
pohledy rozdělily dveře záchranného vozidla.
„Tož to je v háji!“ mírně a po moravsky jsem zaklel.
„Co budeme dělat?“ zajímalo Renatu.
„Netuším,“ zareagoval jsem. Měl jsem jen nápady, které nesouvisely
s kabelkami ale s Renatou, se mnou a gaučem.
Náš oběd neskončil, jak jsme si přáli, a tak jsme se s mladou ženou
odebrali na byt, kde jsme byli sami. My sice měli vymyslet něco, jak dostat
zakázku a investice od Západočechů, ale tak nějak jsem se snažil flirtovat.
„Jsme tu sami,“ řekl jsem tiše.
„To jsme…“ odpověděla Renata a sundala mi sako. „Je třeba vymyslet, jak
přesvědčit ty kravaťáky, že naše firma je schopná dodávat kabelky v prvotřídní
kvalitě, včas a za dobré peníze.“ Renata pověsila mé sako na věšák, já si sedl na
šedou pohovku v obýváku a ona mne v tom následovala.
„Máš s tím nějaké zkušenosti?“ chtěla vědět.
„Jsem ženatý,“ pověděl jsem ji a ona koulela očima ke stropu.
„S kabelkami! Víš o nich něco?“ ptala se důrazně.
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„Ta tvá je černá!“ dělal jsem chytrého.
„Máme jeden den na přípravu…“ posteskla si.
Jakýpak jeden den na přípravu? Běžel jsem do obchodu a koupil láhev
červeného i bílého vína. Věděl jsem, že budu s nádhernou slečinkou v bytě sám
celou noc. Úplně jsem zapomněl, že mám doma ženu, která bude za pár týdnů
rodit.
„Co si koupil? Vzal si nám něco k jídlu?“ vyptávala se, když jsem přišel
z obchodu. Já už ale bláznil s vývrtkou a do sklenic, které jsem našel, nalil víno
a přisouval ho k ní. Čas plynul a my pili. Pili jsme a pili. Dokonce jsme i tančili.
Potom jsme pili a pak klábosili. Netrvalo dlouho a manželka mi poslala na
mobil fotku, jak si hladí narostlé bříško. Psala mi, že mě miluje, v tu chvíli jsem
ale hladil jinou. Odfoukl jsem a čelem jsem spadl na postel. V momentě jsem
usnul. Tváří ponořen do matrace.
Teď mám žízeň a postávám v zasedací místnosti před těmi manažery.
Renata zabrala místo vedle mne a ukazuje kabelky, které mají tolik zvláštností.
Já jsem tu jediný, kdo jim nerozumí. Pro mě je to jen kabelka červená, růžová,
hnědá, černá… Přesto jsem to pouze já, kdo má tyhle pány a dámy přesvědčit
o kvalitách toho, co tu teď Renata předvádí. Proč jsem jen včera flirtoval se
svůdnou dámou a upadl do pokušení, na místo toho, abych se něco o produktu,
který má udržet naše peníze a zaměstnání těch několika zaměstnanců, naučil?
Stál jsem beze slov asi dvě minuty a jen žvatlal „naše kabelky jsou lepší,
než si myslíte.“ Neřekl jsem, v čem jsou lepší nebo proč, prostě nic. Cítil jsem
se jako školák, který stojí před tabuli a neví zhola nic. Bylo mi stydno. Moje
manželka je doma, budeme mít dítě a já byl včera v transu z jisté Renátky. Sice
se nic nestalo, ale cítil jsem se vinen. Netrávil jsem čas s matkou mého
budoucího potomka. Přemýšlel jsem o své ženě, ale oni zastavili mé tiché
uvažování. Ti u stolu. Už jim docházela trpělivost.
„Řeknete nám něco k těm kabelkám? Nejeli jste z Ostravy do Plzně, abychom
se tu na sebe jen dívali, že ne?“
„Moje žena…“ utrousil jsem ze sebe provinilým tónem hlasu.
„Co prosím?“ nechápali přítomní.
„Moje žena je bytost, která si zaslouží pohodlí a porozumění. Moje i vaše
manželka je lepší, než jsme my, protože se nehoní za úspěchem tak, jako to
děláme většinou jen my – muži. Přesto, bude to moje paní, kdo si vytrpí
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porodní bolest, aby na svět přivedla mé dítě. Bude to ona, kdo jej bude krmit,
když já budu pracovat. Bude to ona, ke komu bude mé dítě od začátku vzhlížet.
Kdyby nebylo žen, neseděli bychom tu. Moje manželka má jen skromná přání
– chce pouhé uznání – to mé. Chce úctu a chce se cítit jako dáma. Moje žena,
vaše žena nebo přítelkyně toho obecně nechtějí moc. Chtějí být milovány a taky
být něčím výjimečné. Nechápu, upřímně tomu opravdu nerozumím, ale pokud
naše kabelky pomáhají podpořit ženy v jejich sebevědomí, pak děláme
správnou věc. Naše kabelky jsou oblíbené, vyrábí je ženy vlastníma rukama, ale
poslední dobou nemáme dost peněz na to, abychom v naší práci pokračovali.
Nevím, co se stane, pokud můj kamarád svou firmu zavře, ale vím, že ty dámy,
které u nás tyhle věci vyrábějí, dobře ví, nač slouží. Není to jen krásná kabelka
– je to styl. Je to něco, co dodává ženě důvěru v to, že je atraktivní –
společensky půvabná a zajímavá. Pánové, já své manželce nevysvětlím, že je
pěkná i bez make-upu. Tak jako ji nevysvětlím, že nepotřebuje ty různé krámy
ve své kabelce. Z tohoto důvodu si myslím, že naše ruční práce je práce žen pro
ženy! Ty to chápou! Naše firma to chápe! Nejde jen o to, někam si schovat
mobil, klíče, peněženku a kdo ví, co v těch věcech ženské všechno nosí. Já jen
vím, že to je pro ně důležité a podstatné. Vaše manželky si zaslouží porozumění
a podporu v jejich sebedůvěře! Dámy potřebují svůj prostor! I proto dědeček
mého kamaráda pojmenoval svou společnost jako Tvůj prostor! Ženy, slečny,
dívky, dámy, užívejte si kabelek, pokud vám pomohou ve štěstí!“ prohazoval
jsem slova.
Můj proslov byl oproti jiným soutěžícím o dodávky výrobků naprosto
originální. Nic jsem o kabelkách nevěděl, protože, však víte. Nebyla chuť se
učit… Jen jsem si uvědomil, jaké břemeno nese má žena, kterou jsem málem
zradil svým pokušením. Už to nechci zažít. Ona je na prvním místě. Jediný úlet
by mi zbořil most k ní i našemu společnému životu. Srdce si to uvědomilo. A já
také. „Miluji Tě!“ napsal jsem manželce v krátkosti. „My Tebe taky!“
odpověděla.
Kamil se rychle uzdravil, ale na dlouhé zotavování čas neměl, protože se
musel vrátit ke svému zaměstnání, ve kterém bylo třeba zavést i noční směnu,
neboť dodávají jakési firmě z Plzně. To víte, někdy stačí naslouchat srdci. Pak
to může jít samo a s dobrými výsledky…
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Alena Blanářová: ZLATÉ VÁBENÍ

(3. místo)

Byl horký srpnový den a dospělí obyvatelé vesničky Třaslavice právě sváželi
obilí. Psal se rok 1951 a práce na polích byly hlavní událostí v celé vesnici. Děti
zůstávaly tehdy doma, aby nepřekážely při práci nebo nevběhly pod kola
vrchovatě naložených povozů a nezpůsobily sobě nebo ostatním nějakou újmu.
A tak měl Josífek výjimečně alespoň na chvíli celý dům jen pro sebe. Když
ovšem nepočítáme kocoura Fleka, který se právě vyhříval na sluníčku a jen tak
pro radost a se zavřenými očky líně mával koncem ocásku. Byl to už starší
mourovatý kocour a byla na něm znát uplynulá léta a s nimi každoroční zápasy
s ostatními kocoury o ty nejlepší kočky v okolí. Měl kus natrhlého pravého
ucha, nad levým okem jizvu po obzvlášť tvrdém škrábanci od sousedova
kocoura Johana a na nose několik škrábanců, které se zcela nezhojily, zůstaly
mu na památku a už tak nějak k němu prostě patřily.
