
Jan Čihák: Příběh z černobílé bible 
 
V jedné vzdálené zemi Haca, kde vládne bůh rovnováhy, se lidé dopustili hrozného hříchu. Byli moc 
ohleduplní a hodní. V jejich srdci přestala působit rovnováha. A dobro převažovalo zlo. Proto se bůh 
rovnováhy rozhodl lidi potrestat. Všem občanům země Haca nařídil, aby si oblékli černý nebo bílý 
plášť a už nikdy si ho nesundali. V zemi vypukly rozbroje. Polovina obyvatel se rozhodla nosit bílý 
plášť a druhá polovina se rozhodla nosit černý plášť. Bělopláštníci tvrdili: „Bílé pláště v létě odrážejí 
teplo, takže nám nebude horko.“ Ale černopláštníci tvrdili: „V zimě nám nebude zima, protože máme 
černé pláště a ty přitahují teplo.“ A tak to šlo dál, dokud se černopláštníci nerozhodli odstěhovat na 
druhou stranu řeky, která rozdělovala zemi Haca na dvě poloviny. Postavy v černých pláštích přešly 
most a strhly ho za sebou.  
Tak začala éra pláštníků. 
 
Tato éra skončila až o několik desítek let později.  
Chlapci jménem Liška bylo křivděno. Bělopláštník Liška tu křivdu neunesl a rozběhl se pryč od 
domova. Běžel podle řeky, dokud nezakopl a nespadl do řeky, ve které se praštil o kámen. Probudil se 
až ráno uprostřed řeky, na ostrově. Tam si postavil malou chýši. Každý den lovil ryby a trhal bobule. 
Takto žil několik měsíců, než se stala jedna důležitá příhoda. Liška seděl na pláži a díval se na západ 
slunce, když na druhém břehu spatřil pohyb. Z lesa vyběhl černopláštník Sova (starý asi jako Liška) a 
hned za ním běželo dalších pět postav v černém. Sova na nic nečekal, skočil do řeky a plaval k 
ostrovu, co mu síly stačily. Když vylezl na břeh, byl tak unaven, že se skácel k zemi. Liška okamžitě 
přispěchal na pomoc. Přestože Sova byl ze znepřáteleného tábora, uložil ho Liška jako sobě rovného 
na svoji postel. On sám přespal na tvrdé zemi. Další den, když se Liška probudil, zjistil, že Sova není v 
posteli. A vydal se ho hledat. Našel jej sedícího na zarostlé pláži. Okamžitě se dali do řeči, povídali si o 
tom, jak to vypadá na druhém břehu a o situaci mezi oběma královstvími. Dohodli se, že se je pokusí 
usmířit. Několik měsíců vymýšleli, jak černopláštníky udobřit s bělopláštníky. Bohužel nic nevymysleli. 
A tak začali přemýšlet, jak vylepšit černé a bílé pláště. Po dlouhou dobu zkoušeli všemožné pokusy a 
experimenty. Až jednoho večera dostal Liška nápad. Napadlo ho sloučit černý a bílý plášť dohromady. 
A tak tři dny a tři noci měřili a zkoumali, až vymysleli oboustranný plášť, z venku bílý a zevnitř černý. 
(Kdykoliv by jim v černém plášti bylo teplo, obrátili by ho naruby a měli bílý plášť.) Poté si vyrobili 
loďky a dalších deset kusů oboustranných plášťů, které rozdělili do dvou balení po pěti. Balíčky pak 
začali rozšiřovat po obou březích řeky po celé zemi Haca. A když jednou jeden rybář zahlédl na 
druhém břehu řeky kolemjdoucího ve stejném oboustranném plášti, jako měl on sám, okamžitě se to 
rozneslo po celém království. Král dal postavit most a lidé začali proudit po mostě sem a tam. 
 
A co se týče Lišky a Sovy, tak Král nechal podle nich pojmenovat dvě nově objevená zvířata. A 
zanedlouho poté začala být tato dvě zvířata považována za symbol bystrosti a moudrosti. 
 
  



Adéla Šafaříková: Holčičí dobrodružství s koňmi 

 

 Jmenuji se Sofie a je mi 10 let. Bydlím na farmě, kde chováme koně a kde maminka pořádá 

letní tábory na koních.  

