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Vzpomínko krátká, vzpomínko z dětství... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Slepice 
 

 

 

 

Když našla Jola na louce slepici které podle jejího tmavohnědého peří říkala Pálenka, byla už 



mrtvá. Poznala to, protože nedýchala a z rozbité hlavy jí vytékala krev. Pohladila jí po peří, 

ale cítila, že je ještě teplá. Vzala jí do náruče, ani jí nemohla unést, byla to statná nosnice z 

předloňských kuřat. 

Než jí donesla na dvorek měla celou košili od krve. 

„Kde jsi jí našla“ 

Ptala se matka 

„Na louce“  

Víc jí zřejmě říkat nemusela, nebyla to první slepice, akorát, že ty před tím jenom zmrzačil, 

tak že už pořád kulhaly na levou nebo na pravou nohu. 

Matka vzala zabitou slepici pod paži a kamsi se s ní energicky rozeběhla. Malá Jola jí šla v 

patách a sotva jí stačila. Žena snad ani nevěděla, že za ní dítě jde, zabušila na dveře verandy 

souseda Vyhlídala. 

„Vyhlídale, pojď sem“ Zahalekala se slepicí pod paží. Její hlas vlétl až do lesa nedaleko 

něhož chalupa stála a ozvěna jej bleskurychle vrátila nazpátek. 

„Vyhlídaaale sem“  

Z kuchyně vyšla sousedka Vyhlídalka. 

„Co tady řveš“ řekla jí podrážděně 

„S tebou se nebavím...chci mluvit se starým, zabil ně slepici“. 

Chtěla proniknout do kuchyně, ale Vyhlídalka jí zadržela. Z kuchyně vanul zvláštní pach 

jídla a ještě něčeho, něčeho jako pepermint a Jola si uvědomila, že každý dům má svou 

typickou vůni, strašně by jí zajímalo odkud se ta vůně bere, chtěla nahlédnout do 

Vyhlídalčiny kuchyně, ale vzápětí jí div nezašlápla její vlastní matka, kterou Vyhlídalka tak 

prudce odstrčila, až zavrávorala. 

„Máš ve slepicích tuberu... na ní ti padla“ 

Vysmívala se Vyhlídalka. Matka se proti tomu snažila bránit, protože měla nejzdravější 

slepice v celé vsi. 

„Dyť to vidím, všechny ti kulhaji, všechny ti za chvíli padnou.“ 

Dál se pošklebovala Vyhlídalka 

„Kdyby je tvůj starej nepraštil, nekulhaly by.“ 

„Máš je mít zavřený, aby nechodily na naše.“ 

„Slepice neví, že je to vaše.“ 

Vyhlídalka se jí snažila vystrčit i z chodby, matka se však na moment nechtěla dát, vší silou 

se opřela do Vyhlídalky až ta poskočila. 

„Franto, vona mě snad bude mlátit!“ 

Z kuchyně konečně přišel Vyhlídal..... přišel Vyhlídalece na pomoc. 

„Koukej mazat holoto žebrácká, tuberácká!“ 

Rozkřikl se na matku a vystrkoval jí ven, Vyhlídalka se matce snažila plivnout do obličeje, 

Podařilo se jí to, kousek mokré zpěněné sliny vlétl a ulpěl i na Jole, ulpěl jí na ruce. Šli domů, 

matka věděla, že prohrála, nesla zase slepici pod paží a z obličeje si utírala slzy i slinu. 

Jola pozorovala, jak jí na slunci, na ruce zlá slina zvolna zasychá. Byl letní podvečer a všude 

vonělo seno, i na louce bylo několik kop a posečené ostré strniště jí křupalo pod podrážkou. 

Schválně sešlapávala zvláště silná mrkvicová stébla, aby praskla a vydala ten charakteristický 

zvuk dutý a vydaný naráz. 

Kráčeli i se slípkou k domovu. Večer když už Jola spala, matka slepici škubala. Na holou 

kůži bez peří jí tekly slzy. Byla to nádherná slepice, jakých měla v celém hejnu jen několik. V 

duchu si říkala, že Bůh to vidí, že jim to taky jednou spočítá. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Cukrkandl z pouti 

 
 

 

Matka si na studni postavila plechovou vaničku a napumpovala jí do poloviny kříšťálovou, 

ledovou a sladkou studniční vodou. Přinesla kbelík prádla na máchání. 

Jola si sedla vedle vany na betonový ochos studně. Čichala prádlo vyndavané z kbelíku. 

Vyždímané bylo skroucené do onucí a Jola z hluboka nasávala štiplavou vůni mydlin a 

nevadilo jí, ani to, že matka háže prádlo do vody tak energicky, až jí ledová voda létá do 

tváře. Neutírala si jí, nechávala si ji na slunci zachnout a v kapce která jí náhodou ulpěla na 

řasách pozorovala jak se sluncem, mění v duhovou kuličku. 

Babička podřimovala na sluníčku, dostala sice za úkol hlídat slepice, aby zase nepřišli na 

sousední, ale usnula u toho, hůlku opřenou mezi koleny a nevděla co se kolem ní děje. 

Za vraty se najednou ozval šelest kroků odkud od humen. Jola si utřela kapku z obočí a 

podívala se tím směrem. 

Do dvora přišel Derbačko, Jole se hnusil tvarohově bílou pletí všech zrzků, ale matka 

vzhlédla od prádla a podívala se na něho kupodivu vlídně. Už chtěla upozornit spící babučku, 

ale on si přitiskl ukazováček ke rtům, jen, aby jí nechala spát. 

Pak něco vytáhl z kapsy a baziliškovsky zamrkal na Jolu, zašustilo to staniolem, mezi jeho 

prsty. Derbačko se jí nelíbil, ale bonbobny od něho chutnaly sladce, jako od kohokoli jiného. 

Nechala se zlákat. 

Matka se na ní zamračila, věděla, že tohle gesto znamená, aby nezapoměla poděkovat. 

Jenomže tentokrát to nebyly bobony. Chvíli si nedůbeřivě prohlížela hnědou věc v celofánu, 

která vypadala, jajko fajfka. 

„Co, to je?“ 

Zahleděla se zkoumavě do vyplavlých šedozelených očí svého obdarovatele. 

„To je z cukrkandl pouti.“ 

řekl jí. 

„Vzal jsem to přes pole a v Onšovicích jsem byl za chviličku. Bylo tam kolotočů, kdybys to 

viděla, libilo by se ti to.Vzal bych tě tam, obě bych vás tam...“ 

Jenomže matka jej včas zarazila a umlčela, že má hodně práce a taky, že tu babičku nemůže 

nechat samotnou. 

Ta se mezitím probudila a Derbačko se jí horlivě začal ptát na její zdraví, takže se Jola 

vlastně nedověděla, co to drží v ruce. Jestli je to a nebo není fajfka, jak to původně vypadalo. 

Rozbalila si celofán, aby tu věc pořádně prozkoumala. Přičichla k ní a voněla prapodivně, ne 

jako bonbony, které znala. Lízla si a najednou měla dojem, že nic odpornějšího nikdy 

neochutnala. Chutmalo to totiž hořce, jako když olízneš odenek pampelišky. 

Zašklebila se nad tou odpornou chutí a podívala se po všech kolem. Nikdo jí však nevěnoval 

pozornost. Matka už zase prala a Derbačko seděl na bobku proti babičce a vyptával se jí na 

její bolavé klouby. 



Jola tu najednou stála úplně sama, v ruce stále držela tu odpornou hnědou věc, co vypadala, 

jako fajfka a nevěděla, co s ní. 

Najednou jí přece jen něco napadlo, přitočila se k Derbačkovy, spíše k jeho veliké kapse u 

manžestrového saka, ve tvaru obřího písmene U. Nenápadně mu do ní vrazila ožižlaný 

cukrkandl a rychle se otočila, jestli jí snad nikdo nepozoruje, ale matka byla zabrána do 

prádla začínala si pobrukovat jakousi melodii a Derbačko křičel už po několíkáté na babičku 

otázku, jaké že to bere léky na odvodňování. Protože, ta kromě nemocných ledvin, byla ještě 

nahluchlá a tak mu nerozumněla hned napoprvé. 
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Matka si na studni postavila plechovou vaničku a napumpovala jí do poloviny křišťálovou, 

ledovou a sladkou studniční vodou. Přinesla kbelík prádla na máchání. 

Jola si sedla vedle vany na betonový ochoz studně. Čichala prádlo vyndávané z kbelíku. 

Vyždímané bylo zkroucené do onucí a Jola zhluboka nasávala štiplavou vůni mydlin a 

nevadilo jí, ani to, že matka háže prádlo do vody tak energicky, až jí ledová voda létá do 

tváře. Neutírala si jí, nechávala si ji na slunci zaschnout a v kapce která jí náhodou ulpěla na 

řasách pozorovala jak se sluncem, mění v duhovou kuličku. 

Babička podřimovala na sluníčku, dostala sice za úkol hlídat slepice, aby zase nepřišli na 

sousední, ale usnula u toho, hůlku opřenou mezi koleny a nevěděla co se kolem ní děje. 

Za vraty se najednou ozval šelest kroků odkud od humen. Jola si utřela kapku z obočí a 

podívala se tím směrem. 

Do dvora přišel Derbačko, Jole se hnusil tvarohově bílou pletí všech zrzků, ale matka 

vzhlédla od prádla a podívala se na něho kupodivu vlídně. Už chtěla upozornit spící babičku, 

ale on si přitiskl ukazováček ke rtům, jen, aby jí nechala spát. 

Pak něco vytáhl z kapsy a baziliškovsky zamrkal na Jolu, zašustilo to staniolem, mezi jeho 

prsty. Derbačko se jí nelíbil, ale bonbóny od něho chutnaly sladce, jako od kohokoli jiného. 

Nechala se zlákat. 

Matka se na ní zamračila, věděla, že tohle gesto znamená, aby nezapomněla poděkovat. 

Jenomže tentokrát to nebyly bonbony. Chvíli si nedůvěřivě prohlížela hnědou věc v celofánu, 

která vypadala, jako fajfka. 

„Co, to je?“ 

Zahleděla se zkoumavě do vyplavlých šedozelených očí svého obdarovatele. 

„To je z cukrkandl pouti.“ 

řekl jí. 

„Vzal jsem to přes pole a v Onšovicích jsem byl za chviličku. Bylo tam kolotočů, kdybys to 

viděla, líbilo by se ti to.Vzal bych tě tam, obě bych vás tam...“ 

Jenomže matka jej včas zarazila a umlčela, že má hodně práce a taky, že tu babičku nemůže 

nechat samotnou. 

Ta se mezitím probudila a Derbačko se jí horlivě začal ptát na její zdraví, takže se Jola 

vlastně nedověděla, co to drží v ruce. Jestli je to a nebo není fajfka, jak to původně vypadalo. 