Kocour s Josífkem tedy na jedno odpoledne v celém domě osiřeli. Bylo to staré,
ale hezké a udržované rozlehlé vesnické stavení a se svou červenou střechou
a čerstvě natřenou bílou omítkou svítilo daleko do dálky. Ke stavení patřily
také stáje s koňmi, jednou krávou a kozou a také velký dvůr, který byl pečlivě
rozdělen na užitkovou část se slepicemi a ostatní drůbeží a na odpočinkovou
část s kytičkami paní domu. Josífkova maminka byla velice pečlivá a pracovitá
a okrasné rostlinky byly její velkou láskou. Společně s ní na zahrádce pomáhala
také starší sestra Josífka Alžběta, které nikdo neřekl jinak, než Betynka.
Betynka už byla velké a téměř dospělé děvče, takže letos se i ona musela zapojit
a pomáhat na poli společně s rodiči.
„Hej, Fleku! Půjdem honit na půdu myši! Já ti pomůžu!“, volal Josífek na
Fleka. Ten jen zlehka zatřepal natrhlým uchem a s námahou nadzvedl jedno
oční víčko. Ale zase jej ihned zavřel a spal dál, přece se nebude namáhat
zbytečně. „Ach jo, ty jsi ale líný kocour“, posteskl si Josífek. Hlavou se mu
honil jeden ztřeštěnější nápad za druhým, co všechno by se teď dalo
podniknout. Vylézt na střechu – to mu vždycky zakazovali a on by se tak rád
podíval a rozhlédl právě z té jejich červené krásné střechy! Nebo natřít kohouta
modrou barvou, tou, kterou měl schovanou tatínek Josífka na lavičku. Ta vám
byla tak krásně modrá a kohout už byl přece jen starý a opelichaný. Jak tomu
by to slušelo! Ale to Josífkovi také nikdy nedovolili.
A tak malý chlapec popocházel po domě sem a tam, ťukal prsty o nábytek
a usilovně přemýšlel. Najednou se něco zablesklo ve vstupní chodbě domu.
Zdálo se mu to nebo to bylo skutečné? Opatrně vykoukl z jídelny do dlouhé
chodby a opět se něco blýsklo a dokonce ho to na malý okamžik téměř oslepilo.
Co to bylo? Hrom nikde neburácel, aby to byl blesk z bouřky. Sluníčko venku
krásně svítilo a jeho paprsky prostupovaly skleněnými dveřmi chodby
a osvětlovaly tak celou její úctyhodnou délku. A v tom to spatři!. Na věšáku nad
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kabáty a čepicemi se zlatožlutě leskla a svítila přímo na Josífka nádherná
tatínkova hasičská trubka. Tatínek Josífka byl členem dobrovolných hasičů
a tato trubka byla vždy pečlivě vyleštěna a připravena právě u vchodu, aby ji
bylo možno ihned použít v případě požáru a vyhlásit tak poplach. Tatínek
Josífkovi občas na trubku dovolil zahrát, ale pouze v jeho přítomnosti a pod
jeho přísným dohledem. A vždycky se smál, jak se kluk snaží, ale spíš než hru
na trubku, připomíná jeho snaha soptění a prskání jezevce v noře.
Josífek si přistavil malou stoličku a trubku sundal z háčku. S téměř posvátnou
úctou si ji prohlížel a opatrně odnesl na zápraží před dvorek, kde stále ještě
pospával kocour Flek. Věděl, že na trubku nesmí ani šáhnout, když otec není
doma, ale byla tak krásná, tak lesklá a Josífek vždy tak obdivoval tatínka, když
měl na sobě zrovna hasičskou uniformu a trubku měl na ní připnutou. Jak mu
to slušelo a jak krásně vypadal! Až budu velký, říkával si Josífek, také budu
hasičem. A budu ten nejlepší a budu velitel a bude mi to také tak slušet jako
tatínkovi. To už přecházel sem a tam s trubkou po zápraží a kocour Flek jej
začínal se zájmem pozorovat. Josífek dokonce začal pochodovat, tak, jako to
dělají vojáci. A začínal si dodávat na kuráži. „Raz a dva, raz a dva. Pochodem
vchod!“, pochodoval rázně Josífek už přes celý dvůr. „Fleku, dívej se na mě, jak
se to správně dělá. Musíš takto vypnout prsa, pohled nahoru a nohy vysoko
zvedat.“ Kocour se tvářil nejdřív s jistou dávkou přezíravosti, ale stále z Josífka
nespouštěl oči a čím déle ho pozoroval, tím zaujatěji se na něj díval.
„Fleku, sleduj mě pořádně! Nesmíš dát na sobě znát strach, když hlásíš
poplach! Musí to být jasné a zřetelné zatroubení! Když se budeš třást strachy,
tak to bude špatně a nikdo to nebude brát vážně. Sleduješ mě, Fleku?“ Kocour
už se dokonce posadil a jako při tenise pozoroval Josífka pochodujícího sem
a tam, rázně přes celý dvůr a s trubkou namířenou k ústům. S nevěřícím
výrazem sledoval svého malého lidského kamaráda, jak se chystá udělat něco,
co by určitě dělat neměl. Kočky to cítí, ví, že je něco špatně. Flek sice nevěděl
proč, ale tušil, že to nedopadne dobře. Naježily se mu chlupy na zádech
a drápky mu samy od sebe pomalu začaly vylézat ven.
„No a když jsi prostě hasič a někde hoří, vezmeš trubku a takto zatroubíš“,
Josífek už byl naprosto pohlcen svou novou rolí a nevnímal nikoho, kromě
svého zaujatého pozorovatele Fleka, kterému chtěl vše náležitě ukázat
a předvést, jak se to musí dělat správně. A tak to přišlo! Hlasité trááádááá,
trááádááá, trááádááá se neslo celým dvorem a rozléhalo se na všechny strany.
„To koukáš, co? Fleku, ještě jednou jo?“ Trááádááá, trááádááá, trááádááá….
A znova. Josífek troubil z plných plic, na celé kolo a jak nejlépe uměl. Kocour
už byl dávno pryč. První trááádááá jej nejdřív přišpendlilo k zemi a nebyl
schopen útěku. Ale při druhém trááádááá už mu nohy povolily a on utíkal jen
se za ním prášilo.
„Jů, to se mi to povedlo“, říkal sám sobě Josífek, patřičně hrdý na svůj
úchvatný výkon. „To až povím tatínkovi, že už umím troubit stejně jako on, to
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on mě určitě vezme s sebou na hasičskou soutěž! To bude krása! A já budu mít
svou vlastní malou trubku a možná i uniformu! A půjdu s tatínkem v čele. To
bude paráda“. Zálibně si prohlížel svůj odraz v oknech domu a už už se viděl,
jak pochoduje po boku tatínka na hasičské slavnosti.
Z nedalekých polí uslyšel nějaký šum a vzdálený hluk. Řekl si, že je sice nějak
brzo, aby už byli s prací s obilím rodiče hotoví, ale možná se mu to jen zdálo.
Hluk se ale začínal stupňovat a byl nějaký zvláštní a jakoby uspěchaný. Ne jako
když v poklidu sváží lidé obilí. Začínalo to vypadat jako útěk a panika. Co se to
děje? Josífek se podíval na oblohu, která byla bez jediného mráčku. Bouřka
nehrozila ani náhodou. Tak co všichni blázní?
Z cesty před domem se ozývaly vyděšené hlasy a hluk stále sílil. Josífek začínal
dostávat strach. Co se to stalo? Jsou všichni v pořádku? Zastavil se
a zaposlouchal se a náhle to zaslechl. Útržky vyděšených rozhovorů, ve kterých
zaznívalo: „Hoří! Kde hoří! Slyšeli jste ten poplach? Kde to hoří!“ Josífka zalil
studený pot, stál jako přikovaný uprostřed dvora i s trubkou, která falešný
poplach vyhlásila. Ona to tak docela nebyla trubka, která jej vyhlásila, ale
Josífek. A ten měl teď tedy parádně nahnáno. Až teď mu došlo, co způsobil. Ti
lidé venku si opravu myslí, že skutečně někde hoří! A přesto, že se o něj chvíli
pokoušel pocit hrdosti, jak to hezky zatroubil, že tomu všichni uvěřili, pocit, že
z toho asi nikdo mít radost nebude, až se zjistí, že to byl poplach falešný a že
on, Josífek, to způsobil, ho přemohl mnohonásobně silněji. Nemeškal už ani
vteřinu, protože se začínala otevírat vrata k jejich stavení a celá vesnice už byla
před jejich domem. Zahodil trubku do maminčiny zahrádky mezi kytičky
a hbitě jako kočka se vyšplhal po žebříku na půdu, žebřík vytáhl nahoru
a schoval se za velkou kupu sena.
Vrata se otevřela a do nich vjel povoz s těžkými velkými koňmi, které řídil
z kozlíku Josífkův otec. Jemu jedinému bylo naprosto jasné, jak byl poplach
vyhlášen. Z jeho výrazu to bylo více než patrné. Kdyby pohled mohl zabíjet, už
by asi bylo po Josífkovi.
