


Obsah
Slíbila jsem....................................................................................................3
Pojď se mnou do noci....................................................................................4
Rutina........................................................................................................... 5
Cizinec v zemi české.....................................................................................6
Na křídlech....................................................................................................7
Na křídlech....................................................................................................9
Poklad.........................................................................................................10
Našel jsem poklad.......................................................................................12



Slíbila jsem
Protože sliby se mají plnit a protože je konec. Řízla jsem se do ruky 

a nasypala do dlaně popel. Když se nasákl, tak jsem dlaň olízla. Vždycky 
jsem se bála, i když nebylo proč. Jeho jméno mi pořád rezonovalo v hlavě, 
jako mantra, kterou si opakujeme pro klid duše.

Začala jsem se dávit, ale stejně jsem se snažila polknout. Bylo to do 
jisté míry mé „Na shledanou“. Nechtěla jsem nový začátek, chtěla jsem už 
navždy zůstat zaseklá na místě. Neodvážila jsem se vyslovit svá přání.

Popel a kouř, poslední zbytky mého svědomí. Už teď jsem začala 
zapomínat. Rána mě pálila, krev chutnala tak, jako vždycky. Popel ještě 
zbýval. Musela jsem vyřešit pár posledních detailů.

Vpíjela jsem se do struktury stolu. Pak jsem do dřeva otírala svou krev. 
Vyndala jsem knihu a vytrhla tu jednu stránku. Zmuchlala ji zakrvenou dlaní,
znovu rozložila a pozorovala slova. Ponořila jsem do stránky ruku, až po 
loket. Na druhé straně bylo chladno. U vedlejšího stolku bylo přes židli 
přehozené sako.

Poslední sousto popele jsem zapila vodou. Nechala jsem na stolku 
mince a znovu ponořila ruku do papíru. Slova se kolem slizce míhala jako 
ryby v letním rybníce.

Zase to jméno.
Paži jsem měla v papíře až po lopatku. Rychle jsem hmátla po saku 

a potopila se. Voda byla studená, málem se mi zastavilo srdce.
Plavala jsem ke břehu, popel vyvolával zvracení a myslela jsem, že 

zmrznu.
Na břehu jsem jen ležela a vedle mě zalknuté slovo omluvy. Na oblázky 

kapala krev. Byla jsem sama…

Markéta Rehbergerová, 8.J



Pojď se mnou do noci 
Poslední lampy se schovaly za domy a kolem ramen mě vzala 

opravdová předzvěst noci. Prochladlá obloha se stávala stále černějším 
mořem, v němž se pohupoval rozmazaný měsíc. Hvězdy nebylo vidět.

Tenká ulice se stáčela za staré domy a rozlámaná dlažba na mě cenila 
poslední z šedivých zubů. Ve vzduchu se vznášel zápach převalující se řeky 
a tlejících těl polámaných stromů. Šepot města se už dávno ztratil za 
vtíravým oblakem neodbytného mrazu. Z úst mi šla pára a ztrácela se se 
mnou v opuštěných zákoutích.

Několik tmavých oken mi proběhlo nad hlavou a ženský křik se rozletěl 
mezi rozvrácené střechy. Oblak kolem měsíce rostl a podvečer byl stále 
opravdovější – noc se měla přikrást každým zalkáním skrytého kostela.

Míjel jsem vysokou zeď – byla bílá a nedotčená, jako by se té noci 
vynořila v odumřelé části nejhoršího města a jako by ji ještě nikdo neviděl 
a necítil její nevinnost. Ve stěně byla zasazena černá mříž. Obešel jsem ji. Ve
vlasech mne pohladil slabý vítr a ulicí se roznesla vůně kadidla. Nejistě jsem
se zastavil a snažil polapit onen nepopsatelný podpis nejteplejších kostelů.

Někde odbila skupina zvonů – ještě dvakrát čtvrt, než přijde noc.
Stál jsem před bránou – ohromený a vyděšený, sám – promrzlý 

a zahřátý pocitem.
Daleko za mříží se pod dokonalými stromy třepotalo sedm rudých svící 

a nad nimi odpočíval nejčarovnější oltář. Zášlehy plápolajícího světla se 
odrážely od nejsvatějších těl, co se se zbožností seskupily kolem Mariiny 
tváře – ta na prsou plačícího, co se brzy měl uklidnit… Nad listy se pnula 
kamenná žebra a já jsem konečně poznal klenby plné hvězd a nejhlubší 
modři. Pod klenbami oblohy se tyčily klenby skryté katedrály.