Rozbalila si celofán, aby tu věc pořádně prozkoumala. Přičichla k ní a voněla prapodivně, ne 

jako bonbony, které znala. Lízla si a najednou měla dojem, že nic odpornějšího nikdy 

neochutnala. Chutnalo to totiž hořce, jako když olízneš oddenek pampelišky. 

Zašklebila se nad tou odpornou chutí a podívala se po všech kolem. Nikdo jí však nevěnoval 

pozornost. Matka už zase prala a Derbačko seděl na bobku proti babičce a vyptával se jí na 

její bolavé klouby. 

Jola tu najednou stála úplně sama, v ruce stále držela tu odpornou hnědou věc, co vypadala, 

jako fajfka a nevěděla, co s ní. 

Najednou jí přece jen něco napadlo, přitočila se k Derbačkovi, spíše k jeho veliké kapse u 

manšestrového saka, ve tvaru obřího písmene U. Nenápadně mu do ní vrazila ožižlaný 

cukrkandl a rychle se otočila, jestli jí snad nikdo nepozoruje, ale matka byla zabrána do 

prádla začínala si pobrukovat jakousi melodii a Derbačko křičel už po několikáté na babičku 

otázku, jaké že to bere léky na odvodňování. Protože, ta kromě nemocných ledvin, byla ještě 

nahluchlá a tak mu nerozuměla hned napoprvé. 
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Matka brzy ráno, ještě za rosy, kosila louku.  

Rozmachovala se málo, ne jako chlap, ale žensky, i když dokázala na ostří pěkně přitlačit. 

Stála rozkročmo a sukně jí plandala mezi koleny. Dávala do sečení všechno, celou svou duši. 

Výsledkem byl úhledný řad, který jí zůstával za kosou. 

Jola z něho vybírala kopretiny, růžové kohoutky a zelené kontryhele. Pletla si z nich věneček. 

Sobě a panence Olině. 

Matka vyrazila na sečení schválně brzy, aby se tu nepotkala se sousedy, k jejichž pozemku 

louka těsně přiléhala. Vždycky sekala na několikrát, dole už byla louka většinou sklizená a 

ona začínala znovu, uprostřed. 

Vyhlídalova louka stála ještě celá, plná šťavnaté trávy, klátící se v mírném ranním vánku. 

„Mami, proč Vyhlídalovic ještě nesečou?“ 

Zeptala se matky z nenadání Jola, ale matka ve svištění trávy a kosy její otázku přeslechla a 

Jola ji po chvilce musela opakovat. 

„Ty to zkosej najednou, než se nadějem...“ odpověděla matka a pak dodala víceméně pro 

sebe. 

„...pučej si na to sekačku z JZD, pakáž bolševická..“ 

Jola nerozuměla tomu, co matka říká ani za mák, ale připadalo jí, že Vyhlídalovy musejí být 

skrz naskrz špatní lidé, když o nich matka takhle mluví, jinak by přece neměla důvod je 

nenávidět. Po ránu vyšel starý Vyhlídal před vchod, aby se podíval na oblohu a taky se 

nadechl drobet čerstvého vzduchu a Jola na něho v tu chvíli vyplázla jazyk, dala do toho 

takovou sílu a obratnost, až jí spadl věneček lučních květů z hlavy. 



„Učíš to dítě pěkný věci, jen co je pravda!“ 

Zahalekal od vchodu Vyhlídal na matku, ta chudák ani nevěděla o čem mluví, zvedla 

unavenou a rozcuchanou hlavu od kosy. 

„No, co koukáš... ten tvůj parchant na mě vypláznul jazyk!“ 

Zařval znovu. 

Matka se podívala na Jolu, která jí stála za zády a maličko se krčila, už poznala, že tohle dělat 

neměla. 

Matka se ale vzápětí otočila zpět na Vyhlídala. 

„Jakej parchant, ty seš vetší parchant Fanouši!“ 

„A je to parchant!“  

Trval si na svém Vyhlídal. 

„Dyť všichni ví, kde je její táta, jen kriminálník by si vzal takovou... jako ty...“ 

“Můj tatínek je v Sovětském Svazu, jako komsomolec.” 

Křikla na něho Jola hrdým hlasem. 

“ Ve svazu... Sovětském...aha, ať se ta tvoje máma nedá vysmát..., ve Valticích...tak možná.” 

Vyhlídal věděl, kde matku ranit nejvíce, chvíli na něho křičela ještě něco o bolševicích, ale 

byla definitivně zlomená, její hlas zněl najednou plačtivě, ačkoli se sama tomu bránila, seč 

mohla. 

“Maminko, že to není pravda..., a, že je tatínek v Sovětském Svazu...” 

Matčin pláč jí vždycky signalizoval, že něco neudělala dobře. 

„Maminko promiň, já už to vícekrát neudělám, už se nikdy nebudu vyptávat, ani vyplazovat 

jazyk na Vyhlídalovic...slibuju...“ 

Omlouvala se, ale matka se na ní, mezi slzami usmála,  

„To nic, to je dobře“ 

řekla jí. 

„To je správně, jen se nedej, v životě se nesmíš dát, jinak tě takovýhle lidi sežerou...“ 

Řekla jí ještě a pak se definitivně rozvzlykala a těžké slzy, spolu s potem, kapaly do trávy. 

Rozbrečela se, až když viděla, že Vyhlídal zalezl domů, před ním se pokořovat nehodlala. 

„Že se na něj nevykašleš, na Francka pitomýho.“ 

Řekla jí babička, když přišla celá schvácená od sečení do kuchyně. Sbírala prádlo a při tom si 

stále otírala zvlhlé oči. 

Venku se ozval dunivý rachot. K Vyhlídalům na louku opravdu přijela sekačka z JZD. Pod 

její stříbrolesklou lištou lehlo najednou půl loky a Vyhlídal posměšně pošilhával po sousední 

louce, na které se matka ráno tolik nalopotila a při tom nedokázala posíct ani třetinu toho, co 

sekačka srazí jedním posunutím lišty. 

Jola se chtěla jít na obrovský, drnčící stroj, podívat zblízka, ale matka jí to zakázala. 

„Ještě by tě uhranuli, doma budeš!“ 

Jola se posadila na široký parapet okna, natřený krémovou barvou, aby alespoň tak mohla 

vidět obrovskou řvoucí mašinu. 

Loupala při tom z parapetu několikavrstvou krémovou barvu, až si kousek zadřela za nehet. 

Pálilo to pekelně, ale nekřičela, věděla, že by jí matka ještě přidala pár na zadek, za to, že 

zničila natřený parapet, který natíral ještě děda, než umřel a teď, že ho nebude mít už kdo 

natřít. 

Vrazila si raději prst do pusy a dívala se na obrovskou mapu Evropy, kterou se jí podařilo v 

barvě vyloupat. 

Pustila si fantazii na špacír a na bolest skoro zapomněla. Představovala si v tom odloupaném 

nátěru dům a u něho těsně nalepený strom a viděla, že dům má křivou střechu, jako by mu 

každou chvíli měla spadnout. Možná to ani nebyl dům, ale hlava, co za jedním uchem má 

sklouzlou čepici a za druhým načesané šaškovské kudrlinky. 

Na louce se hned za sekačkou objevila tlupa veselých hrabištníků. Na sena přijel mladý 



Vyhlídalovic syn i se snachou a dvěma dětmi. Měli hrábě přehozené přes ramena a něčemu se 

smáli. Působili vesele a rozverně. Jolu to nemálo udivovalo, protože u nich doma se nikdy 

sena neodbývala vesele. Snad proto, že na ně byla matka sama, sama sušila velikou louku, 

aby měla stračena v zimě co jíst. Jenom občas jí přijela pomoct její sestra. Teta Marie, co 

bydlela ve městě, protože se tam vdala a práci s kosou a hráběmi postupně odvykala, měla 

příliš nalakované nehty, na které si dávala přehnaný pozor, aby se nepoškrábaly a od hrábí jí 

naskočily brzy puchýře, takže jí je matka raději vzala a řekla jí, ať si jde sednout, protože prý 

dobře ví, jak pálí takový puchýř, když se protrhne. 

Matka přijímala sena, jako mlčenlivá trpitelka. Jolu napadlo, že možná také proto nenávidí 

Vyhlídalovy, že jim jde všechno tak lehce od ruky a ještě s úsměvem. 

Matka bývala o senách propocená, až na kost a strhaná únavou, až jí někdy Jole bylo líto, že 

ona neměla takové štěstí, aby se vdala do města, ale musela se svojí starou matkou zůstat na 

gruntě... 

Vyhlídalovic děvčata byla stejně stará jako Jola, ale Jola s nimi nesměla kamarádit . Obě 

měly teď na sobě barevné, jednodílné plavky - opalovačky a vesele skotačily kolem svých 

rodičů. 

Jola se najednou otočila na matku, která v kuchyni připravovala něco k obědu. 

„Mami, proč já nemůžu ven...a nosit plavky?“ 

Matka na chvíli přestala rachotit hrnci na sporáku, pod kterým i v létě vesele praskal oheň a 

otočila se na Jolu. 

„Protože venku je pořád studenej vítr.“ 

Odvětila jí stručně a pak se přes ní zahleděla do okna a hned jí bylo jasné, kde Jola tenhle 

momentální nápad vzala. 

„Nekoukej tam...na ně“  

Napomenula jí, jako by jí snad i přes okno mohli uhranout. 

„Proč?” 

Zeptala se Jola. 

„Protože nechci, abys na tu chamraď koukala.“ 

Otevřela okeničku s živými plameny ohně, aby do nich přiložila další lopatku uhlí. 

Šramot v uhelné bedýnce probudil babičku, podřimující na stoličce, poblíž kamen. 

„Nepřikládej tam tolik Květuško, nepřikládej.“ 

„Musím nějak uvařit.“ 

V kuchyni začalo být nesnesitelné horko a dusno. 

„Můžu jít ven mami?“ 

Zaškemrala najednou Jola, otočila se na matku, která už se zase plně věnovala hrncům na 

rozpálených plátech plotny. 

„Ale jestli se mi budeš ochomejtat kolem Vyhlídalovic baráku, tak uvidíš!“ 

Pohrozila jí a Jola musela slíbit, že tam ani nohou nevkročí. 

Pak teprve dostala svolení.  

Jenomže ve vsi si stejně neměla s kým hrát, nebyl, tu kromě dětí Vyhlídalovic, nikdo jejího 

věku. 

O dost starších kluků Kučerovic se bála, protože na ní bafali za stromem a o čertech jí 

napráskali tak, že si dva dny nemohla sednout. Až na ně musela babička křiknout, aby toho 

nechali, že je Jola ještě tuze malá a, že z ní snad i duši vytřískají. 