Když tatínek uviděl trubku pohozenou v zahrádce mezi letničkami a zahlédl
také zkušeným okem pootevřená dvířka od půdy, nad chybějícím žebříkem na
půdu už se nemusel nijak rozmýšlet a vše mu bylo jasné. Lidem, postávajícím
okolo stavení, to v klidu vysvětlil a omluvil se jim a tak odešli zpátky po své
práci nebo domů. Zůstalo ale několik chlapů, které Josífek viděl škvírkou ze
své skrýše. Byli to právě hasiči, kteří se s omluvou nehodlali spokojit a trvali na
potrestání viníka. Věděli už všichni, kde se falešný hasič ukrývá a téměř
sborově volali směrem k půdě: „Slezte dolů, nic se Vám nestane“! Tatínek to
ale bohužel neslyšel, protože odváděl koně do stájí. Chlapi stále volali: „Slezte
dolů, nic se Vám nestane!“ Byli přesvědčeni o tom, že na půdě se skrývá více
než jeden trumpetista. K jejich překvapení se po váhavém spuštění žebříku
vynořila jen jedna rozcuchaná a vyděšená hlavička a zbytek tělíčka se jen velmi
neochotně spouštěl po žebříku vstříc přísnému pohledu a napřažené ruce
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svého tatínka. Tatínek nevěděl, co na Josífka předtím ostatní chlapi volali a tak
dostal i přes ujištění, že se mu nic nestane, pořádný výprask.
Navečer už všichni byli doma u svých rodin nebo se věnovali práci okolo domu,
ale Josífek seděl ve svém trucovacím koutku u kozy ve stáji a zlobil se. Sice
věděl, že troubit neměl, ale takový trest si přece nezasloužil! Zvlášť, kdy na něj
všichni volali, ať sleze, že se mu nic nestane a ono se stalo. A přitom to tak
krásně zatroubil! Ještě v noci se mu zdálo, že troubí na věži kostela a hasiči
a lidé se sjíždí i z ostatních vesnic a všichni mu tleskají a chválí ho, ale po chvíli
se začnou mračit a spílat mu a tak utíká a utíká… Probudil se nad ránem celý
zpocený a ještě více naštvaný.
Za týden se v Třaslavicích konala hasičská slavnost a samozřejmě ještě celá
vesnice žila historkou, jak malý Josífek vyhlásil falešný poplach. Z legrace stále
nabízeli Josífkovi, aby na slavnosti poplach vytroubil. Utahovali si z něj
a neustále si jej dobírali. A on zarputile a nekompromisně odmítal a ostatní se
smáli a bavili se tím, jak se zlobí.
Náhle se ale stalo něco, co Josífek nečekal. Tatínek jej vzal kolem ramen, objal
ho a políbil na čelo. Zahleděl se do dálky a následně zpříma Josífkovi do očí
a řekl:“ Hezky jsi to vytroubil, chlapče!“ a poplácal ho po ramenou. Josífkovi se
rozjásalo srdíčko, do očí mu vhrkly slzy štěstí a tatínka objal. Tatínek byl chlap
jako hora, v citech nebo v omluvách se nevyznal a pochvala od něj byla slyšet
jen málokdy. Josífek moc dobře věděl, že se mu tím tatínek omluvil za ten
výprask, že jej to mrzí možná více než samotného Josífka a zároveň ho ještě
pochválil! Bylo to, jako by mu ze srdce spadl obrovský tíživý kámen. Opět mu
bylo lehce a opět začal pokukovat po hasičských uniformách a představovat si,
jak by bylo úžasné být na jejich místě.
Ještě ten večer přišel k Josífkovi domů sám velitel hasičů a požádal jej,
tentokrát za celý hasičský sbor a bez škodolibosti a opravdově, jestli by jim
prokázal laskavost a slavnostně vytroubil na trubku při zahájení zítřejší
slavnosti „hoří“.
Jestli se o to přičinil tatínek, tak to nedal znát a nikdy nepřiznal, i když mu
lehce cukalo v jednom oku, když se díval směrem k veliteli. Takové nabídce už
ale opravdu nešlo odolat, pokušení bylo příliš velké a Josífek na zítřejší
slavnosti zazářil před celou vesnicí.
Poplach „hoří“ tentokrát vytroubil za obrovského potlesku a obdivných úsměvů
celých Třaslavic. Hrudník s medailí za nejlepší „hoří“, jaké kdy vesnice slyšela,
připnutou od samotného pana velitele, se mu dmul pýchou snad ještě více, než
tatínkovi, který s ostatními hasiči tleskal nejvíce a dlouze a ještě do noci
vzpomínali a zapíjeli jejich nového záložního člena hasičů v Třaslavicích.
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František Tylšar: JAK JSEM MÁLEM PODLEHL POKUŠENÍ
(čestné uznání)

Pokušení provází lidstvo od pravěku. Podobně jako vlk či veška, záhy
rozpoznalo výhody soužití s tvorem, jehož přirozeností je vytvářet ty
nejpodivuhodnější věci- např. z komára velblouda (nebo osla, jen o pár
kilometrů východněji). A tak se společně s dalšími neduhy, jako jsou kašel,
rýma, houser či vlk (tentokráte bezzubý), pokoušelo člověka ovládnout
a přichystat mu mnohá překvapení….
Ani já v tomto ohledu nejsem výjimkou. Ba spíše naopak. Vypadá to, jako
bych měl pro nesčetná pokušení neodolatelné kouzlo, které je nutí stále znovu
a znovu zkoušet moji zocelenou vůli.
Začalo to již v útlém věku. Posílen vypitou lahví osmatřiceti stupňového
Sunaru, jsem se poprvé setkal s tímto nikdy nekončícím fenoménem. Záhadný
předmět na stěně, který jsem objevil zhruba ve výši svých ramen, mě neustále
lákal k prozkoumání hliníkovou vidličkou. Mocná síla mě táhla ke dvěma
dírkám tak vehementně, že jsem poprvé (a věřím, že i naposledy) neodolal
a sáhnul špičatým kovem do jejich útrob. Zajiskřilo to. V dírce, v mé hlavě i na
návsi, a veliký třesk následovala ještě větší tma. Ticho a tma. Jen od pojistkové
skříně sousední hospody zněl tatínkův hlas: „Je to v prdeli, zhasla celá sluneční
soustava!“ a ze sousedního pokoje maminka se svojí nepřekonatelnou
vlídností: „V prdeli se neříká, ty idiote!“.
Poučen touto životní lekcí jsem si pročísnul čupřinu tří vlasů, které mi zbyly,
a sám sobě slíbil. Už nikdy! Nikdy nepodlehnu! A dařilo se mi, přestože se na
mě pokušení valila jako lavina ze všech stran.
Nepodlehnul jsem Mikuláši, který mě uplácel sladkostmi ani čertu, který
sliboval odpuštění za básničku. Oba jsem vyprovodil za dveře a šel si raději
zakouřit. Hlavou se mi honily myšlenky o tom, jak se mohou jiné děti z naší
školky nechat tak lehce napálit.
Někdy to ale nebylo vůbec lehké. To třeba tenkrát, když nám hořel dům
a hasiči mě lákali, abych skočil z okna. To znám! Podlehnu, skočím, polámu si
ruce. A jak si potom budu hrát se sirkami? Trochu to sice pálilo, ale na druhou
stranu jsem získal nádhernou přezdívku „Škvarek“. Jenom těch tří vlasů je mi
líto. Háro mi totiž hodně slušelo. Vem ho ale Ďas, hlavní je, že jsem nepodlehl
pokušení a z okna v přízemí neskočil dříve, dokud mě nevyhnal proud studené
vody.
Možná mi nebudete věřit, ale mé zkušenosti s pokušením způsobily, že
dokážu rozeznat i jeho mírný záchvěv. Například v lednu. Jel jsem vymrzlou
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tramvají a celé tělo se mi chvělo. Co chvělo, třáslo pokušením pustit sednout
babičku s holí. To znám! Praštila by mě jako tenkrát zásuvka.
Pyšný na svůj brilantní důvtip jsem si celou trasu projel v přeplněné tramvaji
ještě třikrát. Jenže počtvrté byl vůz skoro prázdný. „Nač plýtvat talentem,“
prohlásil jsem a došel domů pěšky.
Mé moudrosti si nemohli nepovšimnout učitelé ve škole. Vždy mě hodnotili
těmi nejvyššími známkami. Slyšel jsem sice od spolužáků, že existují i vyšší
číslice, než pětky, ale i tak jsem byl v tomto směru nedostižitelný. Spolužáci mě
často lákali na různá doučování, prý abych se dostal do průměru, ale já –
vědom si své výjimečnosti, nepovolil. Stejně mi jen záviděli, že mám jako
jediný právo chodit do všech tříd dvakrát a tak načerpat dvojnásobek
vědomostí.