 „Dnes se mi zdál sen, že se nám narodilo hříbě,“ řekla jsem do prázdna, protože jsem byla 

sama doma. Při snídani ke mně přiběhla maminka a pověděla mi, že se nám narodilo hříbátko. „Fakt?“ 

zeptala jsem se. „Ano, půjdeme se na něj podívat.“ Když jsem přiběhla do stájí, uviděla jsem malé 

hnědé hříbátko. „Můžeš ho pojmenovat, Sofie,“ řekla maminka. Dala jsem mu jméno Rusty.  

 

O 8 let později  

 Jednoho rána mě vzbudila maminka se slovy: „Sofie, jedu na závody, takže budeš sama 

doma.“ Když jsem se ujistila, že odjela, vběhla jsem do stájí pro Rustyho. Osedlala jsem ho a jela ke 

své kamarádce Týně, abychom si vyjely na vyjížďku na koních. Projely jsme lesem, kterým občas 

jezdíme, ale tentokrát tam stál nový dům. „Asi se sem někdo přestěhoval,“ řekla Týna. Jely jsme se 

opatrně podívat blíž, abychom zjistily, kdo tam bydlí. Protože už bylo hodně hodin, musela jsem jet 

domů, aby maminka nezjistila, že jsem byla pryč. Dohodla jsem se s Týnou, že sem po večeři ještě 

zajedeme.  

 Když jsme tam přijely, v domě se nikde nesvítilo. Přivázaly jsme koně ke stromu a přišly blíž 

k záhadnému domu. Vzala jsem za kliku, ale bylo zamčeno. „Zkusíme zadní dveře, třeba budou 

odemčené,“ navrhla Týna. Dveře byly také zamčené, ale bylo otevřené okno. Vylezly jsme na parapet 

okna a koukaly dovnitř. Uvnitř jsme spatřily velký stůl a najednou se ozval něčí hlas: „Michale, někdo 

je asi venku, jdi to zkontrolovat.“ Musely jsme se rychle schovat. Uviděly jsme dveře a běžely se tam 

schovat. Nejspíš to byla stodola. Když muž odešel, konečně jsme mohly vyjít ze stodoly, když v tom 

jsme odněkud ze stodoly uslyšely koňské zařehtání. Dostaly jsme strach a radši se rozjely domů. 

Domluvily jsme se, že zítra po obědě se sem znovu vypravíme a zjistíme více o koníkovi, kterého jsme 

slyšely.  

 Druhý den jsme se s Týnou sešly na rozcestí před lesem. Po příjezdu k tajemnému domu 

jsme viděly, že se svítí ve stodole, kde jsme se včera v noci schovávaly a slyšely koňské zařehtání. 

Vydaly jsme se potichu do stodoly, kde jsme zahlédly pohublého bělouše a zaslechly hlasy. Bavily 

jsme se o tom, že musí koníka utratit, protože je nemocný a na léčení nemají peníze. Vykřikla jsem, 

když jsem nad sebou uviděla pavouka. Otočili se na nás a my jsme utíkaly ke koním, rychle nasedly a 

ujely domů. Doma jsme všechno pověděly mojí mamince a poprosily ji, zda by koník nešel nějak 

zachránit. Maminka řekla, že o tom popřemýšlí. Druhý den jsme s ní odjely k tajemnému domu. 

Maminka zazvonila a my jsme ji z auta se zatajeným dechem sledovaly. Před dům vyšli dva muži a 

začali se s maminkou bavit. Pak šli do stodoly. Po velmi dlouhém čekání se najednou ze stodoly 

vynořili jen muži a maminka nikde. Na chvíli jsem snad přestala i dýchat, když v tom se ve dveřích 

objevila maminka a za sebou vedla bělouše. S majiteli se dohodla, že se o koníka postaráme na naší 

farmě a že se za ním mohou kdykoliv stavit. Byli rádi a koník u nás žil ještě krásných a dlouhých 9 let.  

  



Jakub Pokorný: Příběh o vodníkovi, který se málem utopil  

 

 Byla jednou jedna vesnice jménem Měník. Já sám jsem tam bydlel. Ve vesnici byla 

škola, hřiště, školka, myslivna, les a byl tam také rybník, který byl hned za mým barákem. 