Stavení, kde bydleli se vyhýbala obloukem a stejně vždycky znova zuřivě rozštěkala jejich 

vlčáka Šaryka. Teď bylo z jejich dvora slyšet tůrování motorek. 

Prošla kolem jejich stavení nepovšimnuta, oddechla si a zamířila k chalupě na stráni, která 

těsně sousedila s chalupou Derbačka a jeho staré matky. Ani tudy Jola nešla o moc raději, než 

kolem Kučerových. Vzpomněla si na to, jak naposledy dala Derbačkovi do kapsy jeho dárek 

z pouti a navíc celý lepkavý a ocucaný, v duchu se modlila, aby jeho zrzavá hlava 



nevykoukla někde za plotem. 

Jenomže se potřebovala dostat až k domku na stráni a to jinak nešlo, než projít po cestě 

kolem nich. 

Slunce pálilo a ona měla plné boty šedivého prachu z cesty, kterou jindy posévaly četné 

kaluže, ale teď po nich zbyly jen výmoly se spoustou moučného prachu, na jejich dně. 

Když už si myslela, že všechna zlá místa má za sebou, za polorozpadlou zítkou se objevil 

Derbačko. Položil si lokty nahoru na zídku a houknul na Jolu. 

„Co pak dělá maminka“ 

Jola sebou trhla a zároveň mírně zrudla ve tváři, tak jako rudnou provinilci, přistiženi přímo 

při jejich nekalém činu, přečinu. 

„Vaří... vaří v kuchyni“ 

Vyhrkla Jola ze staženého hrdla bojácně a přerývaně. 

Derbačko se na ní, ale usmál, nechápal Jolinu nedůvěru s jakou se na něho dívala. Lepkavý 

cukrkandl v kapse sice nahmatal, ale už na to zřejmě zapomněl. Nevěděl, že Jola rudne právě 

proto. 

„A co dělá babička?“ 

Houknul na ní zase bodře. 

„Spí,.... spí na stoličce u kamen...“ 

Odvětila mu Jola s opětovnou nejistotou v hlase. 

„To je dobře.“ 

Řekl s úsměvem zrzek s tvarohovou pletí, které nepomohlo ani červencové sluníčko. 

„A kam jdeš ty?“ 

„ Zeptat se, kdy přijede Míla!“ 

To už odvětila docela klidně, ba dokonce útočně, začalo jí zlobit, že jí zvědavec tak dlouho 

zdržuje svýma otázkama, na její cestě, kterou si tak dobře naplánovala, která jí zatím tak 

dobře vycházela. 

Byla příliš malá na to, aby rozpoznala Derbačkovu úskočnost, aby přišla na kloub tomu, proč 

se jí na to všechno vyptává a už vůbec nevěděla, že hned potom, co se jí přestal vyptávat a 

ona zmizela za prvním ohybem cesty, vedoucí ke stavení na stráni. Vypravil se k domu, kde 

zůstala matka s babičkou. 

Zastihl všechny tak, jak mu Jola pověděla. Matku v plné práci u sporáku a babičku dřímající 

na stoličce poblíž něho. 

A všude všechno do těžka přetopené, až jednomu vstoupili slzy do očí. 

Však také matka byla zpocená, na zádech měla vypocený veliký flek. Veliký jako koňská 

hlava. 

„Zdraví všem ve spolek.“ 

Zašeptal Derbačko odedveří, tak, aby neprobudil babičku. Při těch slovech si sňal z vlasů 

zelený myslivecký klobouček, který někdy nosil a který s jeho červenými vlasy tvořil ostrý 

kontrast. 

Matce už zbývalo jenom přidělat polévku, jinak už měla oběd hotový a tak vyšla s 

Derbačkem na chvíli si povídat na zápraží, aby neprobudili babičku. 

Sedli si na lavičku na dvorek plný krákorajících slepic. 

„Potkal jsem Jolu, stejská se jí po kamarádce...“ 

Řekl rozvážně Derbačko. 

„....je celý dny samo to děvče a ty na něj taky nemáš moc času.“ 

Znělo to skoro jako výčitka a matka se na něho podívala s podmračeným pohledem. 

„A to jí mám pustit, aby si hrála támhle s těma...“ 

A matka ukázala rukou kamsi ze vrat, směr na louku, kde Vyhlídalovic famílie sušila seno a 

odkud se ozýval střídavě veselý dětský smích a hlasy dospělých. 

„Né já jen, že seš pořád v jednom kole...“ 



Snažil se to ještě zachránit, aby na sebe nechtíc nepřivolal nějaká oblaka hněvu. 

„A co mám dělat, babička mi toho moc nepomůže a teď jsou sena... a s tím je vždycky práce 

habaděj...“ 

Derbačko zvolna přikývl, jako, že to on moc dobře zná. 

„Potřebovala bys v chalupě ještě někoho...“ 

Sklopil zrak, jako by se styděl, na to vůbec pomyslet, jako by se styděl pomyslet na to, že tím 

někým, by chtěl být on. 

Protože náhle zavanul vítr a přivál k němu vůni potu , ženského potu z matčiných 

usychajících, propocených šatů a taky proto, že jej tahle vůně pravého ženství nemálo 

vzrušovala, přisedl si trochu blíže, ale matka, jako by byla na pérkách, vyskočila z lavice, 

došla pro zrní a začala ho rozhazovat slepicím s hlasitým voláním „ Ná pipi, ná“. 

Až po chvilce mu odpověděla na jeho smělou narážku a to tím, že se o sebe dovedla vždycky 

postarat a, že se o sebe postará i teď a třeba i s dítětem. 

Derbačko sklopil oči ještě více k zemi a navíc zrudnul. Nejraději by vzal zpět to, co řekl, 

nejraději by to vůbec neřekl, jenomže už se to stalo a tak si usmyslel, že bude mlčet. 

Pozoroval si tedy dál mlčky špičky bot, ani nevěděl, že matka si mezitím odskočila do 

kuchyně přidělat polévku a stáhnout jí na studenějších stranu plotny. 

Když zase vyšla, posadila se zpět na lavici a řekla, naprosto nenavazujíc na jejich předešlý 

hovor. 

„Bylo by třeba vyčistit plotnu, asi nebudu jeden den vařit a nechám jí úplně vystydnout.“ 

Derbačkovi vysvitla naděje, že by tu mohl být užitečný, alespoň jako kominík a podíval se na 

ní. Byl jí vděčný, že se nevrací k jejich předešlému tématu hovoru. 

Pak zase chvíli seděli mlčky vedle sebe. 

„Kdyby se nedej bože stalo něco s mámou, prodám to tu!“ 

Řekla najednou matka, po té půlhodině mlčení. 

„To né!“ 

Vyrazil ze sebe Derbačko a  vzápětí toho zase litoval. 

„Ale jo!“ 

Řekla matka pevně rozhodnuta. 

„Prodám krávu, prodám louky a vodstěhuju se někam, kde je menší dřina. Moje máma 

zestárla a nic si tu neužila a já si tu taky nic neužiju, vodřu se tady, tak, jako se vodřela 

vona...“ 

Derbačko chtěl ihned na její řeč navázat tím, co už jí navrhoval, že by do stavení ještě někoho 

potřebovala, ale když uvidět tu rozhodnost v jejích očích, raději si to rozmyslel. 

 

Jola tou dobou seděla na zápraží domku na stráni vedle Míliny babičky, paní Suchánkové, 

která Jole připravila vodu se šťávou a sama si svařila bylinky. 

„Míla přijede až se vrátí z tábora a to bude hnedka tenhle tejden.“ 

V Jole jakoby radostí poskočilo srdíčko. 

„A kde je na táboře“ 

Vyptávala se staré ženy. 

„Někde v babiččině údolí.“ 

Odpověděla jí a napila se zhluboka bylinek. 

„To je tam, co žila Barunka“ 

Mílině babičce skoro zaskočilo 

„Ty jsi ale čerchmantka, odkud pak víš takový věci.“ 

„Babička mi to četla, jednou v zimě, když jsem stonala.“ 

Nezapomněla se pochlubit Jola. 

„Tak takovéhle věci ti tedy čte babička“ 

Kroutila hlavou paní Suchánková 



„A jak ty si je všechny pamatuješ, ty jednou ještě něco dokážeš...“ 

Pro Jolu tohle bylo maximální vyznamenání, vždycky byla pyšná na to, že si pamatuje věci, 

které si u nich nikdo nepamatoval. 

Například názvy rozličných babiččiných léků, které si za boha nezapamatovala ani babička. 

Když pak k nim jednou za čas přišel doktor, aby se na babičku podíval a zajímal se o to, co 

všechno bere za léky, babička si nikdy nemohla vzpomenout, ale Jola mu je všechny 

vyjmenovala a některé věděla, i na co se používají. 

Doktor jí pak hladil po vlasech a díval se na matku, která se svou pýchu snažila skrýt za 

přehnanou skromností a říkal jí: 

„Z tý vaší dcery jednou něco bude.“ 

A matka mu pak odpovídala: 

„Kdyby tak pán bůh dal, aby se v životě tolik nenadřela...“ 

a teď to Jole řekla i paní Suchánkový a Jola si pyšně vychutnávala ten okamžik, stejně, jako 

to dělávala i tenkrát, když jí to řekl pan doktor. 

„To ona za tebou hned, jak sem přijede zajde.“ 

Ujišťovala Jolu paní Suchánková a slíbila jí svato svatě, že Míle vyřídí od Joly pozdrav a 

taky to, že tu Jola byla a ptala se na ní. 

Když šla Jola domů poskakovala po prašně cestě z nohy na nohu, jako kůzle, hned jí to 

zvedlo náladu, že už se Míla vrátí z pionýrského tábora. 

Když přišla Jola domů, našla ještě Derbačka s matkou sedět na zápraží. 

„No, to je dost, že se taky uráčíš přijít k obědu.“ 

Vítala Jolu matka. 

„Tak, kdy ti kamarádka přijede?“ 

Vyptával se Derbačko. 

„Už tenhle týden se vrací z tábora.“ 

Oznamovala Jola radostně. 

„A mami, proč já nemůžu jet na takový tábor, jako Míla...“ 

Jola hleděla na matku zvědavě 

„Protože nejseš pionýr!“ 

Oznámila jí matka stručně 

Jola se nad tím na chvíli pozastavila a pak se zeptala 

„A proč nejsem pionýr?“ 

Matka semkla rty 

„Nerozumuj a pojď jíst.“ 

Řekla jí místo odpovědi a když viděla, že se s tím dcerka jen tak nespokojí, rychle se obrátila 

k Derbačkovi a také ho požádala, jestli nechce zůstat na oběd a tak Jola spolkla svou další 

otázku. 