Bohužel, nic netrvá věčně. I moje odhodlání vytrvat v boji proti pokušení se
mělo brzy změnit. Může za to spolužačka Bára, která se přistěhovala odněkud
z dalekého východu. Éterická bytost, které nikdo neřekl jinak, než kostlivec.
Chodila o třídu níž, do páté. Měli jsme toho mnoho společného. Strop mezi
třídami, přezůvky, o které jsme se dělili, ale ze všeho nejvíc naše pravidelné
schůzky na dívčím WC, kde jsme každou přestávku kouřili trávu. To jsme
mohli jako jediní z celé školy, protože nám už bylo osmnáct, a taky proto, že si
celý učitelský sbor myslel, že tam chováme morče. Věta „Jdeme na trávu
a kouř“ je vždy přesvědčila.
„Být premianty má své výhody!“ Často jsem jí říkával po pátém pivu, kdy
moje komunikační schopnosti kulminovaly. Někdy dokonce došlo i na druhou
větu: „Podej další!“
Báře se na mně líbilo, že nenadělám řeči, ale jdu rovnou na věc. A tak po
dvou letech známosti jsem se poprvé (omylem) dotknul její roztomilé lysiny.
Celá škola mi ji záviděla. Našli se i tací, kteří na nás psali oslavné verše. Jako
třeba Novák, který Báře načmáral černým fixem na tričko: „Barbara a Škvarek,
neskutečný párek.“ Kvůli dírám skončila některá písmena na Bářině kůži a ona
je pak dlouho nechtěla smýt! Snad dvakrát po sobě vynechala koupání v jezeře
při úplňku, než s hrůzou v očích zjistila, že se bukvy se špínou stejně ztrácejí
vinou gravitace. Tak mě milovala!
A právě tato výjimečná bytost se mi měla stát tou největší zkouškou, jakou si
na člověka může pokušení přichystat.
Bylo nádherné letní odpoledne. Jako vystřižené z katalogu cestovní
kanceláře. Cestovní kanceláře „Hrůza a spol.“. Proudy studené vody bičovaly
v poryvech větru naše vypracovaná těla, připomínající středověký hladomor.
Stáli jsme nehybně pod rozkvetlými plechy děravé střechy, a já ucítil kromě
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jejího parfému zn. Buran (prý podle ruské vesmírné lodi) i její ruku na svém
těle.
Reagoval jsem neskutečně rychle. Během hodiny a půl došlo, oč tu kráčí.
Ano, laciné pokušení na mě útočí nejtěžšími zbraněmi. Ne, neprodám své
zásady! Nepodlehnu! Její ruku jsem odsunul.
Vědom si velkého vítězství nad pokušením sexuálního chtíče, které se jistě
neodpouští, jsem si vyrazil spořádaně zašpásovat do místního nevěstince…
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Petr Chalupa: POKUŠENÍ . . .
Desetiletých kluků počátkem padesátých let minulého století.
(čestné uznání)
(Citliví rodiče ať raději nečtou...)

Označení místa „za garážemi“, mělo pro nás kluky počátkem padesátých
let minulého století a bydlících v jedné z okrajových čtvrtích Karlových Varů
tak velký význam, že přerostlo do výrazu „zagarážema“. Označovalo totiž místo
hned několika našich tehdejších pokušení, jakým desetiletí kluci nemohli
odolat. Tento velký prostor se nacházel na konci naší ulice, kde začínal objekt
autobusových opraven. Do konce II. světové války zde byly opravny německých
vojenských nákladních vozidel. A hned vedle tohoto objektu se rozprostíralo
území „zagarážema“.
Bylo zarostlé starými ovocnými stromy a také prorostlé černým bezem
a dalším křovím. Mezi touto zelení vykukovaly vraky německých nákladních
automobilů, autobusů bez kol, různých součástí, ojetých pneumatik,
vytrhaných sedaček, plechovek se zbytky barev, mazadel i ředidel. Byla zde
také část pozemku, která nás tehdy opravdu děsila. Jednalo se o kamenné
zbytky soch pravděpodobně z nějakého zrušeného hřbitova či kamenictví. Byly
zde i kamenné vany plné velkých vybělených kostí. Snad byly zvířecí, ale v naší
fantaziemi nabytých představách, to byly kosti lidské. Jednou určitě
„z postřílených Němců“, podruhé ale zase určitě, jako pozůstatky
z „popravených zajatců či padlých v nějaké bitvě“. Všechno bylo potemnělé ve
stínu bujně rostoucí zeleně, některá místa byla téměř neprůchodná. Prolézali
jsme mezi těmi bez ladu a skladu propletenými kamennými údy soch a otřásali
se při pohledu na kosti v kamenné vaně. Kolem se v létě šířila zvláštní vlhká
vůně rychle rostoucího černého bezu, tlející trávy a listí. Jen kosti stále ještě
nepříjemně páchly a všechny ty další nepopsatelné pachy se mísily s pro nás
vůní starých pneumatik, vazelíny a zbytků neznámých kapalin.
Do „zagaráží“ nechodil žádný z rodičů. Jen občas nás z přední části
vyháněli „garážníci“, jak jsme říkali pracovníkům opraven. My jsme se ale vždy
znovu a znovu vraceli. Měli jsme zde své nejtajnější skrýše. Později i skrýše
prvních cigaret značky Partyzánka či Lípa. Vrcholem bylo uložení cigaretové
krabičky se značkami Memfis a Mentolky. Ty jsme později nemohli dlouho
najít. A když jsme konečně mezi kameny znovu objevili kovovou krabičku, ve
které byly uložené, byly již vlhké a plesnivé. Sušili jsme je na sluníčku a pak si
„pochutnávali“ za mocného kašlání a plivání. „zagarážema“ jsme dělali
„ohýnky“. Tak tomu říkali naši rodiče...
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Ve skutečnosti šlo o pálení těch nejsmrdutějších odpadů. Od již
vzpomínaných pneumatik, koženek, vatelínu ze sedaček, které jsme ještě
mazali „kolomazí“. Báječně, za vývinu černého smradlavého dýmu a barevně se
měnících plamenů, hořely zbytky různých barev. Mnohokrát se nám podařilo
zapálit i elektronové plechy, které pak nebyly k uhašení. Elektron hořel oslnivě
bíle a dlouho. Hravě protavil i jiné kovové plechy. V tomto místě všech
tehdejších klukovských (a hodně nebezpečných) pokušení, jsme vyráběli
pochodně různého tvaru a velikostí. Materiálem byla vazelína, staré hadry
a větev na držení. Někteří specialisté přidávali pryskyřici ze stromů,
nasbíranou v tuhnickém lese. Pochodně hořely mohutným čadivým plamenem.
Házeli jsme je do trávy, která se následně vznítila. Pak jsme zase honem rychle
hasili. Hra na „hašení“ byla velmi oblíbená. Všechny tyto pyromanské hry jsme
měli přísně zakázané. Pokaždé jsme se domů vraceli s propálenými trenkami
nebo tepláky a někdy i s popáleninami. Často jsme měli ohořelé obočí a vlasy.
Vždy jsme odporně páchli po spálené gumě a vazelíně. A vždy jsme s bratrem
doma dostali výprask. Někdy i řemenem. Nikdy nás to však neodradilo od
dalšího „pudemepálit“.
„Zagarážema“ bylo také místo, kam jsme chodili „na vrabce“. Mezi keři
černého bezu jich byly stovky. Cítili se zde mezi bezinkami bezpečně. Zpočátku
jsme se je pokoušeli trefit kameny.
To se podařilo, pokud se pamatuji pouze jednou, myslím že Číčovi nebo
Ježkovi, už nevím. Potom přišla fáze „skobičáků“. To byl prak vyrobený ze
silného hliníkového drátu, opatřený modelářskou gumou. Za gumu se zachytila
skobička. Skobičky byly buď „originál“ kovové, nebo skobičky vyrobené
z ohnutého drátu. Vystřelené skobičky létaly s pískotem a velmi rychle. Zásah
skobičkou vrabce okamžitě usmrtil. Naštěstí jsme těch vrabečků mnoho
netrefili. Jakkoliv se dnes při tomto vyprávění nad naším počínáním otřásám
ošklivostí, pravdou je, že jsme tenkrát byli dětsky necitelní a nic nás nenutilo si
to uvědomit. Kdyby to naši rodiče tehdy věděli, určitě by nás „přerazili“, jak
mnohokráte při některých odhalených alotriích hrozili...