Slabě jsem strčil do černých mříží. S „Vítej…“ se otevřely.
Vkročil jsem do chladu otesaného kamene a mé kroky se začaly odrážet

od neviditelných stěn. Stromy se stále poddávaly jemnému větru a šuměly 
pod hnědým stropem. Oltář mě vábil a svíce volaly. S osmou v zádech jsem 
vyšel v ústrety panenské tváři a třepetajícímu se teplu, když najednou osmá 
odbila a všechno se s prvním úderem ztratilo v očekávané tmě. Jen vůně 
kadidla a neklidný kouř mě přesvědčily, že všechno byla pravda.

Filip Facincani, 8.J



Rutina
Jedu domů. Autobusem. Vystupuju na zastávce „Na Srpečku”. V uších 

mi ze sluchátek buší písnička, pokaždé stejná. To všechno je rutina.
Od zastávky jdu po chodníku dál, už nebalancuju na jeho obrubníku 

nebo se nesnažím šlapat pouze na čáry jako dřív, jdu rovně a plynule, 
normálně. Slovo „normální” se mi také stalo rutinou.

Projdu tunelem pod tratí vlaku, jeho posprejované stěny jsou mi 
důvěrně známé. Jdu podél parkoviště, okolo starého uschlého akátu až 
k naší brance. Na dvě otočení klíče odemknout, na dvě otočení klíče 
zamknout. Má denní rutina.

Po schodech nahoru, odemknout dveře od bytu. Řeknu si, že se pro 
zajímavost zachovám nezodpovědně a nechám otevřené dveře. Po chvíli mi 
však začne být zima, a tak vstávám a jdu je zavřít. Tolik k mé rebélii 
a porušování rutin.

Na chodbě máme zrcadlo. Je velké, pověšené na skříni. Na chvilku se na
sebe zadívám, prostuduji ten obličej, který se přece od včerejška nezměnil, 
ale já se o tom potřebuji přesvědčit. Ano, stejná ústa bez úsměvu, vlasy 
v nudném culíku, černý baret na hlavě a oči vyhaslé. Doopravdy se nic 
nezměnilo, to je trochu překvapivé a velice deprimující zároveň.

Popravdě, netuším, co jsem dělala celý den. Nejspíše jsem se najedla, 
udělala si úkoly, šla si číst a pak spát, jako obvykle. Důležité však je, co se 
stalo ráno.

Má rána se od sebe obvykle liší jen tím, zda jsem více či méně unavená.
Proto pojďme přeskočit tu nudnou část, kdy se oblékám a připravuji na 
odchod, a jděme rovnou k té části, kdy už odcházím.

Jako obvykle a jako vždycky sejdu po schodech, odemknu a zamknu 
branku, projdu okolo parkoviště. Když však procházím tunelem, tak mé oči 
postřehnou cosi, co tu ještě včera nebylo. Pokleknu, a přečtu si malinký 
nápis černou tužkou na bílé zdi.

„Ahoj, ty holko v černém baretu, jak se máš?“
Strnu. Je to divné, kdo by to sem psal? Aniž bych cokoliv udělala, 

zvedám se a odcházím na autobus. Celý den o tom přemýšlím.
Když se vracím domů, jsem rozhodnutá. Stejně jako ráno, a přece jinak, 

pokleknu u té bílé zdi a malinkou tužkou tam připíšu: „Dobře, ty?” a jdu dál.
Až dorazím domů, tak se znovu kouknu do zrcadla. Možná je to jen 

drobnost, ale rutina byla porušena. Navážu pohled se svýma zářícíma 
očima. „Rutina byla porušena,” zašeptám si pro sebe.

Dovolím si malý úsměv.

Běta Fišerová, 3.J



Cizinec v zemi české
Komunikace. Již od nepaměti má spolu více lidských jedinců potřebu 

komunikovat. Artikulovanou řeč zanedlouho doplnilo také písemnictví. Lidé 
mluvili, gestikulovali a psali. Psali na hliněné destičky, na voskové tabulky, 
papyrus a později na čím dál obyčejnější papír. Tak to bylo každý rok, od 
jednoho století ke druhému.