Ta jí však hlodala v hlavě, ještě když seděli všichni u stolu. Na klíně měla panenku Olinu, ale 

tentokrát byla tak prudce zamyšlená, že jí zapomněla napomínat, aby nesrkala a nemlaskala. 

U stolu pak všichni mlčeli, jenom babička zářila štěstím, to proto, že se jí na stará kolena 

plnil jeden sen. Matka konečně pozvala Derbačka k nim na oběd. Pozvala ho, toho slušného 

kluka, kterej má síly za tři a není protikomunistickej živel, jako Jolin táta, bylo by ho tady na 

gruntě potřeba, jako soli a tolik by se k sobě s její dcerou hodili, byla spokojená. Tohle už si 

dlouho přála. 
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V té samé době taky zjistil zvěrolékař Hadraba, že jejich stračena bude mít telátko.  

Řekl matce, že teď se bude muset teprv ohánět, protože bude mít do žlabu krky hned dva. Ale 

matce to nijak nevadilo, na tele se těšila, už měla výhodnou nabídku, kde ho prodat. 

Zvěrolékař přijel s obrovským psem boxerem, kterému říkal Daisy a který s ním přijel autem. 

Seděl poslušně na zadní sedačce, ale když se pak rozběhl po dvoře, slépky před ním divoce 

prchaly, vyletovali do vzduchu a psisku nejvíce chutnaly jejich brambory přímo ze špinavého 

černého kastrolu, který stál pořád uprostřed dvorku. 

Jola zaprosila, jestli si maxipsa může pohladit. A zvěrolékař jí to velkoryse dovolil. 

Cítila jak má hrubou srst, skoro, jako prasečí štětiny. Psisko se k ní otočilo a otřelo si jí 

oslintanou tlamu, celou od slepičích brambor, do čistého trička, což matka nesla nelibě a na 

Jolu se zamračila, ale neřekla, nic, byla ráda té zprávě, že do chléva přibude další přírůstek, 

za který budou později peníze do domu. 

Měla ráda peníze, aniž si to chtěla připustit a byla také ochotna něco pro to udělat, nepatřila k 

těm lenivým, kteří čekají, až jim něco spadne do klína, ona naopak, dovedla dřít od rána do 

večera, dovedla dřít skoro jako chlap a přitom všem musela vědět, že někde se dá žít i jinak... 

Nosila od té radostné zprávy stračeně po ránu čerstvou svěže zelenou trávu přímo ze zahrady, 

prorostlou, šťavnatou, plnou drobných lupínků a Jola už nedostávala ráno svou porci čerstvě 

nadojeného mléka, už nesedala ve chlévě s hrnečkem, ale jen tak se dívala, jak matka zručně 

krávu hřebelcuje. Jak se jí oběma rukama, navlečenýma v železných kartáčích, prohání po 

hřbetě a viděla, jak se to krávě líbí, jak nastavuje hřbet a vytáčí naproti ruce se žbelcem bok. 

Když matka skončila, sundala si z rukou oba žbelce a položila je do výklenku slepého okna, 

kam jindy odkládala dížku na mléko. Jola vzala jeden do ruky. Železný kartáč byl teplý, 

pomalu vychládající a voněl zvláštně čpavou vůní. Byl plný stračeniných mastných chlupů, 

rovných a tuhých, jako hřebíky. 

K snídani byl pak čaj. Po snídani si Jola vyndala ze zásuvky ve stole různobarevné hadříky, 

aby z nich spíchla něco nového na sebe paně Olině, ale to jí brzy přestalo bavit. Neměla teď 

nikde stání a sotva hodina už trochu pokročila, vstala od stolu a vyběhla ven. Šla se pak 



podívat do chalupy na stráni, jestli už přijela Míla, ale ta si zatím dávala na čas a nejela a 

nejela. Jole to nešlo do hlavy, protože z tábora už musela být dávno doma. 

Jednou, když se vracela z domku na stráni zase s nepořízenou, potkala paní pošťačku v upjaté 

a pěkně vypasované uniformě, tak těsné, že do ní nemohla ani kapka vzduchu a pošťačka se 

notně potila a supěla, už nebyla nejmladší, ale odložit někde část uniformy, to si nedovolila. 

Jo, služba je holt služba a kdyby někde odložila kus uniformy, už by to nebyla pošťačka. 

Obcházela takhle vsi den co den, Jolu už znala, protože nosila pravidelně, jednou za měsíc 

babičce důchod a Jola se jí vždycky chlubila, jaké nové šaty za tu dobu ušila panence Olině. 

Jednou jí přinesla pošťačka celý kufřík malých oblečků na panu Olinu, prý je šila její dcera, 

ještě když byla malá, ještě před tím, než odjela do Ameriky a už tam zůstala....  

 

Teď Jolu zastavila na cestě plné prachu, když se smutná z toho, že Míla zase nepřijela loudala 

k domovu. 

Zastavila jí a řekla, že jí dá dopis pro maminku aby tam nemusela zacházet, že toho dneska 

má hodně. Když jí dopis dávala, kladla jí na srdce, aby dopis řádně odevzdala a vyhrožovala, 

že se dodatečně matky zeptá, jestli to skutečně udělala. Jola svatosvatě slíbila, že dopis nikam 

nezašantročí a řádně odevzdá. S tím se přihnala do přetopené kuchyně, kde už zase matka 

čímsi bouchala na plátech sporáku. 

„Podívej mami, někdo nám píše....!“ 

Volala už v předsíni, kdy z nohou shazovala botky plné písku. 

Dopis byl v jejich rodině vždycky posvátná věc, protože nebylo obvyklé, že by jim někdo 

psal, navíc jenom tak. Každý dopis, totiž věštil, že se něco přihodilo, něco neobvyklého, co se 

nepřihazuje jen tak každý den. 

Maminka si sedla ke stolu, velkým nožem, kterým jinak porcovala kuřata, rozřízla obálku, 

babička se posadila naproti ní a zvídavě sledovala každý její pohyb. 

Ke stolu se posadila i Jola s panou Olinou, ale tak tiše, aby nikoho nerušila, takže si sotva kdo 

všiml, že tu vůbec sedí. Najednou to byl dialog dospělých, jenom mezi matkou a babičkou. 

Babička najednou už zvědavostí nevydržela a zeptala se 

„Kdo to píše?“ 

„Máňa.“ 

Odvětila matka, už zaujata řádkami. 

„Co píše?“ 

Zajímala se dál babička. 

„Něco s Arnoštkem.“ 

Matčiny oči dál letěly po řádcích 

Babička natáhla krk, aby jí viděla do dopisu. 

„Prokrista a co...“ 

Vyděsila se najednou. 

„Vyhodili ho ze školy...“ 

Řekla matka věcně. 

Arnoštek byl Jolin bratranec, syn té tety, co se tak dobře vdala do města. Chodil několikátým 

rokem na gymnázium a Jola vždycky o něm slýchala s přízviskem chytrý. Jenomže Jole 

nepřišlo, že by se to na Arnoštkovi nějak výrazně projevovalo. Stručně řečeno, Arnoštek byl 

uličník a Jola mu bůh ví proč, ještě, když byla hodně malá, dala přezdívku Sůva - pes. Asi 

hlavně proto, že ze své kštice dlouhých, nezkrotných vlasů, kterými se chtěl podobat Johnu 

Lennonovi, koukal, jak sůva z nudlí. 

„Proč ho vyhodili“ 

Zeptala se babička nesměle. 

Matka zavrtěla hlavou  

„ Píše tady jen, že tohle v dopise nemůže napsat, že nám to poví, až přijede.“ 



Když teta přijela, asi čtrnáct dnů po dopise, se slzami v očích matce vyprávěla, že Arnoštek, 

ještě s několika spolužáky, vyrobili papírový srp a kladivo, na kladivo pak vyrobili ze dřeva 

kadibudku a do ní vsadili portrét Visarionoviče Stalina. Výtvarný počin, který by jistě 

ocenila, kdekterá akademie výtvarných umění, ovšem né tak písecké gymnasium. 

Teta tu veselou příhodu sdělovala, jako ohromnou tragédii, protože teď Arnoštkovi, hrozí, že 

jakožto nedostudovaný a ještě se škraloupem, bude muset jít dělat někam rukama. 

„Bude dřít, jako vobyčejný lidi.“ 

Dovršila svůj výlev pateticky teta a matka jí objala a utěšovala, že tohle nemůže trvat věčně 

a, že vše se v dobré obrátí. Jola nechápala, že někomu můžou vadit takové věci, jako nějaký 

obrázek, věděla, že Arnoštek je schopný daleko větších lumpáren, za které mnohdy nedostal 

od nikoho ani facku a najednou si nakreslí srp a kladivo a vyhodí ho ze školy....s toho jí 

zůstával rozum stát. 

 

Jednou se zase vracela z průzkumu, aby zjistila, zdali už nepřijela Míla. Vracela se zklamaná 

a u jejich domu už zdálky uviděla zvěrolékařovo auto, ze vrat jí naproti vyběhla Daisy, 

oslinila jí další vyprané tričko. 

Jola nechápala co se děje, viděla, že se něco děje ve chlévě, ale když se tam chtěla podívat. 

Vyšla matka a oči měla nějaké zvlhlé od pláče. Zastoupila Jole cestu a manévrovala jí do 

kuchyně s argumentem, že ještě neobědvala, ale Jola tušila, že to byla jenom záminka a, že 

matka nechce, aby viděla něco, co se stalo v chlévě. 

Od stolu, kde seděla nad kouřící polévkou viděla na dvoře zvěrolékaře a matku, o něčem se 

dohadovali, matka mu dokonce dávala nějaké peníze a rukou si otírala oči. 

Když zvěrolékař odjel, vzala hrábě opřené o vrata stodoly a vyrazila na louku, aby obrátila 

seno. 

Sotva zmizela za vraty Jola si usmyslela, že se přece jenom do chléva podívá. 

Vstala od stolu a opatrně se vplížila za krávou stračenou. Ta ležela na čerstvě podestlané 

slámě a těžce odfukovala. Jola ve chlévě neshledala nic zvláštního až když chtěla odejít, její 

oči zabloudily do řezáče. Malé místnosti přiléhající ke chlévu, kam se do stínu ukládala 

čerstvě nasečená tráva, aby nezvadla a nezapařila se. 

Viděla tam homoli pod černou plachtou, opatrně se k ní přiblížila a poodhrnula plachtu. 

Leželo tam na zemi, na rozložené plachtě, přikryté další. Jola odhrnula jeden cíp. Odhalila 

oko, velké, vyhaslé a nehybné oko telete z přilepenými kousky slámy na něm. Poodhrnula 

větší kus plachty, dívala se, jestli tele dýchá. Nedýchalo, bylo mrtvé. 