 Jednoho krásného zimního dne jsme šli na zamrzlý rybník bruslit. Přišli jsme tam skoro 

všichni z vesnice. A objevil se tam jeden nevídaný člověk. Byl to vodník! Hráli jsme hokej a ten 

vodník, nebo jak se mu vůbec říká, bruslil úplně sám. Tak jsme se za ním jeli podívat. Přijeli 

jsme k vodníkovi a ptali jsme se ho na různé otázky. Třeba jak se jmenuje nebo kde bydlí. A 

vodník poprvé promluvil a řekl: „Ale čau chlapci, tak co?“ Kluci mu podruhé dali ty stejné 

otázky. Vodník řekl: „Jmenuju se Kuba a bydlím v rybníku a ten je teď zamrzlej.“ Kluci se ho 

zeptali, jestli má kde bydlet. A vodník řekl: „No právě nemám, každý den tu mrznu a nemám 

se ani jak zahřát.“ Někteří kluci mu jednohlasně řekli: „Tak můžeš bydlet u mě.“ Další kamarád 

vykřikl: „Ne! U mě!“ A vypukla hádka. Vodník něco vymyslel a řekl: „Tak já se u vás budu 

střídat. Mně to nevadí a vy se nebudete hádat.“  

Kluci šli zase bruslit a vodník se už těšil ke kamarádovi domů. Uběhla hodina a kluci šli 

domů. A vodník cestou začal povídat: „Tyjo, kluci, vy jste tak hodný, že mě necháte u vás.“ 

Kluci řekli: „To je dobrý.“ 

 Zima už skoro byla pryč. Léto už bylo za dveřmi, a tak se vodník musel rozloučit a řekl: 

„Děkuji za všechno, kluci, moc děkuju.“ Kluci řekli: „To je dobrý.“  

 Druhý den se vodník definitivně rozloučil s kluky a šel k rybníku. Kluci mu řekli: „My tě 

doprovodíme.“ A ještě že šli s ním, protože jak celou zimu neplaval, málem se v rybníce utopil. 

Kluci pro něj skočili, vytáhli ho a učili ho plavat. Do týdne se vodník naučil znovu plavat a mohl 

jít zpátky do rybníka. A dodnes na tu krásnou zimu rád vzpomíná.  

  



Václav Pospíšil: Věřící vrah 

 

 Mysleli jste, že vrazi jsou posedlí ďáblem nebo že se zbláznili? Ne všichni, jako v případě 

Marka Petersona.  

 Ten je věřící, jestli tomu tak mohu říkat. Tak moc věří v Boha, že si myslí, že rozhoduje, kdo 

na zemi smí být a kdo ne. A kdo jsem já? Já jsem detektiv Rodrick Garcia z FBI a před chvílí jsem 

zatkl Marka, ale pojďme od začátku.  

 Poklidný sedmý květen, svítí slunce, mírně fouká vítr a mně zazvoní telefon, zvednu ho a 

z telefonu se ozve: „Dobrý den, jmenuji se Mark a právě jsem zabil vlastníka telefonu. Totožnost si 

zajisté zjistíte, detektive.“ Okamžitě jsem zavolal lidi z mého oddělení a jeli jsme na místo. Na místě 

jsme našli mrtvého muže, který byl zastřelen a na břiše měl vyryto „Buddha“.  

 Když jsme ho donesli na pitvu, zjistili jsme, že byl zastřelen revolverem ráže 9 mm. V databázi 

jsme nic podstatného nenašli, ale od jeho příbuzných jsme se dozvěděli, že je buddhista.  

 Další den jsem dostal tuhle zprávu: „Dobrý den, detektive, doufám, že jste na mě nezapomněl, 

máte další práci.“ Hned jsem věděl, o koho jde, a tak jsme vyrazili na další adresu, kterou nám zaslal. 

Našli jsme tam ženu zastřelenou revolverem stejné ráže. Měla v puse látku, na které bylo napsáno 

„prostitutka“. „Co mají ti lidé společného?“ říkali jsme si.  