Změna. A je tu jednadvacáté století. Co se změnilo? Vypadá to, že nic. 
Ale počkat! Co to ty děti dělají? Kde mají své knížky? A kde pero a dopisní 
papír? Co se to stalo? Kde to jsem?

„V jednadvacátým století, dědulo! Myslíte si, že nás děcka stále baví 
číst knihy a psát dopisy? Omyl! Dnešnímu světu vévoděj sociální sítě! Jen se 
podívejte kolem sebe.“

A skutečně. Děti kolem mne svírají v rukou takové placaté věcičky 
s lesklým, zřejmě skleněným povrchem, na který neustále ťukají.

Chlapče, ve slově babička se přece píše měkké i!
„Víš co, geronte, hleď si svejch slev v Kauflandu a na můj Fejzbůšek mi 

nesahej! A vůbec, proč si čteš mý privátní zprávy?!“
„Vykvajzni se na něj Honzo, vždyť snad vidíš, že je úplně mimo a out. 

Dej mi radši lajk na můj novej status. Je libovej.“
Jaký status, jaký Kaufland, jaký Fejzbůšek? Co to znamená? Jsem stále 

v Čechách?
Asi ano, ale jsem tu cizinec. Cizinec v zemi české.

Václav Havelka, 3.M



Na křídlech
Tichý šepot ke mně vzduchem nese hlas. Není ženský, není mužský, 

nepatří člověku. Ale tentokrát nemám čas mu naslouchat. Nevím, jestli ještě
někdy budu. Přitisknu se k vysokému kmeni, tiším svůj dech, ačkoliv vím, že 
jej stejně zaslechnou, jako museli ve tmě rozpoznat mé kroky. Jsou to lovci, 
slyší vše. Ne, jsou to šelmy.

Za sebou zaslechnu chrčení. Je to dech, ale zní jako vrčení netvora. Vím,
komu patří. Jde to zleva. Pomalu pohybuji svým tělem doprava podél kmene,
kůra mi trhá jemnou látku, jak zasáhne zjizvenou kůži na mých zádech, 
tělem mi projede ostrá bolest. Je to jako zasažení bleskem, projede vámi ve 
vteřině, ale stále pomalu doznívá v jemné vlně, která nikdy nepřestane 
omývat břehy.

Slyším ho, je čím dál tím blíž. Jeho kroky jsou tiché, jemné, 
nepostřehnutelné. Ale já o nich vím. Vždycky jsem slyšela věci, které 
ostatním unikaly. Možná právě proto musím být zastavena a odstraněna 
někam, kde mne již nikdo nikdy nevyslechne. Dozvěděla jsem se toho tolik, 
o andělech, o ďáblovi, o válce, která se blíží, ale nikdo mi nenaslouchal. Až 
na ty, kteří mne nyní chtějí umlčet.

Znovu jsem se pevně přitiskla ke stromu, mé srdce buší jako zvon.
Tam-tam-tadam. Neustále dokola, že ho musí být slyšet po celém lese. I on 
to musel zaslechnout. Pak náhle ucítím ten instinkt, jak se tvoří v hlavě 
mého nepřítele a má vlastní mi dává jasný pokyn.

Běž! Běžím. Není to běh člověka na závodech, je to trysk lovené kořisti. 
A šelma je mi v patách. Slyším, jak za mnou šustí listí, slyším ten zrychlený 
dech a na svých zádech už téměř cítím jeho teplý dotek. Až mi z toho 
naskakuje husí kůže. Mnohokrát jsem v jejich hlavách viděla ty vzpomínky, 
mnohokrát jsem je slyšela vyprávět o tom, jaké to je být lovenou laní. Ale já 
přece nejsem jenom obyčejný býložravec!

Zastavím se. Pomalu jako ve snu se k němu otáčím čelem, ani nevím, 
jaké šílenství mne pohání. Je tam. Vlk, obrovský, šedý a oči se mu vražedně 
lesknou. Je v nich něco, co nemůže patřit zvířeti. Cení zuby a napřahuje se, 
já v poslední naději skláním hlavu. Možná mám ještě chvilku, poslední 
sekundy, které mi nyní pomalu protékají mezi prsty, stejně jako vzduch 
kolem protéká mezi spáry šelmy.