 

 

 

Míla 

 
 

 

Louka už byla skoro sklizená, trčela vysokým strništěm a slunce na ní místy vypalovalo 

zrzavá kola. 

„Uschneme na trout.“ 

Říkala babička, ani ona už nechodila na zápraží na slunce, bála se, aby nedostala úpal na 

hlavu, hlavně na spánky jí matka přikládala kolečko okurku a všechno zapíjela kyselým 

mlékem. 

Celá země byla vysušená až praskala, když se konečně u domku na stráni objevilo bílé auto s 



pražskou poznávací značkou. Z něho stěhovala do domku několik balíčků dáma v 

přiléhavých krátkých šatech ověšená šperky. 

I Míla byla čistě městské děvče, po městsku oblečené a Jola, když stála těsně vedle ní tvořila 

při ní tak ostrý kontrast, až to muselo do očí uhodit každého. 

S Mílou byly spřízněné spíše duševně než fyzicky. Míla byla starší, byla v pionýru a už si 

nehrála s panenkami, takže i Jola na tu chvíli, kdy přijela odkládala svou panu Olinu do 

kouta. 

Vždycky se jí za to srdečně omlouvala a ujišťovala jí, že to není na trvalo, ale jenom dočasně, 

aby se teda na ní nezlobila. 

Míla byla plná nových zážitků z tábora a tak seděly za chalupou Suchánkových, na střeše 

sklepa, která pod nimi křupala a vyprávěla a vyprávěla. 

O prýmovém vedoucím, do kterého se Míla snad i zamilovala, o hrách, které hrají jenom 

pionýři, a na krku měla vypalovaný kolík. 

Bylo to kousek větvičky zbavené kůry a do něho byly vypáleny různé klikyháky 

rozžhaveným drátem. 

Vyprávěla Jole, jak si všichni vypalovali kolík u společného táborového ohně a Jola jakoby 

se do těch jejích vyprávění bezezbytku vžívala a cítila kouř táboráku a slyšela zpěv a kytary, 

v ruce držela rozpálený drát a větvičku zbavenou kůry. 

Záviděla jí, záviděla jí hodně, a nejen zážitky z tábora, které ona Jola asi nikdy nepozná, 

protože její matka jí nikdy nepřihlásí do pionýru. Jola se snažila k pionýrům přiblížit, jak 

mohla, legálně i nelegálně, tak, že se snažila na matce, pod nějakou záminkou vylákat podpis 

na přihlášku, ale každá její lest byla prohlédnuta a včas odhalena, jednou dokonce matku 

volali skrz to do školy, protože tam Jola řekla, na otázku proč není pionýrka, že ona by tak 

ráda byla, ale matka, že nechce. 

I učitelce tenkrát matka vysvětlila své stanovisko ke straně a k celé té jejich slavné pionýrské 

organizaci, tak, že na chvíli byli všichni rádi, že Jola do pionýra nechodí a neočkuje ostatní 

škodlivými názory, které slyší doma. 

Matka se dokonce bláhově, avšak spíše sama pro sebe radovala tenkrát z toho, když Arnoštek 

vyrobil tu budku kadibudku pro Visarionoviče a posadil ho do ní. Jaký je ten její synovec ale 

čtverák, tetě to ovšem neřekla, to né, věděla, že by jí to ublížilo, chtěla mít ze syna doktora a 

nebo právníka a teď tohle, taková rána. 

Jenomže Jola chtěla být pionýrkou, neviděla na té organizaci zhola nic špatného, chodilo tam 

spousta holek i kluků které znala, na krku nosili červené šátky a Jola jim je záviděla. 

I Míla měla jistě takový červený šátek, i když k babičce sebou si jej nevzala ani jedinkrát. 

Při svém vyprávění o skvělém pionýráku neustále praskala bubliny, které se horkem tvořily 

na asfaltové lepence střechy sklepa. Z jedné odtrhla asfalt a začala si z něho v ruce modelovat 

kuličku, nedbaje toho, že asfalt  z ruky lze umýt po dlouhém snažení a jenom sádlem. 

Jola jí mimoděk napodobovala, ani o tom nevěděla. Míla byla odjakživa jejím vzorem, který 

Jola přijímala nenuceně s naprostou samozřejmostí. I teď si utrhla kousek měkkého asfaltu z 

jedné prasklé bubliny a patlala jej mezi prsty. Voněl stejně, jako voněla letní silnice kousek 

za vesnicí, rozpálená sluncem. 

Míla ze sebe sypala zážitky tak rychle a v takové intenzitě, že si Jola najednou uvědomila, že 

ona nejspíš nikdy nic takového neprožije a začalo jí to být tolik líto, až jí slzy vstoupily do 

očí. Pak ale dostala nápad a v té chvíli jí přišel vskutku geniální. 

„Co, kdyby jsme si hráli na pionýry. celý ten měsíc, co tu budeš, budeme, jako na 

pionýrském táboře...“ 

Míla najednou přerušila tok svého vyprávění a podívala se na Jolu v očích jí bleskly 

plaménky. 

„Tak jo.“ 

Řekla a Jola byla ráda, že s ní sdílí její nadšení, že si s ní chce hrát na pionýry. 



Jenomže pak Míla náhle posmutněla 

„Ani jedna nemáme přece stan.“ 

Jenomže i to měla Jola už dávno promyšlené. 

„Budeme stanovat jenom jako.“ 

Řekla a zdálo se jí, že Mílu ten nápad vskutku zaujal, proto jí jej dovysvětlila. 

„No, budeme spát třeba u nás na půdě na seně.“ 

Míla s vidinou toho, že se alespoň na chvíli vyhne babiččině kontrole, radostně zajásala. 

Ze dvora dolehly až za chalupu hlasy. 

„Máma vodjíždí.“ 

Řekla Míla a rozeběhla se, aby se s ní ještě rozloučila. 

Dáma v přiléhavých šatech objala Mílu a připomněla jí desatero slušné dívky na prázdninách 

u babičky./ nebudu babičku zlobit, budu umývat nádobí, budu babičce pomáhat, nebudu si 

vymýšlet, nebudu lhát, nebudu se toulat, budu chodit včas na obědy a večeře a tak dále a tak 

dále/. 

Míla horlivě přikyvovala a v duchu už se viděla u Joly na půdě plné sena, kam žádná autorita 

nedohlédne a kde si konečně bude moc dělat co bude chtít, protože i když všechny ty tábory 

byly skvělé, vždycky jim vládl někdo dospělí. 

V duchu blahořečila Jole za ten báječný nápad, tohle bude první tábor bez dospělých, kde si 

budou vládnout jenom oni dvě, to znamená nebudou nic muset a všechno smět. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Půda 

 
 



 

Na půdu, nad stodolou se lezlo po žebříku, který praskal a měl vymolísané otáčivé sprušle. 

Zato nahoře to vonělo senem a každá sebemenší škvírka v podlaze byla naplněna sušenými 

semínky nejrůznějších trav. Sena tam byla vysoká hranice, až skoro k eternitové střeše a po 

zimě tam z té velké hromady nezůstalo ani stéblo. Bylo to seno z jejich louky, ta se dala sušit 

až třikrát za léto a tak není divu, že u nich doma se pořád, celé léto sušilo seno. 

K půdě jej přivážela matka na plně naloženém trakaři a někdy byl trakař dokonce větší než 

ona. Nahoru jí jej pak pomáhala skládat buď teta Máňa, ale většinou Derbačko, ale tomu pak 

matka vždycky za to platila, i když on se zdráhal a dlouho protestoval. Vypadalo to, jako by 

mu matka nechtěla zůstat nic dlužna. 

Teď po rozviklaném žebříku vyšplhala Jola s Mílou. Na půdě bylo dusno k zalknutí, navíc 

provoněné silnou, koncentrovanou vůní sena. 

„Páni.“ 

Vydechla Míla. 

Její babička nikdy neměla na půdě tolik sena. Už dávno nehospodařila, snad od doby, co 

zemřel její manžel. 

Seno tam bylo ještě z těch dávných dob, co hospodařili a tak vydatně prášilo a už vůbec 

nevonělo. Spát se na něm nedalo, člověku někdy stačilo, aby se poblíž zdržel sotva pět minut 

a už se mohl ukýchat k smrti. 

Zato tady, obě dívky upadly do obrovské navršené hranice měkkého čerstvého sena naznak a 

chvíli jen tak zíraly do rozpáleného eternitu na střeše.Vedro bylo, ale tolik mučivé, že se Jola 

zvedla a šla otevřít vikýř, kterým se sem dovnitř seno cpalo. Byl přímo nad suchým 

záchodem a pod ním se rozprostíral dvorek se slepicemi. Venku přece jenom tu a tam letěl 

studenější vánek. 

Obě teď seděly ve vikýři a nechali si vánek dopadat na rozpálené tváře a čelo. Všude bylo 

ticho, byl to líný srpnový den, obě spustily nohy z vikýře dolů. 

„Co vás to napadlo holky bláznivý“. 

Divila se babička, když vyšla na zápraží a viděla, jak nohama klátí z vikýře a něčemu se 

nahlas smějí. 

Bylo odsud vidět přes okraj vrat až na louku Vyhlídalových. Byla pokryta šedým usušeným 

senem, zralým ke sklízení. 

„Spát na půdě, spát na půdě.“ 

„Je tam čerstvý seno, bude vás bolet hlava...“ 

Prohlásila matka, ale věděla, že je tím od jejich záměru asi sotva odradí. 

Po rozvrzaném žebříku vláčela na půdu naditou péřovou duchnu. Obě rychle vstaly z vikýře a 

šly jí pomoct. 

„Pozor, ať jí nepřetrhnete“ 

Varovala je celá uřícená a uštvaná z toho, jak byla duchna objemná a těžká, že ji nahoru ani 

nemohla vytáhnout.  

Až úplně nahoru na hromadu sena, až pod střechu, kde se nedalo už stát, ale ni sedět, jenom 

ležet, si prostřely prostěradlo, na něj matka položila duchnu a řekla: 

„Jste obě bláznivý, jako by jste se nemohly vyspat dole v sednici!“ 

Ale to už myslela spíše z legrace. 

Pak slezla dolů a obě zůstaly na půdě samy. 

„To bude paráda, hrát si na pionýry.“ 

Jásala Jola ale Míla mluvila pořád o tom svém vedoucím. 

„Všem holkám se tam líbil a je mu už patnáct“. 

Pak vytáhla ze sena stéblo ocucala jej a nakreslila na rozpálený eternit slinami srdíčko, které 

hned za stéblem zasychalo, div nesyčelo. 

„To bylo pro něj, já ho asi miluju.“ 



Vzdychla Míla a Jole bylo najednou líto, že ona nemá komu nakreslit srdíčko, protože ona 

nikoho nemiluje, jenom maminku a babičku a začala to zase přičítat tomu, že nechodí do 

pionýra. 