 Další den nám volal nějaký pán, že našel zastřeleného chlapce. Hádejte čím! To už jsme si 

říkali, že máme sakra velký problém. Potom se asi tři dny nic nedělo, ale pak nám zavolali rodiče toho 

chlapce, že jim někdo nasprejoval na dům „zloděj“. Ptali jsme se jich, jestli to nemá něco společného 

se smrtí jejich syna a oni odpověděli: „No, asi před týdnem k nám přišel nějaký pán a vedl s sebou 

našeho syna. Říkal, že chtěl něco ukrást s kamarády.“ Hned jak to dořekli, mi volal David, můj kolega, 

že na to přišel, tak se ho ptám: „Na co?“ A on mi odpověděl, že to je desatero přikázání; nepokradeš, 

nebudeš cizoložit a nebudeš věřit v jiného Boha, bylo to geniální. Pak nám rodiče toho chlapce řekli: 

„Ten pán byl taky věřící, pořád žvanil něco o Bohovi a měl na krku kříž.“ Tak jsem je vzal na stanici a 

oni nám ho popsali. V databázi už jsme ho měli, násilné přepadení. Bohužel na dané adrese nebyl, a 

tak jsme hledali dál.  

 Devátý den od první vraždy jsme našli další mrtvolu, tentokrát u nás před budovou. Byl to 

nějaký muž, který vlastnil kavárnu naproti mojí oblíbené kavárně, která byla mnohem úspěšnější než 

ta jeho. Byl známý tím, že záviděl slávu mojí oblíbené kavárně, tedy další přikázání; nebudeš závistivý 

ani chamtivý.  

 Další den, tedy desátý od první vraždy, nám Mark poslal video, kde do sebe vyřezává slovo 

„vrah“, znovu přikázání. Bylo jasné, že se zabije, museli jsme jednat a on nám v tom pomohl – zaslal 

nám adresu svého domu. Když jsme tam dorazili, byl už mrtvý. Měl všechno připravené, hledal lidi, 

kteří porušili přikázání. Těch je samozřejmě mnoho, tak hledal na oblastech, které dohromady dávaly 

tvar kříže. Jeho dům byl v průsečíku ramen kříže. V životě jsem nepotkal tak chytrého vraha.  

 

 

  



Kateřina Lingrová  

- Elena. Na první pohled zcela obyčejná dívka. Má ale jednu speciální „schopnost“…Vidí tzv. Soukromé pasti, 

kterou má každý z nás. Jednou či později nás každého takováto past dostihne. A my se z ní již nikdy 

nedostaneme ven. A jedna taková past jde právě po Ell. A proto se rozhodne, že před ní uteče. Je ale právě toto 

ta nejlepší volba? - 

Soukromé pasti 

Sedím tu zcela nevinně na lavičce a tupě zírám do mobilu. Nádraží je zcela prázdné, jedinou živou 

bytostí jsem tu já. Zcela obyčejná dívka čekající na vlak. Za chvíli se začne stmívat a já přemýšlím, zda 

se mám vrátit domů. Jízdenku již mám koupenou, teď není cesty zpět. Včera mi bylo 18, takže si vlastně 

mohu dělat, co chci. Na mém bankovním účtu se nachází celkem dosti slušná suma peněz. Teď již 

nemám co ztratit. Chci se jen dostat z mé Soukromé pasti. 

Můj vlak stále nepřijíždí. Možná je to tím, že tu jsem moc brzo. Můj vlak přijede až za hodinu, času mám 

dost. Mohla bych si zajít koupit jídlo, ale hlad nemám. Pomalu si nandávám sluchátka do uší a v tuto 

chvíli je mi již svět lhostejný. Nic kromě mě a mých písní na mém playlistu mě již nezajímá. Z nebe 

zvolna padají kapky deště. Lepší už to být doopravdy nemůže. Vyndávám si z batohu sušenku a 

pozoruji, jak kapky dopadají na zem. Hotová harmonie. Ale tato dokonalost nemůže trvat věčně.  Tahle 

úžasná atmosféra pomine ve chvíli, kdy si hned vedle mě přisedne jakýsi muž. 

Nehodlám se s ním bavit, ale když mě pozdraví, rozhodnu se, že mu toto milé gesto oplatím. Doteď 

jsem si ho pořádně neprohlédla. Není to bůhvíjaký fešák, ale vypadá mile. Může mu být podobně jako 

mně. Má na sobě černou rozepnutou budu a pod ní pruhované triko. Jeho džíny jsou modré a na 

nějakých místech děravé. I když jsou kolem kaluže ještě z rána, on má na sobě čistě bílé boty. Upřímně, 

sluší mu to. Ale stále nemám důvod se s ním bavit. Proto si nandávám sluchátka zpět do uší a pozoruji 

déšť. On ale pak najednou pronese: „Tak v kolik ti to jede?“ Nečekala jsem, že na mě znovu promluví. 