Do příhod „zagarážema“ patří i další dvě následující. Ohníčky jsme
zakládali pořád a kde to jen šlo. Jednou jsme nasbírali větší množství ostré
munice. Nalezišť střeliva bylo tehdy několik. Největší se nacházelo v prostoru
dnešního lehkoatletického stadionu za tenisovými kurty v Tuhnicích. Byla zde
bažinatá louka. Ke konci války zde byl údajně i malý rybníček. Do tohoto
rybníčku byla navezena ta nejrůznější pěchotní munice, jakou si lze představit.
Byly zde náboje německé, ruské, americké ba i japonské. Bylo zde střelivo do
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pušek, samopalů, kulometů, pistolí. Byly zde granáty ruční i dělostřelecké. Byly
zde hlavice a výmetné roury pancéřových pěstí. Vyhrabávali jsme celé
kulometné pásy se svítícím střelivem, sumky, opasky, helmy, bodáky, bedýnky
na střelivo a další věci. Na toto místo jsme chodili přímo ze školy. Vysypali
jsme knížky a sešity na trávu. Každý už měl připravený „správný klacík“.
Začalo dolování a rýpaní v měkké zemině. Věděli jsme přesně, kde se nachází
jen nábojnice a kde zase dělostřelecké granáty. Školní tašky plné munice,
knížky pod paží, tak končila každá taková výprava. Část střeliva nám rodiče
pravidelně (když nás přistihli) zabavili a byli při tom dost bledí v obličeji.
Zvláště pak, když se ve školní tašce objevila dělostřelecká nábojnice, z které
jsme vytahovali dlouhé tyčky střelného prachu, který vypadal jako dutá tuha
z tužky. Tyhle „tuhy“ sloužily k tomu, že jsme je zastrkovali do dírek
v mraveništích a na jejich konci je zapálili. Prach hořel a až žhavý konec zajel
do mraveniště, kde to vždy vzápětí „vybouchlo“.
Ale k té příhodě. Střelný prach, který nastřádalo několik kluků jsme
vysypali do kovové na patentní uzávěr zavírací konve na mléko. Přidali jsme
ještě několik desítek celých nábojů do pistolí. Nádobu jsme pečlivě uzavřeli
a šlo se do břízek nad „zagarážema“. I tato nedaleká vyvýšenina porostlá
mladými břízkami, byla častým místem našich her. Byla naproti areálu garáží
a přímo proti prosklené montážní hale. Tady jsme rozdělali oheň. Když se
pěkně rozhořel, hodili jsme do něj naplněnou nádobu a vzápětí tryskem utíkali
asi sto metrů, směrem k tuhnickému lesu. Zalehli do trávy a čekali...
Ale ne nijak dlouho. Zahřátý střelný prach explozí vyrazil víko nádoby.
K obloze se vznesl sloup jasného ohně z hořícího střelného prachu. Ostré
nábojnice byly vymrštěny do ohně, kde v sériích vybuchovaly. Chvílemi bylo
slyšet i dost dlouhé dávky. Takto vystřelené kulky nám svištěly nad hlavami
a končily v lese. Některé však mršky jedny, zamířily na opačnou stranu, přímo
do prosklené stěny haly. Dírek v malých oknech rychle přibývalo. Po chvíli se
vše zklidnilo. Třesk vybuchujících nábojnic a svist kulek se utišil. Ani jsme to
nestačili vychutnat a již jsme slyšeli jiný stejně nebezpečný zvuk. Byl to řev
montérů z opravárenské haly. Tak jak byli v montérkách, jeden dokonce v
trenýrkách (prý se zrovna převlékali v šatně) se hnali do kopce, aby nás
potrestali. Samozřejmě, že nás nechytili. Zkoušeli ještě obcházet rodiče
v domech okolo garáží, jenže „tady žádní takoví hoši, co by si hráli s patronami,
samozřejmě nebydleli“.
Druhá příhoda, kdy nás garážníci honili a tentokrát dostihli, se odehrála
následovně. Jedna z ohňostrojných her spočívala v tom, že jsme si hráli na
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hasiče. Část kluků byla zapalovači, druhá část byla hasiči. Zapalovači s určitým
předstihem zapálili suchou trávu v břízkách nebo na velké louce. To se dělo
pomocí hořící pochodně, kterou táhli za sebou po trávě.
Když se tráva rozhořela, zasahovali hasiči, kteří se jí snažili uhasit všemi
prostředky. Větvemi, plácáním plechem, hadry a někdy soustředěným klučičím
čůráním. Tenkrát v břízkách byla tráva asi moc suchá nebo jí bylo příliš
mnoho, nevím. Plameny vyšlehly vysoko, pře-vysoko. Navíc se zvedl silný vítr,
který je hnal svojí vlastní rychlostí směrem na les. Strhli jsme ze sebe své
teplákové bundy a zapalovači i hasiči hasili jako pominutí. Dusili jsme se
čpavým dýmem, vlasy jsme měli opálené, obočí sežehnutá. Některým z nás
začínaly doutnat tenisky. Někdo dostal nápad doběhnout pro garážníky. Já
s bratrem Edou jsme utíkali do vrátnice opraven. Musel na nás být asi zvláštní
pohled. Špinaví, učouzeni s červenýma očima co nám visely nejméně deset
centimetrů před obličejem, jsme nesouvisle vyráželi: „Že vono to hoří děsně
rychle a už hoří celej les“. Chlapi z opravny neztráceli čas, popadli několik
hasících přístrojů a běželi s námi zpět. Oheň už opravdu požíral první mladé
stromky lesa, celá pláň břízek byla v jednom ohni. Všichni jsme se snažili hasit
jak to šlo, ale plameny byly stále silnější. Chlapi z opraven zahodili upotřebené
minimaxy a běželi volat tehdy požárníky. Stejně ale přijeli hasiči a ti si během
poměrně krátké chvíle s ohněm poradili. Planina břízek byla zčernalá, holá
a doutnala. Silně doutnal i okraj lesa, kde oheň prohořel dost hluboko, navíc se
vznítilo rašelinové podloží. Hasiči zde zůstali až do druhého dne.
K tomu, jak celá nešťastná věc vznikla se však nikdo nepřiznal. Ani jsme si
opravdu po prožitém šoku nepamatovali, kdo první dostal nápad „jít pálit“.
Měli jsme hrozný strach a tak vše zůstalo u toho, že jsme to byli právě my kluci
ze Sládkovky, kteří oheň objevili, snažili se ho uhasit a pak zavolali dospělé.
Tím jsme se postupně i ve vlastních myslích stávali těmi správnými
a statečnými kluky. Později jsme si vzpomínali již jen na to, že jsme
neohroženě, hrdinsky a s nasazením vlastních sežehnutých vlasů, obočí
a spálených tenisek zabránili úplnému shoření tuhnických lesů.
Ze "zagárážema" nemohu vynechat naše první klukovské seznámení
s kouřením, dalším neodolatelným pokušením. Ty první „neodborné“ pokusy,
které prožívali jistě i ostatní klukovské party té doby. Začátky byly opravdu
skromné. Cigarety jsme si vyráběli z toaletního papíru, do kterého jsme balili
různé druhy suchých listů. Kombinovali jsme i různé směsi listí. Březové,
kaštanové, z lípy i černého bezu. Obzvlášť silné byly rozdrcené suché šištičky
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z břízy. Tyhle „žvára“, jak jsme ty ubalené cigára nazývali, byla na prst silná.
Jejich zapálení tak, aby jen doutnala a nehořela plamenem, byl někdy problém.
Nasávali jsme dým do pusy a většina jej zase co nejrychleji vyfoukla ven. Byli
však již poučení hoši, kteří věděli, že cigarety, aby měly ten správný „šmak“ se
musí šlukovat. Výuka šlukování byla složitá a bolestná. Ještě dnes si pamatuji
ten správný návod. „Musíš to nasát do pusy a pak jako vdechnout dovnitř“.
Pokaždé, když jsem se o to pokusil, mi někdo vrazil bajonet do plic a začal
s ním kroutit. Dým z listí ze mne vybouchl v jednom oblaku a následovala
chvíle úporného kašlání a dávení. Požitek se nedostavoval a o nějakém
frajerském vypouštění dýmu v úzkém proužku či snad kolečku, nemohla být
ani řeč. Nikdy jsem se šlukovat nenaučil. Neumím to ani dnes. Jsem nekuřák.
Většina kluků však tuto „slast“ pochopila a smrdutá „žvára“ skutečně
šlukovala. Musel jsem se spokojit s tím, že jsem předstíral vdechování, kouř
podržel ve tvářích a pak jej vyfoukl. Někteří experimentátoři vynalézali různé
kombinace. Vydlabali měkké vnitřky silnějších větviček z černého bezu a na
místo vatovité duše nacpali suché listí. Vzniklý dýmko-cigaretový hybrid
potom pokuřovali.