Jak jeho ostré drápy projely kůží na mých zádech, tělem mi projelo 
mrazení. Ne bolest, měla to být bolest, ale tohle byl úplně jiný pocit. Cítila 
jsem, jak se ve mně něco rodí, jak se to chce dostat ven a pak to nachází 
jedinou cestu. Šrámem na mých zádech, památkou po vlčím spáru,
skrz krev i rozříznutou kůži, přímo do tlamy nepřítele. Jak se ta věc
souká ven, když vycítila příležitost, na kterou čekala už tak dlouho.



V tu chvíli jsem se prohnula v zádech. Bylo to těžké, neuvěřitelně, 
nezvykle a tak nějak… přirozeně. To lesklé a jemné jako satén se vyhrnulo 
z mých zad a vlk jen zavyl. Uskočil. V moment, kdy naposledy vztekle 
zavrčel, než utekl mezi stromy, zahlédla jsem v jeho očích svůj odraz. Odraz 
dívky s křídly na zádech.

Nebyla ale z peří jako křídla andělů a ďábla, byla lehčí, průsvitná a tak 
nějak tekutá. Něco mezi kouzelným lektvarem, fialovým pruhem na duze a 
hladce vybroušeným sklem. Dodnes nevím, jak je popsat.

Najednou mne zvedly ze země, pryč od všeho, jako můj vlastní 
soukromý let. Nemusela jsem na ně myslet, vše šlo tak nějak samo. Křídla 
mne nesla a při každém pohybu mým tělem prostupoval podivný pocit. Jako 
mrazení a pohlazení zároveň. Veškeré vlasy na mé hlavě se napřímily do 
pozoru, hlava se mi vyprázdnila. Všechny vzpomínky, mé starosti, mé vlastní
jméno, zůstaly tam dole a já jsem se pro ně nechtěla vracet.

Některá jemná vlákna mne hladila po ramenou, jak jsem se tak 
vznášela a kolem mne foukal vítr. Studený, ale příjemný, svěží letní vzduch 
mne nesl někam do dálky. Bylo mi jedno kam. Nezáleželo mi na tom, jestli se
pode mnou míhají lesy, pole, města nebo je tam už celý oceán – ostatně 
jsem neviděla nic jiného, než podušku mraků jemných jako vata, a dokud 
nenarazím do Venuše, může mi být jedno, kam letím – ale hlavně jsem 
chtěla co nejdál od tohohle šílenství.

Pak mi ale došlo, že nemůžu utéct. Byla jsem teď víla. Už jsem nebyla 
jen holka, jejíž kamarádky se najednou začaly proměňovat v pohádkové 
postavy a mytická stvoření, já sama jsem teď byla pohádkou. Já sama jsem 
teď měla svou stranu. Vlastně jsem neměla na výběr.

Křídla mne nesla daleko, opravdu daleko, ale já jsem nemohla utéct. Na
tomhle světě nebylo místo, kde bych se před tím mohla ukrýt. Neexistoval 
způsob. Let na křídlech by mohl být snem, ale nikdy mi nesměl dovolit utéct 
před realitou. Jednou jsem se musela vzbudit. A já si myslím, že se musím 
vzbudit co nejdříve.

Klesala jsem. Stačila k tomu jediná myšlenka a mraky byly blíž a blíž, 
pak kolem mne propluly a já jsem přistála. Stát zase na zemi bylo zvláštní, 
ani jsem nevěděla, jak dlouho jsem si létala někde po výškách.

Něco se tu změnilo. Zoufale jsem se rozhlížela kolem. Něco tu nebylo 
v pořádku. Tohle nebylo to místo tak, jak jsem ho opouštěla. Najednou jsem 
za sebou někoho ucítila, má křídla mi řekla, že tam někdo stojí. Nemusela 
jsem se ani ohlížet.

„Jsi na špatném břehu řeky, vílo.“
Zhluboka jsem se nadechla. Let na křídlech mi dal svobodu. Z očí dívky 

přede mnou pomalu vyšlehl plamen. Ale já jsem si vybrala okovy.

Veronika Očenášková, 4.J



Na křídlech 
Prochází mnou teplo postele,

zdá se však, že ještě nespočinu.
Je ticho, jen zvony na kostele

odbíjí dvanáctou hodinu.