Mobil se sluchátky si strkám do kapsy a odpovím: „Asi za hodinu, ale jak znám moje štěstí, můj vlak 

bude mít dozajista zpoždění.“  Nervózně se zasměju. Nevím, co mám říkat. Ale tento mladík má zvláštní 

tendenci se se mnou bavit. Nemám mu to za zlé, a proto čekám, než něco řekne. „Ne že bych tě chtěl 

nějak otravovat, ale přijde mi lepší se s tebou bavit, než tu sedět v tom neúprosném tichu a koukat do 

prázdna. Jsem Jákob, těší mě. Jak se jmenuješ ty?“ Má pravdu, měla bych se s ním bavit. Bylo by 

opravdu zvláštní nechat ho tu jen tak sedět. „Já jsem Ell. Vlastně se jmenuju Elena, ale to jméno se mi 

moc nelíbí. Takže pro tebe jsem Ell,“ opět se nervózně zasměju a podrbu se vzadu na hlavě. Nejsem 

zvyklá se takto bavit s lidmi. „Elena není vůbec špatné jméno, furt lepší než nějaký Jákob. Každopádně, 

kam jedeš?“ podívá se na mě, jako by věděl, že důvod, proč odjíždím z města, je něčím zvláštní. Ví, že 

něco skrývám. A chce vědět co. Jenže moc mu to říkat nechci. O soukromých pastech by neměl nikdo 

vědět. 

Odpovím mu zcela jednoduše: „Stěhuju se. Chci co nejdál odsud. Ani nevím proč. Jen chci prostě 

vypadnout.“ Opět na mě upře svůj pohled. Ten pohled jako předtím. Chce vědět víc. Zajímá se o mě. 

„To víš, my všichni jsme v našich Soukromých pastech. Jsme v nich chyceni a nikdo z nás se z nich 

nemůže dostat ven. Občas do nich sice čirou náhodou vstoupíme, ale já jsem se v té mé už narodil, 

takže mi to nijak nevadí,“ usměje se a já na něho zírám s pootevřenými ústy, jako bych doufala, že jsem 

se snad přeslechla. Tohle je to, na co myslím od chvíle, kdy jsem se rozhodla, že vypadnu z tohoto 

města. Ty dvě slova. Soukromé pasti. Myslela jsem si, že takto přemýšlím jen já. Očividně jsem se 

spletla. „Jenže by mělo. Mělo by ti to vadit,“ tenhle člověk je mi více podobný, než si jen myslím. „Mně 

to vadí. Jen říkám, že mi to nevadí,“ pronese a usměje se. Tenhle úsměv je upřímný a strašně hezký. 

Líbí se mi. Přijde mi, jako by mi rozuměl nejlíp na světě. I když se známe jen chvíli.  

Po tom, co řekl, jsem se s ním již nechtěla moc bavit. Bála jsem se ho. Jak mohl vědět o „Soukromých 

pastech“? Prostě jak? Nechápu to, jsem celkem dost zmatená. Bude asi nejlepší, když nebudu mluvit a 

počkám na můj vlak.  

O pár minut později se Jákob zvedá a zamíří směrem ke kolejím. Nějaký vlak se blíží a on do něj chce 

nastoupit. Nebylo by na tom samozřejmě nic špatného, kdyby tohle nebyl můj vlak. On pojede se mnou. 

Krev mi doslova ztuhla v žilách. Nechci s ním strávit už ani minutu, natož tři hodiny ve vlaku. Pomalu 

nastupuji a jediné volné místo je překvapivě vedle Jákoba. „Promiň, jestli jsem tě nějak vystrašil tím, co 



jsem řekl. Ale přišlo mi, že bys mi mohla rozumět. Nevím proč, ale prostě mi to tak přišlo,“ potom otočí 

hlavu směrem k oknu a dívá se ven. „Rozumím ti víc, než si myslíš, Jákobe. Asi nejsem sama, kdo chce 

utéct před svou Soukromou pastí, že?“ tahle věta ho opravdu zaujala. V jeho očích se objevila malá 

jiskřička. Viděla jsem ji tam, jsem si tím jistá. Vím moc dobře, co to znamenalo…Byla to jiskřička naděje, 

protože to vypadá, že v tom není sám. Nám oběma je jasné, že teď už jsme v tom spolu. My a naše 