Kdykoliv se snažila na Míle vyzvědět, co se ještě na tokovém táboře všechno hraje a dělá, 

vždycky znovu Míla skončila u toho svého vedoucího, až tím Jole lezla na nervy. 

Tak setrvaly na půdě až do podvečera. Musely sedět ve vikýři, aby se tu úplně neusmažily, 

ale nevnímaly, to co se dělo venku. 

Pak Míla najednou vzala do ruky vypalovaný kolík, který měla pověšený na krku a řekla. 

„Tohle bude erb našeho oddílu, musíš si takový taky vypálit“. 

Jole zaplály v očích plaménky. 

Jasně, budou mít svůj vlastní erb jejich oddílu, proč né a byla ráda, že jí to navrhla. najednou 

byla daleko jejich stavení a jejich půda se proměnila ve skutečný stan, Jola se cítila svobodná 

a šťastná. 

Na zemi pod stromem jasanem, který stál přímo před vraty si našly větvičky a sloupaly z nich 

kůru. Ve stodole nebylo těžké najít kousek drátu. 

Připlížily se do kuchyně a viděly, že je v plotně rozděláno, matka dala na pláty svařit mléko a 

někam odešla. Babička podřimovala na své stoličce a tak musely jít veleopatrně, aby jí 

neprobudily. Otevřely okenici, sálalo z ní oslnivé světlo a žár. Oranžovým plamenem tu 

hořelo několik loučí zasypaných uhlím. 

Míla na kraj plotny položila drátek, aby se moc nepřepaloval a obě pak čekaly, až se rozpálí 

do červena. Hleděly netrpělivě do otevřených kamen, na pomalu černající louče, ze kterých 

se postupně odlupovaly kousky a vypadalo to, jako by rozkvétaly nějaké černé květiny. 

Občas se ozvalo prasknutí a černé kousky vypadly až na dřevěnou podlahu před kamny, až ke 

špičkám jejich bot. 

Když byl drátek nažhavený, vyndaly jej a začaly jím vypalovat nejrůznější tvary do předem 

kůry zbavené větévky. Základem a nejtěžší částí byla dírka. Drátem musely propálit větévku 

skrz naskrz, aby se jí dala provléct šňůrka a kolík tak mohl být zavěšen na krku. 

V tom si všimly, že ve dveřích stojí matka, která je už hodnou chvíli pozorovala. 

„Co to děláte...zavřete ta dvířka, takhle to mlíko nikdy nesvařím“. 

Začala hartusit , a zavírat jim kamna. V kuchyni najednou vznikl takový rámus, že se i 

babička probudila a řekla celá rozespalá 

„Ale Květuš, nekřič na ty holky“. 

„Tobě se to řekne.“ 

Vysvětlovala matka. 

„Votevřou si kamna, když vařím mlíko a navíc, kdyby jim vypadl uhel, tak ještě barák 

podpálí!“. 

Jejich erbovní totem zůstal nedokončen. 

Daly si předsevzetí, že až matka dovaří mléko, vlezou do kuchyně znovu a kolík dopálí. 

Jola si ho zatím nedopálený pověsila na šňůrku a dala na krk. 

„A teď si ještě musíme vyrobit vlajku, kterou budeme každé ráno vztyčovat.“ 

řekla Míla jakožto zkušenější. 

Jola měla nějaké kusy hadříků, ze kterých šila příležitostně paně Olině. 

Měla je pod postelí, v zadní světnici, ve které s matkou spaly na rozlehlé manželské posteli. I 

tady byla dřevěná podlaha poznamenána stopami růžového mazání na záda, které stálo v 

lahvičce u matčiny postele a které matka přezdívala Borová voda. 

Tady byl kupodivu chládek. Vánek se proháněl oběma otevřeními okny a vyfukoval z nich 

záclonu do zahrady. 

Těsně pod oknem kvetly bílé lilie a vysílaly navečer svou omamnou vůni do světnice a 

přebíjely tak pach plísně, který za normálních okolností vydávala dřevěná, podehnitá 

podlaha. 



Jola zpod manželské postele vysunula kufřík, z tvrdé lepenky, na víku pomalovaný obrázkem 

kovboje a otevřela jej. 

Byla to slušná sbírka nejrůznějších hadrů a hadříků 

„Chce to nějaký červenobílomodrý, aby se co nejvíce podobal naší státní vlajce.“ 

Takový tam byl jen jeden kousek, z babiččiny noční košile, modré s červenými květy s 

bílými okolky. 

„Do bude dobré.“ 

Řekla Míla a prohlížela si kostku flanelového hadříku. Jola zase zaklapla kufřík a uklidila 

zpět pod postel. 

Na dvoře pak našly dostatečně dlouhý klacek a hadr na něj uvázaly. Měly vlajku, teď už jim 

nic nebránilo, aby se chovaly, jako opravdoví pionýři. 

„Ještě by to chtělo, aby jsme měli šátky“ 

Navrhla Jola, ale Míla jí vysvětlila, že to je zcela zbytečné, protože se na táboře šátky 

používají, jenom v těch nejslavnostnějších chvílích, ale normálně se tam nenosí. 

To Jolu maličko překvapilo a znejistělo 

„Ale máš pionýrský šátek?“ 

Tázala se nejistě Míly, ta přisvědčila, jako, že má, ale na táboře, že se nenosí. Jola to vzala 

jako zcela nový poznatek a byla za něj vděčná. 

„Dneska v noci si uděláme bobříka odvahy.“ 

Navrhla Míla a Jola na ní vytřeštila oči, jako by se ptala, co to vlastně je, ale Míla jí 

nenechala na pochybách a vzápětí jí to vysvětlila. 

„Na každém správném táboře se totiž takový bobřík odvahy chodí, chodí se v noci a chodí se 

lesem!“. 

Jole zvolna projelo páteří mrazení. Trochu se bála a trochu cítila závan dobrodružství a v 

životě by Míle nepřiznala, že se v noci chodit do lesa bojí a, že se bude nejspíš bát spát i tady 

na půdě. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bobřík odvahy 
 

 

 

Po večeři jim matka udělala na čele křížek, aby byly spánem bohem, na dvorku už byla 

pořádná tma. Měsíc nesvítil a tak si musely vzít v kuchyni baterku, aby na půdu vůbec trefily. 

Ve stodole pak nebylo vidět ani na krok. 

Míla u špalku zakopla o napůl rozseklé poleno a hlasitě zanadávala. 

Procházely kolem kurníku , sálalo z něho teplo jako z výhně, slepice blaženě pogdakávaly a 

klapaly zobáky. Znělo to, jako sama šťastná a opojná pohoda. Půda pak za večera vychládala 

až praskly trámy, sálala žárem nashromážděným přes parný, žhavý den. 

Po žebříku se s jednou baterkou šlo špatně. První lezla Míla, s tím, že až bude nahoře, že se 

otočí a dolů posvítí Jole. Nahoře Míla Jole šeptala: 

„Až všichni usnou, tak zase slezem a půjdem...“ 

A Jole zase projelo páteří to mrazení. 

Noc byla stejně klidná, jako ospalý byl den, jenom cvrčci řvali v zahrádce pod štítem. 

Na seno mezitím vylezla tříbarevná kočka Ina. Zastavila se hned u průlezu a vyplašeně se 

dívala směrem k nim. Nebylo zvykem, že by v tuto hodinu na půdě někdo byl. Pak po hlase 

poznala Jolu a získala drobet jistoty. Šla blíž, tlapkama se bořila do měkkého sena až pod 

břicho, šustilo to, došla až k jejich loži, k prostěradlu položeném na seně a na něm hozené 

duchně a dvěma polštářům. 

Byla to tady na tom seně, kde ona běžně spala, věc značně nezvyklá, a tak chvíli chodila 

kolem a nedůvěřivě vše očichávala, nějak po svém si tu podivnost nakonec vysvětlila, 

úměrně svému kočičímu rozumu, uvelebila se na Jolině polštáři a začala s večerní toaletou. 

Jola jí bezděčně začala hladit po hebké srsti a v duchu byla stále rozechvělá z toho, že teď v 

noci půjdou do lesa, nikdy ani za boha by nikomu nepřiznala, že se bojí. 

Seděly na peřině a poslouchaly každý zvuk, každé šustnutí a čekaly, až zavrzají dveře 

záchoda na dvorku, to bude znamení, že už se matka i babička chystají spát. 

Ve tmě půdy se pomalu začínaly rozkoukávat. Obrysy se jevily jasněji a zřetelněji. Škvírama 

ve štítě občas problesklo světlo z chléva hospodáře Černého, který měl stavení hned vedle 

plotu jejich zahrady. Byl čas večerního krmení, měl koně a dvě kravky, s tím vším byl trnem 

v oku zdejším funkcionářům. Jednou na ně vzal karabáč a pak byl týden ve vězení, pro 

výstrahu, ale když se vrátil, nosil hlavu stejně hrdě vztyčenou, ba možná ještě víc. 

Míla stále básnila o jejich pionýrském vedoucím, který se jmenoval Petr. 

Vzpomínala na to, jak šli bobříka odvahy na pionýrském táboře a Míla s ním zůstala jednu 

chvíli v temném lese úplně sama, a když už to vypadalo, jako, že by jí možná dal i pusu, 

odněkud se přihnal kluk z mladšího družstva a klepal se strachy, že prý někde opodál viděl 

Babu Jagu. 

Jola jí poslouchala a přitom se dívala na tmavé kosočtverce eternitu, na praskající, vedrem 



stále rozpálené střeše a představovala si fantastické obrazy Baby Jagy, kterou možná i ony za 

chvíli potkají, ale neměla najednou pocit strachu, až se skoro sama sobě divila. Cítila spíše 

zvláštní tetelivé mrazení, umocněné ještě sálajícím senem. 

„Jak vypadal ten tvůj Petr?“ 

Přerušila najednou Mílu. 

„ Takovej vysokej, černý kudrnatý vlasy, víš komu je podobnej, jednomu herci...“ 

Míla si momentálně ne a ne vzpomenout, na jméno toho herce, tak obě usilovně přemýšlely. 

“Sagvan Toffi!”  

Řekla Jola, ale Míla zavrtěla hlavou. 

” Tak Petr Sepéši?” 

Míla se rozchechtala,  

“Ale jdi, ten je přece blonďák a navíc není herec...” 

Jola už nevěděla, doma v televizi směla sledovat jenom večerníčky. 

Pak uslyšely klapnutí záchodových dveří. 

„Pssst, už jdou spat!“ 

Řekla Jola dychtivě. 

„Ještě chvíli počkáme, aby nás neviděly.“ 

Dodala Míla s čímž Jola souhlasila, protože by matce těžko vysvětlovala, kam jdou tak pozdě 

v noci. 