Nato prudce zrychlí se dech,
přichází bdělost a strach.
Jako kousání tisíců blech

cítím hrůzy pach.

Tu bůh Hypnos shlédl na mne z výše,
potom jen ticho, prázdno, nic.

Odlétám do snění říše
na křídlech bez hranic.

Po čele stéká kapka potu, 
za chvíli setřou mi ji múzy, 
tu zakráká vrána na plotu, 

jako posel mojí hrůzy. 

Na křídlech havrana.
Na křídlech vrány.
Vítá mě Morana

a černí pávi.

Múza kapku ještě nesetřela,
ne, ještě nebyl ten správný čas.
Strach zmizel, ne však docela.

Už zpátky Hypnosův zve mě hlas.

A ti na mě syčí, syčí.
Jak zle po mně koukají.

Můra v mozku klíčí, 
vkrádá se potají.

Veronika Musílková, 4.M



Poklad
Podle mámy jsem na vánoční prázdniny neměla žádné plány. Ona totiž 

nepovažuje sledování pohádek, dojídání vánočního cukroví a vymýšlení 
silvestrovského outfitu za dostatečně akční. Proto se rozhodla vzít iniciativu 
do vlastních rukou.

„Vokolkovi odjíždějí na Štěpána lyžovat, ale nemá jim kdo hlídat psa,“ 
nadhodila čtvrtého adventního rána, zrovna když jsem v programu Mladé 
fronty červeně kroužkovala Popelku. „Takže jsem slíbila, že se o Draka 
postaráš ty,“ oznámila a ukončila tak vánoční pohodu ještě dřív, než vůbec 
mohla začít.

Draka jsem nikdy předtím neviděla (popravdě mi dalo práci 
i rozvzpomenout se na obličej paní Vokolkové). Představovala jsem si velkou,
chlupatou, slintající bestii, která vtrhne do místnosti a povalí mě k zemi, při 
troše štěstí mi třeba i něco zlomí, takže se o ní nakonec ani nebudu muset 
starat.

Ve skutečnosti byl Drak velký, chlupatý, slintající staříček. Do místnosti 
se dokulhal až pět minut poté, co ho pan Vokolek zavolal. Sjel svou novou 
paničku otráveným pohledem a vyrazil na vyčerpávající túru k pelíšku, jenž 
byl umístěný v rohu pokoje.

Před odjezdem mi Vokolkovi chtěli objasnit ještě jednu drobnou 
skutečnost. 

„Víš, Dráček už má nejlepší léta za sebou,“ usmála se paní Vokolková, 
„takže kdyby se náhodou stalo, že by…“, odmlčela se.

„…že by umřel?“ zeptala jsem se po chvíli.
„Právě,“ potvrdila paní Vokolková.
„Zkrátka – tady máte adresu našeho veterináře. Stačí, když tam Dráčka

odvezete, my už jsme jinak na všem domluvení,“ zakončil pan Vokolek, 
podávaje mi malý papírek.

Než jsem mohla něco namítnout, pobrali všechny tašky, zabouchli za 
sebou dveře a nechali mě samotnou s umírajícím psem a kontaktem na 
zvířecí márnici.

„Prosím, neumírej,“ otočila jsem se na Draka. Z tlamy mu právě 
odkapávala obrovská slina. Těžce zafuněl a odvrátil hlavu.

Třetího rána se Dráček neprobudil.
Když jsem se vzpamatovala ze šoku (no, vlastně to zas takový šok 

nebyl), přemýšlela jsem, jak čtyřicetikilovou obludu dopravím sama 
k veterináři. Naši mě ten den odvézt nemohli, jeli na návštěvu k tetičce 
Věrce do Liberce.



Vyhledala jsem si autobusové spojení a prohledala Vokolkovým kumbál.
Našla jsem kufr na kolečkách a následně do něj Dráčka asi hodinu 
přemisťovala.

Akčnější vánoční program by mi máma opravdu vymyslet nemohla.
Autobus byl poloprázdný. Sedla jsem si k okénku a zavazadlo položila 

vedle sebe. Věděla jsem, že nikdo ze spolucestujících nemohl tušit, co 
s sebou vezu, ale stejně jsem si připadala, jako kdyby mě všichni lidé kolem 
propichovali ostřížím pohledem. Hlavně ten kulturista, co seděl přes uličku. 
A nemýlila jsem se.