Samozřejmě, že následovalo období, kdy nějaké „balení“ listí do
„klosetpapíru“ nám začalo připadat potupné. Ježkův otec pan Capouch měl
doma obrovskou zásobu tabáku. Pamatuji si, že Ivan otevřel velkou
prádelníkovou dvojitou zásuvku a ta byla úplně plná. Měl i papírky a tak jsme
si balili z opravdového tabáku.
Pak nastoupila doba přinášení opravdových cigaret. Partyzánky, Lípy,
Globusky a drahé Memfis či Mentolové. Obřad kouření se odbýval ve skrytu
nejhustších keřů právě „zagarážema“. Měli jsme hodně velký strach z toho, aby
nás nikdo neviděl, ale my v té době jsme uměli být téměř neviditelní. Nad keři
bezinek stoupal smrdutý dým, kluci slzeli, kašlali a plivali. Točila se nám hlava
a zvedal žaludek. Stalo se dokonce, že Edovi se společně s Číčou udělalo tak zle
od žaludku, že si stáhli kalhoty, seděli proti sobě, aby ulevili průjmu co je
přepadl. Ale byli dál statečně tvrdí, neporazitelní. Žvára nevyndali z úst ani
v této dramatické chvíli. Eďasovi se možná tak zatočila hlava z té slasti, či jen
neudržel rovnováhu, ale v každém případě přepadl směrem nazad nahým
zadkem a zády do již vytroušeného velmi řídkého lejna.
Co bych za to dnes ve svých třiasedmdesáti letech dal, moci tak ještě
jednou sedět na těch pískovcových kvádrech, před sebou kamennou vanu
s vybělenými kostmi neznámého původu, okolo Ježek, Číča a Pavel s Vráťou,
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Karas, Olánek a já s bráchou. Zůstaly jen ty vzpomínky, z nichž některé se
propadly nevím kam. Nejde je vrátit ani přivolat zpět. A u některých si nejsem
jistý, že to bylo skutečně tak, jak se snažím vyprávět. Ale tak nějak… to bylo
určitě.

Sládkova ulice prosinec 1950 – s bratrem
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Veronika Veberová: MOTÝLÍ

(čestné uznání)

Jsem motýl. Mám modrá křídla, jako je barva poledního nebe. Jsou lehká
a křehká. Třepetají se ve větru jako moje srdce, když se blížím ke svým loukám.
Jsou mým domovem. Voní a hřejí, ať už si poletuji zvesela anebo smutně
plachtím.
Má louka není všechno, co jsem za svůj život poznal. Kdybych letěl dál,
minul černou tůňku a pás vlčích máků, doletěl bych až k lesu. Je svěží, ale také
někdy temný a místy hluboký jako lidská duše. Stejně jako ta moje. Nejsem
totiž obyčejný motýl. V noci nespím, nejsem ale můra, zato se na pár hodin
měním v člověka. Nevím, čím jsem byl dřív, jestli člověkem nebo motýlem. Na
tom nezáleží, mám to nejlepší z obou světů. Nebo mi to až do teď tak
připadalo.
V motýlím světě není nad to vysávat ranní nektar ze zvonků a pampelišek.
Nektar je to hustý a tak slaďoučký. Také můžu doširoka roztáhnout křídla
a plachtit si nad loukou jako pták. Jsem svobodný.
Jako člověk hodně přemýšlím a hlavně cítím. Cítím zlost, štěstí a možná
jednou poznám i lásku. Nic z toho v motýlím světem neexistuje. Tam je jen
život. Bez emocí.
Kdybych měl z každého světa vybrat to nejlepší... když jsem motýlem, jsem
volný. Bez povinností, ale i bez větších radostí. Na lidské podobě miluju
a obdivuju touhou a pokušení. Touha mým tělem dokáže zmítat jako nic
jiného. A na jejím konci je krása a vysvobození. Blaženost.
Pokušení na druhou stranu nabízí krásu vždy jen na začátku. Láká mě a šálí
a když mě udolá, zmizí. Po tom se mi přes den stýská. Rád totiž balancuji na
hraně. Rád riskuji, protože věřím, že není co ztratit. Pořád to budu já. Ať už se
šrámy anebo se znamínky krásy. Ale jako motýl nemám s čím riskovat. Jako
motýl jen plním svůj úkol tady na Zemi. Jako motýl jsem jen životem
a nástrojem přírody. Jako člověk mám ale vlastní vůli.
Úderem půlnoci se moje malé tělíčko napne a roztáhne do všech směrů.
Nohy a ruce mě tíží, ale než dojdu do města, zase si na své tělo zvyknu. Potom
se vydám do klubů, kde to v noci ještě žije.
Lidský svět objevuji dotyky, ústy i slovy. Ochutnávám plnými doušky tenhle
život. Je báječný, ale i děsivý. Lákalo by mě vyzkoušet si ho naplno. Být
člověkem už napořád. Najít si partnerku, založit s ní rodinu. Milovat a ne jen
cítit.
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Zajímalo by mě, jak bych asi obstál? Jaký bych byl rodič? Kolik bych toho
dokázal? Byl bych šťastný?
To pokušení vyzkoušet to je velké a silné. Mohl bych cestovat dál, než kam
mě unesou motýlí křídla. Mohl bych si vychutnávat maliny i ananas, kdykoliv
by se mi zachtělo. Mohl bych všechno. A pak je tu samozřejmě láska. Žil bych
s láskou... Nejen, že bych ji ochutnal, dýchal bych ji.
Jenže pokušení je krásné, dokud pokušením zůstane. Když zmizí, ta jeho
krása i lesk se vytratí. Zaniknou, ale vykvetou znova. Jindy. Později.
Nebudou mi chybět křídla?
Jsem na půl motýl, na půl člověk. Jsem na půl šťastný a na půl už ne. Ale
jen na půl se žít nedá a ani to tak nechci.
Volím si pokušení před jistotou a lidské pouto před svobodou.
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Alžběta Preissová: POKUŠENÍ

(čestné uznání)

Je pátek 27. května a já už od probuzení vím, že dnešek nebude jak
psychicky, tak fyzicky lehký. S prvním protáhnutím se, zívnutím a promnutím
očí mi bylo jasné, že dobrou náladou v tento den opravdu sršet nebudu. Však si
to představte. Šestnáctiletá dívka prožívající pubertální krizi plnou prvních
lásek, hledání přátel, objevování nepřátel a všech těch povinností spolu
s dokazováním psychické vyspělosti, které musí takto mladý člověk neustále
činit a dokazovat. K tomu ještě pomalu se blížící konec školního roku a s ním
spojená kupa testů, závěrečných zkoušek a do toho neustálé kibicování ze
strany rodičů a učitelů, kteří z vás přeci jen “chtějí dostat to nejlepší”.
Tím však seznam nekončí. Poslední dobou se potýkám ještě s jedním, pro
mne důležitým tématem. Váhou. S mými sto-pětašedesáti centimetry přeci
není třiapadesát kilogramů ani trošku v normě. Tuk všude „přetékající,
všechny ty špíčky visící a doslova táhnoucí mě ke dnu a co teprve můj zadek.
To jsou, panečku, teprve rozměry. Jak se takhle můžu líbit Jerrymu, až mě,
obří tučnou kouli, uvidí na červnové školní bazénové akci? No jéje.
Ach, Jerry. Jak by řekly popisky všech holčičích časopisů, které čtu již
slušných pár let… ten kluk je prostě dreamboy. Vysoké, svalnaté a přírodně
opálené tělo s tak neskutečně vyrýsovaným obličejem, v němž se dvě hluboké,
modré oči skví jako ty nejkrásnější blýskavé diamanty, jaké svět kdy spatřil.
Sice jeho věk lehce převyšuje můj, ale já osobně si myslím, že deset let není až
takový rozdíl. Tedy konkrétně deset let, pět měsíců a třináct dní. Když si jen
vybavím jeho jméno, okamžitě se mi vybaví úžasný obraz muže stojícího před
tabulí a vysvětlujícího užití derivace. Vlastně díky jeho letošnímu nastoupení se
mi zlepšil průměr o tolik, že pomalu táhnu na čistou jedničku. Cha. Pokud ne
moje nová trvalá či skvělé gelové nehty, které jsem si včera nechala udělat,
tohle a můj připravený dietní plán ho do kolen jistě dostat musí.
“Bello, pohni! Jsi tam už snad hodinu!” slyším volat svého desetiletého
bratra, který se už slušných pár minut snaží dostat do mnou zabrané koupelny.
Naposledy kontroluji svůj dnešní vzhled v zrcadle. Paráda. Jen ty špeky…
takhle bych nezapůsobila ani na Toma z třeťáku. A to je co říct, protože ten
kluk je opravdu, ale opravdu marný.