Soukromé pasti, nic víc, nic míň. Jsem trochu ráda, že jsem někoho takového našla. Je mi jedno, kam 

jede, každopádně já jedu s ním. Nemám ani moc na výběr. Vyndávám si z kapsy mobil se sluchátky a 

zapínám hudbu. Venku stále ještě prší a přes Jákobovy mokré vlasy moc nevidím z okna. Ale co už, asi 

půjdu spát. Je mi totiž jasné, že Jákob mě tu nenechá. Jsem zatím totiž jediný člověk, který ví o 

Soukromých pastech stejně jako on. Nabídne mi svoje rameno jako polštář. Já na něj opatrně pokládám 

hlavu a usínám s hřejivým pocitem u srdce. Protože tohle je začátek něčeho velkého. Ne začátek 

nějakého románku mezi námi dvěma, kdepak. Čeká nás ještě dlouhá cesta. Ale teď už po ní nebudu 

muset kráčet sama. Mám parťáka, kterého mi jen tak někdo nesebere. Mám přítele, který mi porozumí 

a nebude si o mně myslet, že jsem blázen. Dnes jsem našla oporu. A jsem za to vděčná. Jedu vlakem 

bůhví kam, ale to je jedno. Nemám cíl, ale mám cestu. A to je jediné, co v tuto chvíli potřebuju. 

 

  



Nella Ryglová: Setkání se životní láskou 

 

 Moje babička v mládí emigrovala do Německa. Musela si tam sehnat nějakou práci, 

poptávala se proto lidí a narazila na Lisu, která pracovala pro vládu jako kuchařka pro vojáky. 

„Mám pro tebe práci kuchařky,“ řekla Lisa a hned se zeptala, „umíš vařit?“ „Ano,“ odpověděla 

jí Hana a byla ráda, že našla práci. „Ale kde budu spát?“ zeptala se. Lisa jí nabídla, že může 

bydlet u ní. „Sice je to tam skromnější, ale myslím, že to bude stačit.“ Hana se radovala: „To 

je báječné.“  

 Hana už měsíc vařila a žila u Lisy. Celkem se jí dařilo. Jednoho dne potkala německého 

vojáka Hanse. Ale nebyl jako všichni ostatní, byl milý, hodný a pohledný. Byla to láska na první 

pohled.  

 Jenže idylku narušil problém. Hans měl za čtrnáct dní odjet do války do Polska. Hanu 

to strašně trápilo. Napadlo ji: „Tak utečeme!“ Hans se nad tím zamyslel a řekl: „Ale kam? Vždyť 

nemáme kam jít a hlavně mě budou hledat. Ale ty máš rodiče v Československu, ne?“ „Mám,“ 

odpověděla mu Hana a hned dodala, „ale proč myslíš, že jsem emigrovala? Chtěla jsem 

zabránit rodičům, aby mě strčili do internátní školy.“ „To jsem nevěděl, to je mi líto.“ Hana měla 

ještě příbuzné ve Francii, protože její sestřenice se tam vdala. Pověděla o tom Hansovi. 

„Dobře, ale jak se tam dostaneme? A kde na to vezmeme peníze?“ Nato mu Hana řekla, že 

něco si vydělala, a to by mělo stačit na letenky do Francie. „Dobře, ale musíme to provést co 

nejrychleji. A musíme si sehnat falešné pasy,“ rozhodl Hans. 

 O týden později Hana zjistila, že je těhotná. Oba dva z toho měli obrovskou radost. 

Bohužel se Hans dostal povolání do Polska o týden dřív. Když se to Hana dozvěděla, byla 

v šoku, ale říkala si, že na něj tedy počká. O čtrnáct dní později se k ní dostala zpráva, že 

Hanse zasáhla kulka a vykrvácel.  

 Hana se vrátila zpátky do Československa a tam i porodila. Rodiče ji s dítětem přijali. 

Sice na ní byli naštvaní, ale také byli rádi za vnučku Hanu, moji maminku. Je mi líto, že dědu 

jsem nikdy nepoznala, ale podle vyprávění babičky to byl opravdový gentleman. 