Pak dveře klaply naposledy a dole na dvorku se rozhostilo táhlé, úplné a neproniknutelné 

ticho, rušené jenom cvrkotem dole v zahradě. Už se zhaslo i v chlévě hospodáře Černého. 

„Zkusíme to „? 

Mrkla Míla na Jolu a ta bojácně pokrčila rameny, protože se jí právě tak silně rozbušilo srdce, 

že ani netušila, že srdce umí tak silně tlouci. 

Míla se zvedla z peřiny, blikla baterkou a její světlo olízlo trámy. Kočka Ina spící na polštáři 

sebou trhla a do široka otevřela oči. 

Jola následovala Mílu k východu. Po žebříku pak lezla první Mila a Jola jí z výšky svítila. 

Prošly kůlnou a vyplížily se na dvorek. 

Nikde v domě už se nesvítilo a tak usoudily, že matka i babička spějí. Přece jenom šly po 

dvorku opatrně. Plíživým indiánským krokem došly až k velkým černě natřeným vratům. 

Byly zamčené, Jola ale věděla, kde jsou klíče. Vystoupla na špičky a propnula se co jí sily 

stačily, protože klíč visel přece jenom vysoko. Opatrně odemkly, raději se ještě podívaly 

směrem, k domu, jestli je náhodou nikdo neslyšel. Ale i poté, co cvaknul klíč v zámku, zůstal 

dům tichý a tmavý. 

To jim dodalo odvahy a odhodlání. Teď už stačilo jenom odstrčit malou kovovou zarážku, 

dvacet centimetrů nad klikou a byly na druhé straně, venku. 

Ve volném prostranství, tady už nebyly ničím chráněné. 

Proháněl se tu chladivý letní vánek a cvrčeli cvrčkové. 

Les byl přímo proti nim a obě k němu směle vykročily. Zdál se tmavý a daleko hustější. 

Šly přes obě louky, jak jejich tak i Vyhlídalovic a rosa stříkala z uřezaných stébel mrkvice až 

na jejich bosá lýtka, rozmáčela jim plátěnky na nohou. 

Před bránou lesa obě trochu zaváhaly. 

„Bojíš se?“ 

Šeptla Míla. 

Jola se bála, aby její hlas nezněl příliš ustrašeně a tak jenom zavrtěla hlavou. 

„No, jestli se bojíš, půjdeme jenom na kraj.“ 

Naléhala Míla, takže to na chvíli vypadalo, jako by se bála i ona. Jola se však zatvářila 

srdnatě, jak jí to jenom strach dovolil a tak šly. 

Les se nezdál vůbec strašidelný, ale připadal jim útulný a měkký. Postupně je strach opouštěl 

a Jola nechápala, proč ve všech dětských pohádkách je noční les líčen, jako cosi 



hrůzostrašného, čemu je lepší se vyhnout. 

Tma jim dodávala odvahy a pocitu vlastní neviditelnosti. 

Obě však šly mlčky, ani nedutaly. 

Pak se chvíli zastavily na pěšince vysypané jehličím, po které chodila Jola s babičkou a 

matkou ve dne na houby. 

Chvíli stály mlčky, ani nedutaly, poslouchaly ticho lesa, bylo neproniknutelné, až skoro 

dusivé. 

„Radši půjdem zpátky.“ 

Navrhla Míla náhle roztřeseným hlasem, tak náhle, až to Jolu překvapilo, byla přesvědčená, 

že Míla, která už nesčetněkrát prodělala bobříka odvahy a jezdila na pionýrské tábory, se 

nebojí ničeho. To i jí samotné dodávalo kuráž, ale když zjistila, že z Míly je najednou větší 

strašpytel, než byla ona sama, rozechvěla se. Mílin starch byl tak nakažlivý, že se obě, jako 

na povel daly na divoký úprk pryč z lesa. Zakopávaly a brkaly o kořeny, prokličkovaly mezi 

kopkami sena, na louce, které se před nimi tyčily, jako černé homole. 

Zastavily se až na návsi. Tady pomrkával jeden neon pouličního osvětlení, pod světlem je 

teprve strach přešel. 

Obě teď nechápaly, co je tak vyděsilo. 

Stály tu schvácené během, na čele se jim objevily krůpěje potu. 

Slyšely, jak za nedalekými zavřenými vraty, právě někdo použil suchý záchod. 

Usmály se na sebe. 

Když se vydýchaly, pokračovaly dál po kamenité cestě. V oknech domku na kopci se ještě 

svítilo. 

„Podíváme se, co dělá babička“ 

Navrhla Míla. 

Mílina babička právě po večeři sledovala obrazovku černobílé televize Ocean. Seděla na 

židli, otočena zády k oknu a tak se mohly připlížit, až ke stavení a nahlédnout nepozorovaně 

dovnitř. Na okenním parapetu, byly jen tak pro ozdobu, poházené hlavičky loňských 

slaměnek, už zpola vybledlé. 

Přes okno slabě prosakoval zvuk hrající televize, ale slovům nebylo rozumět. 

Dávali nějaký večerní film, na který se obvykle ani jedna nemohla dívat. Babička si právě 

přisunula další židli a položila na ní nohy. 

Na zápraží už byla tma jako v ranci a jen to rozsvícené okno vrhalo na kamenitý terásek 

obdélník světla. Obloha žhnula jasnými hvězdami, oběma se zatajil dech, když uviděly, jak se 

na černobílé obrazovce líbá muž se ženou. Jola na to hleděla neskrývaně s otevřenou pusou, 

ale Míla se snažila tvářit světácky, jakoby podobných scén viděla tisíce dnes a denně. 

Venku bylo dokonalé ticho, jen cvrčkové vyluzovali svou vrzavou melodii a ze vzdálené 

silnice sem doléhal rachot motorů. Ochladilo se a protože obě měly na sobě jenom pyžama 

chlad jim pronikl až na kůži. Líbací scéna skončila a Jola navrhla, že by mohly jít domů, 

protože je jí už zima. 

V té době byl už Derbačko skoro u stavení, kde zůstala Jolina matka s babičkou. Vzal za 

kliku vrat a shledal, že je odemčeno. Vzal to jako výzvu a vešel na dvorek, došel až k 

verandě. Dveře dovnitř však byly zamčeny. 

Hodil tedy na okno kamínek a pak ještě několik, než docílil toho, že se v chodbě rozsvítilo a 

Jolina matka vyšla na zápraží.  

Divila se, jak se Derbačko dostal až sem. 

„Asi jsem zapomněla zamknout vrata“. 

Usoudila nakonec. 

„Pojď, uvařím ti kafe.“ 

Derbačko vešel do předsíně a matka šla, aby napravila to, co zanedbala, aby zmakla vrata. 

Rozsvítila nejprve na pustém dvorku, vrata otevřela a vyhlédla ven, jako by snad za nimi 



ještě někoho očekávala. Obdélník světla vylétl na tmou, čerstvě posečenou louku, s dosud 

nepříjemně pichlavým strništěm. Uviděla v dáli na Vyhlídlalovic černé homole kopek, jako 

strašáky, oblohu plnou hvězd klenoucí se nad lesem a pak vrata zase zavřela a zastrčila 

zástrkou zevnitř. 

Když Míla a Jola dorazily ke vratům ze své noční procházky, nechápaly, co se to děje. Ať 

braly za kliku, jak chtěly, vrata se neotevřely. Ještě to párkrát zkusily, aby zjistily, že dovnitř 

se nedostanou. 

Večerní chlad začal být čím dál tíživější. 

„Jak se k vám dá ještě jinak dostat?“ 

Jola usilovně přemýšlela, pak ji napadlo, že zahrada bývá přes léto otevřená a pak stačí 

vyhodit kouskem třísky zástrku u plechových vrátek, opatrně, aby to nebouchlo. Někdy tudy 

chodívala, když chtěla překvapit babičku. 

Obešly tedy dům kolem dokola a opravdu, vrátka do zahrady byla otevřena. Došly tak až pod 

okna v zadní světnici. Tam byla tentokrát tma, ale průhled jim dovoloval vidět až do 

kuchyně, kde se svítilo. Bylo tudy vidět více lidí sedících u stolu. Jola rozeznala Derbačka, 

zdálo se, že i Míla si jej všimla, smál se, až zakláněl hlavu dozadu. 

„Derbačo chodí za tvojí mámou“ otázala se Míla. 

„Myslím, že jo..“ 

odtušila Jola. 

„Máma ho má ráda...“ 

Jola několikrát přerušovaně pokrčila rameny, jako, že neví. 

„A co ty?“ 

Naléhala Míla. 

Kdyby nebyla taková tma, viděla by, jak Jola rázem zčervenala. 

„Nevím, já asi né, protože tuhle mi přines hnusný kus cukrkandlu a já mu ho ocucaný nacpala 

do kapsy, ale on se vůbec nerozzuřil, ani nežaloval mámě..“ 

Míla chvíli mlčela, pak dodala zcela vážně. 

„To vypadá, že on má rád tebe...“ 

V Jole by se v té chvíli krve nedořezal. 

“Až se vrátí tatínek ze Sovětského Svazu, ten mu ukáže, beztak má větší svaly...Radši 

půjdem.“ 

Navrhla a začala u železných vrátek hledat kousek dřevěné špičky, který si tu připravila za 

účelem jejich otevírání. 

Pak jej konečně našla a vsunula mezi vrátka a stěnu, chvíli se snažila podebrat železnou 

páčku a když se jí to konečně podařilo, špička se zlomila. 

Musela tedy hledat novou, ještě, že jich tu měla připraveno několik. 

Konečně se jí podařilo páčku vyháknout ze železného očka, pak ji pomalu spouštěla dolů, aby 

nenadělala rámus. 

Konečně byly na dvorku, železná vrátka za sebou zase zavřely,vešly do kůlny a rozsvítily si 

baterku, aby se dostaly až k žebříku na půdu se senem. 

V kůlně bylo stále dusivé, ubíjející vedro. Byly rády, že jsou zase na půdě. Lehly si každá po 

její jedné straně spící kočky, ta se na chvíli probudila, byla ráda, že je vidí a začala blaženě 

příst. 

Ráno je probudili kohouti z celé vesnice. Celé to časné a orosené ráno se ozývalo jejích 

kokrhání z každého dvora ve vsi. 

Jejich kohout musel být někde těsně pod vikýřem, protože přímo řval, jak na lesy. 

Odpovídal mu Vyhlídalovic červený vlašák se hřebenem tak velkým, že mu začínal padat na 

stranu a občas mu na hlavě visel, jako třásně. 

Nejdřív otevřela oči Jola. Kočka už byla pryč, v seně po ní zůstal vyležený malý důlek. Na 

jeho dno položila dlaň, opatrně, aby nevzbudila Mílu, ale už byl studený. 