Vycházím z koupelny a po mnou nikdy neodpuštěném úšklebku na toho
malého domácího teroristu již mířím opět do pokoje, rovnou k šatní skříni.
Otevírám ji a po pěti, deseti, možná už patnácti minutách zjišťuji (překvapivě),
že nemám nic na sebe. Od minulého roku mi, řekla bych až děsivě, narostly
boky. Mohla bych se s nimi rovnat slavné Kardashiance. Ani jedny kraťasy přes
ně téměř nenarvu a přes má stehna velikosti dvou macatých velryb jakbysmet.
Po půlhodině naříkání a stěžování si snad na všechno možné vybírám svou
nyní oblíbenou klasiku-jeanové kraťasy a bílé, krajkované tričko zastrčené za
poklopec. (To je teď in, víte?) Poté ještě sbírám zbylé věci jako velmi vyhádané
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drahé tenisky, mobil, peněženku… a ty méně podstatné, mezi něž patří takřka
už jen školní taška. Po volání matky sbíhám schody a střetávám se s ní i otcem
u kuchyňského stolu.
“Jedla jsi od oběda vůbec něco?” ptá se táta mezitím, kdy čte nové vydání
jeho oblíbených novin. “Eeeh…” nenapadá mě žádná smysluplná výmluva,
jelikož jsem opravdu nepozřela ani sousto. Můj pohled putuje k širokým
lýtkům, které se mi každým krokem třepou a okamžitě dostávám odhodlání
říct pravdu. “Ne. Musím přeci zhubnout, pomalu je tu plavková sezona. Tak jak
se můžeš vůbec ptát?” odsekávám až příliš opovrhovaně. Ještě než některý
z rodičů stačí můj výrok okomentovat, sama se mám chuť chytit za pusu. Kéž
bych jen mohla klidnit ty mé hormony. Matka si povzdychává, na kuchyňskou
linku odkládá svůj každodenní šálek kávy a otáčí se směrem ke mně. “Proč zase
tak blbneš? Vždyť za chvíli budeš kost a kůže,” s mávnutím ruky poukazuje na
mé, podle ní hubené tělo. “Kost a kůže? Mami…” protáčím oči a užuž se
chystám natáhnout se pro jedno z jablek vyskládaných do prosklené mísy, když
vtom mě chytá za předloktí. Udiveně vzhlížím. “Tak to si asi nedáš ten tvůj
oblíbený čokoládový dort, který jsem ti upekla, že?” zdvihá obočí a odněkud za
zády již vytahuje můj nejoblíbenější zákusek. Neubráním se povzdechu. “Ne, to
si tedy nedám. Můžeme jet?” ptám se s ještě horším pocitem než před chvílí
a po překonání se i odtrhávám oči od hnědého krému překypujícího po
stranách korpusu. “Jak myslíš..,” odpovídá matka a s popadnutím klíčů od auta
již obě míříme ke dveřím.
Popisovat školu nemá snad ani cenu. Nuda, nuda a zase nuda. Jediná
zajímavá věc na dnešku je zatím náš - pro své nekončící ochlupení známý fyzikář, který si narazil kostrč, a proto teď chodí jako nějaká vykloubená gorila.
Dobře, to neznělo zrovna mile… ale co už. Člověk by se měl smát a pokud si
takovéto vtípky na cizí účet karma připíše jako jeden z mnoha k mému jménu,
přežiju to, ostatně jako doposud, ač nuceně, přežívám celý dnešní den.
První hodinu jsme dostávali výsledky našich dvouměsíčních prací na téma
“Vliv homosexuálních rodičů na děti v péči”, z čehož jsem, k mému údivu,
dostala za tři. Ačkoli jsem nad celým projektem strávila v přepočtu dva dny
v kuse, učiteli se nelíbila má teorie o špatnosti celé výchovy dětí a jejich
zavedení do školství, nehledě na pohlaví rodičů. Co jiného však taky může
kantor udělat než ohradit se právě takto, když začnete lehce shazovat něco,
čemu zasvěcuje celý život, tedy školství. Obzvláště u pana Albrighta,
padesátiletého samotáře bez ambicí se stále se zvětšujícím plešatým kolečkem
na hlavě, vypadajícím jako zadek makaka.
Druhou hodinu jsem byla zkoušena mou nejneoblíbenější učitelkou dějepisu
Deerovou z byzantské říše. Samozřejmě mám za pět. Ačkoli většina lidí v mé
třídě má po pěti letech na gymnáziu vztahy s učiteli poněkud srovnané, já jsem
jako černá ovce sborovny. Největší pomluvy na mé jméno totiž nejdou od
spolužáků či jiných studentů, nýbrž od kantorů. Směšné, že? Jedním mnou
nejnenáviděnějším stvořením školní sestavy je právě Deerová. Pár let
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vystudovaná magistra s červeným diplomem, který předhazuje každému, kdo
se jen lehce pokusí urazit její osobu, jako největší možný dosažitelný úspěch
a je to právě ona, jež ho docílila. Také je mistryní básnění o svém bohatém
příteli, jenž ji zásobuje kabelkami a kosmetikou dražší než jak by sama řekla –
naše celoživotní úspory. Přesně takovýchto naivních žen, jejichž život se odvíjí
od jednoho úspěchu a přítelových peněz, potkávám čím dál více.
Zbývají poslední dva předměty. Test z biologie jsem zcela jistě zvorala. No
co. Alespoň udělám zase jednou radost naší "pošahané" bioložce s nosními
přepážkami velkými tak akorát pro dvě Mount Everest, která se, jak sama
vypráví, zabývá již odmala černou magií. Ano, přesně tak. Divím se, že s jejím
černým mikádem a emo oblečením už tu dávno nemáme dalšího Snapea.
Následující hodina zeměpisu s “kočičí mamkou” a jejím nonstop úchylným
úsměvem byla poslední kapkou. Madam Brandová totiž nebyla zrovna
v nejlepší náladě, jelikož včera zemřel jeden z jejích mini manžílků, Putin
(důkaz toho, že jen ti největší magoři pojmenují svého kocoura podle ruského
prezidenta). Hádejte, kdo to všechno schytal? Další pětku z vodstva Kanady
tedy nevlastní nikdo jiný než já.
A nyní tu sedím na lavičce školního parku a čekám na dvě hodiny tělocviku.
V uších mám sluchátka a nevnímám nic než hudbu bubnující do mých již
dočista zničených ušních bubínků. Ač je dnešek hrozný jak chce, mé myšlenky
stejně patří jen jediné věci na tomto světě. Čokoládovému dortu. Jen si
vybavím tu slaďoučkou horu plnou sacharidů a tuků, už cítím, jak můj žaludek
soucítí. Ne. Musím se udržet. Úžasná postava obdivovaná i samotným
matikářem ve stylu Cary Delevingne, versus ještě větší špeky než ty, jež mi
právě visí z povrchu břišního? “To zvládnu,” říkám si nahlas a s každým dalším
kousnutím do celeru si představuji, že je to čokoláda, co dělá tak hlasité
chroupavé zvuky.
Po dojedení celého nepříliš nutričně bohatého oběda již stojím u své skříňky
a převlékám se do sportovního. Můžu se zbláznit, když vidím, co obědvá vepřík
třídy Jennifer, sedící v rohu převlékárny. “Ahoj Bello, chceš taky?” natahuje ke
mně špekatou ruku, v níž svírá kus rozmačkaného čokoládového dortu poté, co
shledává můj upřený výraz mířící právě k zákusku. Ačkoli celá scenérie vypadá
sebevíc nechutně, nezmůžu se na odpověď, pouze se slinami skoro vytékajícími
z nenasytných úst sleduji hnědé kusy mizící v obří pihaté tlamě. “Je ti něco?”
přichází další otázka, na kterou po chvíli visení ve vzduchu odpovídám prostě
“Ne,” a i se svými věcmi mizím za další řadou kovových konstrukcí, kde se
začínám převlékat.