 

 

  



Aneta Mikulková: Životní cesta  

 

Denně každý z nás potká několik desítek, možná stovek lidí, ať už ve škole, v práci, v 

obchodě, či na ulici, a i přes to, že většina z nich jsou pro nás pouhými tvářemi, které už 

víckrát neuvidíme a jejíž životní příběhy nezahrnují ty naše, jednou za čas vám do života 

vstoupí člověk, který vám změní život a ovlivní vaše rozhodnutí na další řadu let. Ať už jeho 

vstupem zažijete krásné chvíle nebo naopak způsobí bolest, či dokonce obě dvě věci zároveň, 

přinese vám zkušenost, kterou si budete pamatovat do konce života stejně jako samotnou 

osobu. Ale přijde moment, kdy se zamyslíte nad tím, jaké by to bylo, kdyby vás osud nespojil, 

kdybyste danou osobu nepotkali. Polemizujete nad tím, zda byste byli šťastnější či nikoliv.  

Tahle otázka mi vrtá hlavou už několik dlouhých měsíců, v podstatě už od samotného 

dne, kdy mi do života vstoupil člověk, v jehož nádherně modrých očí jsem dokázala najít 

radost, lásku a především štěstí. Štěstí, které s sebou přinášelo pocit jistoty, se kterou jsem 

se každé ráno probouzela a která mě přirozeně nutila myslet pozitivně. Během pár minut se 

vám zkrátka dokáže změnit život a vy pochopíte, že všechny ty slzy nebyly zbytečné a vy jste 

se dočkali něčeho, co znáte z filmů a pohádek, co vám vypráví rodiče a prarodiče, o čem jste 

četli v knize se šťastným koncem. Je to ta první láska, ta první láska, o které jste přesvědčeni, 

že bude navždy, proč by přeci měla končit? Nevidíte jediný důvod, proč by ta láska nemohla 

být až do smrti a čím více se přesvědčuje o tom, že je nekonečná, tím více vás bolí její konec. 

Ze dne na den, spíše z minuty na minutu se vám život opět změní a vy se sami sebe ptáte na 

tolik otázek, na které neznáte odpověď, ztrácíte se v myšlenkách, které vám najednou 

nedávají smysl, začnete pochybovat o všem, co se stalo a zklamání nacházíte hlavně v sobě. 

Pochybnosti hledáte ve všech větách, které vám ještě včera přišly upřímné a vám přijde, že 

to všechno byly pouhé lži, které vás dělaly šťastnými a kterým jste především vy chtěli věřit. 

Bolí vás jakékoliv pomyšlení na druhou osobu, se kterou jste plánovali budoucnost a v 

zrcadle vidíte tělo bez duše plné prázdnoty, která vás neskutečně ubíjí a neustává. Ze všech 

stran slyšíte pořád to stejné dokola: „Takových vztahů ještě bude! Vybrečíš se a za týden to 

bude dobrý! Život jde dál, to chce jen čas!”  

Ano, všechno to chce čas, nikde není napsáno, jak dlouho vás bude provázet smutek a 

pocit samoty, protože ten čas, který potřebujete, je doba, během které si uvědomíte, že 

jediná překážka je právě ve vás samotných, je to vaše přesvědčování, kdy si nalháváte, že už 

vám s nikým nemůže být tak krásně, že už nikdy nebudete šťastni. A i přes to, že jsem se 

těchto myšlenek nezbavila, pořád doufám, že to na konci budeme my dva, že se naše cesty 

opět někdy zkříží a už to bude navždy bez ohledu na to, že teď není ta správná chvíle a my 

teď musíme jít každý sám svojí vlastní cestou. A pokud se už nesetkáme, má to tak být a 

najdeme štěstí v někom, kdo nám teď přijde cizí stejně, jako jsme si byli cizí i my.   

 

  



Ludmila Kutilová: Dlažební kostka vypráví  

Už po dlouhá staletí má své místo na Rašínově nábřeží v Praze. Jmenuje se Amy a je dlažební kostka. 