„Omlouvám se, že se tak vyptávám, ale říkám si, co to máte v tom 
kufru? Chci říct, asi musí být hodně těžký,“ zeptal se mile.

„No, to víte,“ zasmála jsem se a snažila se neomdlít. „Vracím se po 
prázdninách zpátky na kolej. Jedu na Hlavní nádraží a pak dál vlakem do 
Brna," plácala jsem jeden výmysl za druhým. „Musela jsem se přes Vánoce 
učit, tak jsem s sebou měla všechny věci do školy – knížky, učebnice, 
zápisky,“ to nestačí, ještě to zvelič, pomyslela jsem si. „A ještě taky 
notebook. Vlastně teď dva, protože jsem dostala pod stromeček nový, pak 
taky tablet a…“ a pak jsem mu podrobně popsala asi deset dalších věcí, bez 
kterých by se dnešní student rozhodně neobešel, a doufala, že tím umlčím 
jeho zvědavost. Stalo se – vděčně se usmál za vyčerpávající odpověď 
a odvrátil zrak. 

Po pěti minutách autobus zastavil. Nikdo nevystupoval ani 
nenastupoval. Dveře se pomalu začaly zavírat, když vtom se kulturista přes 
uličku prudce zvedl, čapl můj kufr, vystřelil z autobusu a utíkal ulicemi pryč 
od už ujíždějícího autobusu.

Vzpamatovala jsem se až na konečné, nasedla na příští spoj domů 
a cestou přemýšlela, co si o mně ten zloděj asi pomyslí, až doma otevře svůj
poklad a místo notebooků najde velkého, chlupatého a stále ještě 
uslintaného Draka.

Kateřina Fleischnerová, 6.J



Našel jsem poklad
Jako malý jsem nikdy nechtěl najít poklad, protože již tehdy jsem znal 

daně a také úděl příliš slavných lidí. S postupem času jsem však můj názor 
na hledání pokladu změnil, i když zůstal v původním významu stejný. I dnes 
bych nehledal truhlici plnou zlaťáků a drahých kamenů, kterou její bývalý 
majitel zakopal uprostřed složitého jeskynního komplexu na opuštěném 
ostrově a přístup zakreslil na deseti kusech mapy, schovaných v deseti 
dřevěných lodích. Takovýto poklad snad ani nemá smysl hledat, protože na 
cestě za ním můžete ztratit i mnohem víc než svou duši nebo zdraví.

Při hledání tohoto pokladu totiž můžete ztratit jeden z mnoha darů, 
které nám byly dány už jen tím, že jsme se narodili. Pokud hledáte poklad, 
riskujete ztrátu daru prvního, to jest života, pokud poklad najdete, riskujete 
ztrátu vašeho druhého pokladu, kterým jest páteř a konečně, pokud poklad 
ztratíte, musíte počítat s možnou ztrátou vašeho třetího a čtvrtého daru. Tím
třetím darem je vaše hlava a čtvrtým srdce. Já poklad nehledám, a proto 
mám stále ještě své čtyři poklady, které nechci ztratit, neboť chápu, proč 
nám byly dány.

Ale pojem poklad se stejně jako každé jiné slovo nedá narovnat do 
tabulky a kategorizovat, co je a co není poklad. Pro každého tvora je to něco 
jiného nebo někdo jiný. Pro mne jsou to čtyři základní dary, pro někoho 
jiného to může být jeho pes nebo kůň, jenž svému majiteli zachránil život, 
Pro dalšího člověka to může být jeho žena nebo dobrý přítel. Pro učitele je 
zajisté pokladem chytrý žák. Pro trenéra týmových sportů hráč, který hraje 
v dokonalé souhře se svými spoluhráči. Můj přítel nade vše miluje svůj nůž, 
další svoji čepici.

Pro každého poklad znamená naprosto něco jiného než pro někoho 
jiného. A tak to má být, protože lidi by neměli být všichni stejní. To bychom 
totiž přišli o můj první poklad hned, jakmile by vznikl nový život. 
Různorodost je totiž pokladem celého lidstva a měli bychom se tedy starat, 
aby nezanikl, ale aby se k němu přidávaly další „drahokamy“.

Jan Nykrýn, 4.M
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