Už si natahuji své černé legíny, když vtom si uvědomím, že s hlavou
v cukrovém nebi jsem si ani nevšimla skupinky holek stojících o pár skříněk
vedle. “Věděla jsem to. Bylo na čase začít s hubnutím, Bello. Jen se na sebe
koukni. To si ještě troufáš nosit legíny?” se smíchem ke mně mluví velitelka
všech těch přítomných fiflen, Amber. Nevím, co říct, tak jen odkládám svou
sportovní tašku a vzhlížím. “No jen tak nekoukej. Nebo spíš… to mě ještě přes
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ty baculaté tváře vidíš?” snaží se vtipně podotknout a po zasmání se i zbylých
oveček pokračuje dál. “Všechny víme, proč tohle děláš. Jerry,” začíná kolem mě
kroužit jako nějaký orel kolem kořisti. “Cože? To rozhodně ne…,” s nervózním
úsměvem odpovídám. “Ale ano. Nemohla jsem si nevšimnout tvých
toužebných pohledů o hodiny matiky. Kdo by ale stál o takové malé prasátko
jako jsi ty?” šťouchá do mě a její skupinka již dočista umírá smíchy. “Tu dietu
rovnou vzdej, jako my nikdy nebudeš. I kdybys byla jako proutek, tvůj ksicht ti
stejně celou vizáž zkazí natolik, že máš po veškerém snažení se zapadnout.
Navíc někdo jako Jerry by si tebe nikdy nevybral. Smiř se s tím. Prostě na lidi
jako jsem já nebo on nemáš a nikdo tě nemá rád,” končí svůj monolog
a pomalu odchází ke svému zbylému stádu. Čas jako by se najednou zpomalil.
Vážně to takhle vypadá? Tak, že se snažím zapadnout? Vždyť já přeci jako
ony být nechci. Nebo ano? Proboha… vždyť ona má pravdu. Už i já pomalu
podléhám všem těm hloupým časopisům s rádoby vzory “90-60-90”. Všechno
tohle jsem ale chtěla dělat proto, abych byla originální, přitom dělám pravý
opak, plus po nynějším výstupu vypadám jako největší slaboch. Tak a dost. Já
jim ukážu! Že prý jsem tlustá a ani můj obličej tomu nedodává grády? Vždyť
jsem krásná! Že jsem hloupá? Nevím, kdo se tu snaží tak moc zapadat, až mu
přijde divný každý originální člověk. To všechno je přesný problém dnešní
doby. Lidé se snaží být tak moc originální, až jsou všichni stejní. Na co mít
míry jako nějaká Gigi Hadid a obličej bez pupínku či sebemenšího místa
nezakrytého make-upem třeba ve stylu právě Amber? Na co si odpírat potěšení
za cílem být jako ostatní? Končím s veškerou honbou po “dokonalosti”. Jsem
dokonalá taková, jaká jsem, a přesně s takovýmto názorem toho teprve mnoho
dokážu.
Růžová nablýskaná hvězda ještě neudělala ani pět kroků, když už se
vydávám jejím směrem. Řekla bych, že je vidět, jaká zlost ze mě čiší, protože
s mými kroky ustupuje celá skupinka až k bílým stěnám místnosti. Toho si
Amber jistě všímá, protože se okamžitě otáčí. “Tak tobě to nesta…” nestíhá
doříct otázku, když už její bezchybnou tvář navštěvuje má pěst. Do jedné rány
dávám všechny své nynější pocity a zlost. Dívka okamžitě padá k zemi a slzy
smáčí její obličej. “Áááu. To přece nemůžeš, ty blbko! Taťka si to s tebou vyřídí,
budu se soudit!” fňuká jako malé dítě a já už jednu nohu vítězně pokládám na
až příliš úzký pas rozpláclý na studené podlaze. “Tak podívej. Já tu nejsem ta,
která by se měla stydět, ale ty. Bereš za své priority vzhled a postavení
u okolních tebou zmanipulovaných holek? To není odvážnost ani originalita. Je
to ubohost. Myslíš si, že kvůli tvým slovům se sesypu a budu se tiše snažit být
jako ty? Jsi na omylu. Možná mě nemáš ráda za to, jaká jsem, za to, že nejsem
ideál dnešní krásy, ale to je to, za co já se zbožňuju. Tak si to už krucinál
uvědom a prober se, ty královno,” derou se ze mě slova a bez přílišného
rozmýšlení beru své věci a odcházím. Před odbočkou se ještě ohlížím
a dodávám: “Jo a Amber? Jděte se vycpat. Ty, tvůj tatínek i všichni, kterým
jdeš tak trapným vzorem,” a poté již opouštím nejen převlékárnu, nýbrž i celou
budovu školy.
34

Nepřipadá v úvahu volat matce a prosit o odvoz. Po dnešních známkách
a ještě neomluvených hodinách tělocviku by nejspíše šílela. 'Svedu to na
nevolnost, to mi projde,’ říkám si v hlavě a s ještě oblečeným úborem se
vydávám cestičkou vedoucí podél silnice směrem domů. Pozoruji míjející auta
a les po levém boku, ze kterého slyším cvrlikání jarních ptáků. Slunce ozařuje
má záda a osvětluje mi betonovou cestičku mísící se s hnědou půdou. Přijde
mi, jako bych najednou vnímala všechno jinak, doposud neprozkoumaně. Jako
bych začínala odznova. Při pozorování okolní přírody mi dochází, jak moc času
promrháme, a to nejen díky škole a práci, což nám zabere většinu života, ale
i honbou za ideály. Je pravda, že mě spoustu lidí nemá rádo, ale mně to nikdy
nevadilo. Jsem, jaká jsem, a od dnešního dne budu akorát rozvíjet své
výjimečné stránky, kterých je tolik. Kolikrát jsem se snažila některou z nich
potlačit jen kvůli touze po zapadnutí k ostatním, k davu, u něhož jsem žádné
zvláštnosti nevídala. Pravdou však je, že i ti podle nás dokonalí lidé právě tyto
stránky potlačují a my ostatní z vidění pouze obalu zapomínáme na důležitost
lidského jádra, tedy toho, co je v každém jiné.
Po dvaceti minutách filosofické cesty dorážím až k bílému domku číslo 22.
Okamžitě otevírám dřevěnou branku a po přivítání rozjařeného huskyho
Bobbyho již mířím k domovním dveřím. Nemůžu přestat myslet na to, jak
skvěle jsem to Amber natřela. Jsem si jistá, že tohle jí ani zbytek přítomných
nenechá chladnými, zejména po tak trefném a majestátním odchodu, který
tomu dodal teprve třešničku. No a co, že jsem jen tak odešla uprostřed výuky…
stálo mi to za to. Tentokrát jsem si jistá, že rozhodně ano.
Po odemčení odhazuji tašku a zouvám si boty. Stoupám si před obří
nástěnné zrcadlo a se smíchem nahlas říkám: “Co tě to jen popadlo, Isabello.”
Když tak na sebe koukám, vidím, jak moc jsem se za posledních pár let
změnila. Vždycky jsem byla strašný stydlín se sebevědomím nízkým jako
zakrslé jabloně naší staré sousedky. Právě teď však cítím sebejistotu proudící
tělem i duší, přímo vybízející mě k propagaci těch nových, ale správných
myšlenek, které se honí mou hlavou. Nikdy jsem se neměla radši, než od
dnešního okamžiku. Jak své tělo, tak mysl, zkrátka celé mé pravé já.
Popadám tašku a skrz kuchyň mířím ke schodům vedoucím do prvního
poschodí, kde se nachází můj pokoj. Před prvním stupínkem se však ještě
zastavuji. Znovu odhazuji tašku a mířím zpět do kuchyně, rovnou k lednici.
Neubíhá snad ani pár sekund a já už sedím opřena o stěnu jídelního stolu
s čokoládovým dortem sevřeným v náruči jako novorozeně. Na krájení či
alespoň použití vidličky není čas… kusy dortu beru rovnou do rukou a jako jak by řekla Amber, má mamka a každý další sofistikovaný člověk - největší
prasátko cpu hroudy přímo do pusy. Pryč s celerem. Nikdy jsem se necítila líp.
Jak tu tak sedím a v tichosti pojídám masy jídla, neubráním se dalšímu
přemýšlení. Vždycky, zejména do dnešního dne, jsem si myslela, že největším
pokušením je odolat třeba takovémuto dortíku, abych náhodou nepřibrala pár
kilo a nelišila se od ostatních. Žila jsem v domněnce, že není většího překonání
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se než odepření si věcí, které nám přináší tak skvostný pocit jen za cílem
zapadnout, či se alespoň přiblížit dnešnímu ideálu. Ani jedna věc však není to
nejtěžší. Nejobtížnější pokušení, kterému v životě čelíme, není jeden
čokoládový zákusek ani odepírání si dalších věcí při touze po “originalitě”,
nýbrž udržení si vůle nespadnout do nekonečného davu lidí s tak ubohou
představou o hodnotách života a rádoby jedinečnými, avšak stereotypními cíli,
jež všem dočista brání v rozhlížení se po důležitějších a podstatnějších bodech.
‘A tomu, zdá se, již přestávám podléhat,’ pomýšlím si a s další hroudou
hnědého těsta a krému navštěvující dutinu ústní se nechávám plně poddávat
mému pravému já.

Texty neprošly jazykovou úpravou.
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