Každý den se po ní procházejí stovky lidí, ale nikdo z nich si neuvědomuje, že může i pro ně neživá věc 

být ve skutečnosti živá. Jedinou výjimkou byla jedna holčička jménem Lilly. Ta se jednoho slunečního 

dne procházela po témže nábřeží a zamýšlela se: „Co kdyby dlažební kostky uměly mluvit? Co kdyby 

dýchaly a přemýšlely? Měly oči, pusu a nos? Jak by asi vypadaly?“ A tak si sedla na lavičku a začala 

snít o tom, co se nejspíš nikdy nestane... Snít o tom, jaký by byl svět, kdyby se neživé věci staly 

živými… Jak by se asi chovaly, kdyby byly jako my lidé… Její fantazie neznala meze… Představovala si, 

jak by si každá dlažební kostka zpívala v dešti jako my lidé ve sprše. Jak by vykřikla, au…, při každém 

jejím šlápnutí na ni. Hlavně ji fascinovalo to, že by dlažební kostka při každém sluníčku sháněla mezi 

kamarády opalovací krém. 

Pohled Lilly 

V tu chvíli jsem uslyšela, jak na mě někdo mluví? „Halooo, Lilly? Já jsem tady.“ Někdo mě vytrhl z 

mých představ. A tak jsem otevřela oči a podívala se kolem sebe, jenže nikdo nikde nebyl… Jen já a... 

„Můžeš uhnout, strašně moc to bolí! Auuuu..., dej ty nohy ze mě.“ „Kdo to mluví?“ zeptala jsem se. 

„Jsem pod tebou!“ A tak jsem nohy posunula o kousek dál a podívala se pod sebe. Ptáte se, kdo to na 

mě tu celou dobu mluvil? Ano, byla to dlažební kostka. Měla nádherné modré oči jako pomněnky. Rty 

měla plné a její nos byl malý a nejhezčí na něm byly pihy. Celkově byla prostě nádherná. S úžasem 

jsem na ni hleděla, až jsem si uvědomila, že na mě celou dobu mluví. „Můžeš mě sakra poslouchat?!“ 

řekla mi. „Ehmmm... ano, už poslouchám. Počkat a jak to, že ty umíš mluvit? Jak to, že ti rozumím?“ 

zeptala jsem se. „Nevím, ale jsem za to ráda, jelikož bys mi jinak pořád mačkala obličej… Když už mně 

tak rozumíš…, nechtěla bys vyprávět můj příběh?“ „Copak může dlažební kostka mít nějaký zajímavý 

příběh?“ odpověděla jsem. Hned jsem se dočkala odpovědi: „To by ses ještě divila, jaké zajímavé 

příběhy mám, mohla bych Ti vyprávět každý den a pořád bych měla co líčit.“ „Tak povídej,“ řekla 

jsem. 

„Pohodlně se usaď a já tedy vyprávím. Dnes ti budu povídat o domě, který se nachází přímo za tebou.  

Většina lidí by neřekla, že i domy můžou mít své vlastní příběhy. Jako třeba tento Tančící dům. Jelikož 

se tady nacházím už nějakou tu dobu, tak vím, že tento dům byl dostavěn a otevřen před více než 

deseti lety. Místo něj tady, od 20. století, stál pseudorenesanční dům, který navrhl Arnošt Jenšovský. 

Ale od roku 1996 zde stojí tento Tančící dům, navrhl ho americký architekt Frank. Je velmi neobvyklý 

svým tvarem, a proto je obdivován i zahraničními turisty.“ „To je velmi zajímavé,“ odvětila jsem, 

„vyprávěj mi dál.“ „Ne, dnes jsem Ti povyprávěla jen úvod mého příběhu, pokračování tohoto 

příběhu ti povyprávím zase zítra. Teď mazej domů, jelikož je pozdě. Rodiče o tebe budou mít určitě 

strach,“ řekla mi. A tak jsem se rozloučila a vydala se na cestu. Jakmile jsem se vrátila zpátky domů, 

dala jsem si večeři a šla do mé pěkně vyhřáté postýlky, kde jsem se už nemohla dočkat zítřka, kdy mi 

moje nová kamarádka Amy bude vyprávět další jeden z jejích pohádkových příběhů. 

A nakonec, co si z tohoto příběhu vezmete, je jen na vás. Ale zkuste se někdy zamyslet nad tím, jaký 

by byl svět, kdyby se i jedna obyčejná dlažební kostka chovala jako my lidé. 

 
 

 

 

 