Na půdu se dralo vycházející slunce. zaplňovalo teď každou škvíru a každý otvor po suku. 

Ze dvora zaslechla matčin zpěv. Zpívala nějakou lidovou píseň, jemným ženským hlasem a 

zpívala ji dosti potichu, aby jí nikdo neslyšel. Kdyby věděla, že ji Jola poslouchá, hned by 

přestala. Kolikrát Jola žadonila, aby jí matka zazpívala, ale ta se jenom usmála, že to ona 

neumí. 

Zůstala ještě hodnou chvíli ležet, nechtělo se jí vylézat, venku bylo přece jenom chladněji než 

pod péřovou duchnou. 

Poslouchala tak nehybně, strnule maminčin zpěv a Mílino pravidelné oddychování. 

Myslela na to, o čem si povídaly včera před usnutím, na to, že Míla už má kluka a taky na to, 

že by se i ona měla po nějakém poohlédnout, ale tady ve vsi...., ať to probírala, jak chtěla, 

nepřipadal žádný v úvahu. V tom se vedle pohnula Míla, až hromada sena zašustila a celá se 

zachvěla. Protáhla se a otočila na Jolu, vidíc, že ta už je vzhůru, řekla jí:  

„Na táboře jsme každé ráno začínali rozcvičkou.” Obě hbitě vstaly a začaly kolem sebe 

máchat rukama a nohama. Míla předříkává: 

„Á dva tři...á“ 

Za chvíli jsou celé zchvácené, ze žebříku na půdu nakoukne matka, očividně vyděšená. 

„Co tady děláte, celá půda se jen třese?“ 

 

„Máméé rozcvičku!“ 

Oznámí Jola. 

„Tak hlavně nezbořte celou stodolu. “  

usměje se.  

“Snídaně je dole, v kuchyni.” 

V kuchyni je už zase nepříjemně přetopeno, protože se zároveň začíná vařit oběd. Babička 

sedí na svém místě, na stoličce a škrábe mrkev, každou chvíli u toho klimbá. 

K snídani je svařené mléko od stračeny a namazané krajíce chleba. Po včerejším Bobříku 

odvahy chutná dvakrát, obě ukusují velká sousta, ani při tom nedutají. 

Okenicí plotny pomrkává oranžový plamen, tu a tam se ozve prasknutí dřeva, je to ostrý 

zvuk, jako výstřel. 

Do kuchyně přijde matka, od studny přináší bílý, smaltovaný kbelík plný vody, naleje jí do 

dvoušního hrnce na plátech, aby jí ohřála. Když zvedá kbelík nad plotnu, mírně hekne a 

prohne se v zádech. Několik kapek vystříkne mimo hrnec na pláty a ty tam pak začnou zuřivě 

syčet, tančí divoce v malých kuličkách, než zaschnou, než se úplně vypaří. Ten zvuk probere 

k životu klímající babičku, vzpomene si, že vlastně škrábe mrkev a začne dělat, že nikdy před 

tím nespala, dokonce začne napomínat matku: 

„Nelej tu vodu na ty pláty,vždyť pobouchaji.“ 

Matka se na na ní nelibě otočí, vědro už celé vyprázdnila do velikého pětilitráče. 

„Bylo to těžký!“ odfoukne si, ale v jejím hlase není hněv. 

Babička pokývá hlavou ovázanou květovaným, barchetovým šátkem. 

„To je taky rozum, ženská tahat takovýhle kýble, chybí tu chlapská ruka“. 

Matka se zarazí v půlpohybu, nepodívá se na babičku ale na Jolu, zajímá jí prvně, co ona na 

to, jestli je poslouchá, ale Jola s Mílou jsou plně zaujaté svou snídaní. Ani jedna na babiččinu 

výtku nereaguje a matka je ráda, že to možná Jola nezaslechla. Postaví kbelík na dřevěnou 

podlahu a aniž by babičce něco opáčila vyjde zase ven na dvorek, kde už začíná pálit 

dopolední slunce.  
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Zrzek Derbačko stál odpoledne na zápraží. Měl čisté, vyleštěné a nakrémované holinky. 

Odráželo se mu v nich slunce, odrážel se mu v nich celý dvůr. 

Babička seděla na lavici, ruce překřížené na břiše, hůl položenou podél pravé nohy. 

„Příští tejden jedu do Moskvy!“ 

Chlubil se Derbačko a naparoval ve svých holinkách, jako kohout. 

Babička pokývala vážně hlavou. Oči přivřela proti slunci, ze dlaně udělala stínítko a pak se 

na Derbačka podívala. Slunce stálo přesně nad jeho hlavou a barvilo jeho zrzavou čupřinu 

zlatem. 

„A máma s tátou ti na to daji?“ 

Starala se babička, ale Dervačko se jenom ušklíbl, 

„Kdež pak teta, teďka se jezdí na tohle.“ 

A Derbačko sáhnul do kapsy svých na puky sežehlených kalhot a vyndal malou červenou 

knížečku, podal jí babičce. Ta jí chvíli otáčela mezi zvadlými prsty, pak v ni neohrabaně 

listovala. 

„Ukáž baby?“ 

Přihnala se k ní zvědavá Jola, vzala z jejích neohrabaných, zvadlých prstů knížečku. 

Chvíli si jí prohlížela, chvíli si prohlížela zlatý nápis na deskách z imitované kůže. 

Slabikovala jej a mhouřila oči ve slunci 

„ R ... O... H.....” a pak to přečetla najednou “Roh!“ 

Vydechla celá šťastná, že to nakonec dala dohromady. 



Věděla co je roh, podívala se zvědavě na Derbačka, ale na jeho hlavě žádné rohy neviděla. 

Na zápraží z kuchyně vyšla matka se kbelíkem špíny a slupek z brambor. Jola k ní přiběhla i 

s knížečkou. 

„ Mami, podívej, tady to jsem přečetla,... je tu napsáno... “roh”...“ 

ukázala jí zlatý nápis, který se na slunci leskl, jako třpytka a pokračovala 

„Mami, proč je tu napsáno “roh”...“ 

Derbačko s matkou se na sebe podívali. Když se Jola nedočkala odpovědi řekla. 

„Znamená to, že je strejda rohatec...? 

Zeptala se s čistou dětskou zvědavostí. 

Matka se poplašeně rozhlédla kolem sebe, snad jestli je někdo nemůže poslouchat. Babička 

se dala do smíchu a Derbačko poklekl na jedno koleno a na druhé si posadil Jolu. 

„To není roh, ale R. O. H“ vysvětlil jí. Jolina zvědavost byla vystupňována na maximum. 

„Víš to je taková knížečka...“ 

Začal jí vysvětlovat 

„ ...se kterou můžeš cestovat, kam se ti zlíbí...“ 

„Třeba do Afriky?“ 

Jola měla v očích dva malé plaménky, ty ale vzápětí pohasly, protože Derbačko zavrtěl 

hlavou. 

„No, do Afriky asi ne, ale třeba na ní teď pojedu do Sovětského Svazu a tvoje maminka by 

taky mohla...kdyby chtěla.“ 

Derbačko se na ní otočil , ta semkla rty a neřekla na to nic, vychrstla špínu na vyprahnou 

hlínu dvorka. Voda se na ní rozprskla do obrovité kaňky a roztékala se všemi směry, pomalu 

brala s sebou suchý, nenamočený prach a stávala se větší a větší. Kolem se hned seběhlo 

hejno slepic. Každá popadla do zobáku nějakou slupku z brambor, ale nechutnaly jim, chvíli 

do nich klovali a za chvíli je zahodili, ocakujíce si své mokré zobáky. 

“Do Sovětského Svazu...a uvidíš tatínka...jestli ho uvidíš, tak ho pozdravuj a nezapomeň se 

ho zeptat, kdy za náma přijede...,že se ho strejdo nezapomeneš zeptat..?” 

 

 

 

 

 

 

Čokoláda Milka 

 
 

 

 

Bylo to někdy v polovině prázdnin, když na návsi zastavilo auto, jaký tady na vsi ještě nikdy 

nikdo neviděl, to by ještě nebyl takový div, protože do vsi celkem málo aut zavítalo a nikdo 

tu auto nevlastnil, ale tohle auto možná neviděl nikdo ani v celých Čechách. 

Bylo dlouhé a vzadu mělo divnou poznávačku se samými X. 

Když ho Jola s Mílou objevily, lidé kteří s nim přijeli už byli pryč. 

Nejdříve si ho prohlížely jenom zvenčí. V jeho černé naleštěné karosérii se odráželo slunce, 

jako v zrcadle a i ony tam viděly své postavy, ale jaksi pokormouceně a připosraženě, jako v 

nějakém panoptiku. 

Za hodnou chvíli se teprve přiblížily až k němu, na karosérii ulpíval prach z nevyasfaltované 

cesty a tak drobátko ubíral na lesku honosného auta. 



Přes sklo elegantně protažených okýnek nahlédly dovnitř. Uviděly sedačky potažené světlou 

kůží, dřevem obloženou palubní desku, ani jedna nic takového v životě neviděla. 

Jolu najednou zaujal malý kousek čokolády ležící na jednom z předních sedadel. Byl 

zabalený do fialového papíru, ze kterého tu a tam vykukovalo kousek stříbrného staniolu. 

„Čokoláda Milka!“ 

Vydechla najednou Jola a byla tím fascinována více jak krásným autem, Měla v tu chvíli 

pocit, že by svezení tím autem klidně vyměnila za kousek té cizí a pro ni exotické čokolády, 

která na sedačce v tom vedru musela být už celá rozehřátá a rozpuštěná. 

To už do okénka nahlédla i Míla. Mílu čokoláda nefascinovala ani zdaleka. 

Ona by se raději svezla autem. 

„No a..“ 

Pohodila hlavou. 

„Taková se u nás nekoupí...“ 

Poučovala jí Jola 

„Jednou jí přivezl tatínek z Německa Marcele, co chodí k nám do školy. Prodávala jednu 

kostičku za deset korun...maminka mi tenkrát deset korun nedala, protože za to je prý celej 

bochník chleba...“  

Jola se na chvíli odmlčela a fascinovaně se dál dívala na čokoládu. Měla představu, že musí 

chutnat nadpozemsky, na rozdíl od mastných čokolád, které se v té době daly koupit běžně v 

obchodech.. 

„Vezmi si...“ 

Začala po chvíli zase 

„..,že někde existuje země, kde se takové čokolády dají koupit běžně.“ 

Jola se naráz zadívala do slunce. 

„Jednou bych se do takový země chtěla strašně podívat.“ 

 

 

 

 

 

Koupání 

 

 

 
V kamnech to příjemně praskalo a okenicemi probleskovaly naoranžovělé plameny. Kapky 

po zarosených oknech si odvážně razily cestu směrem dolů, další strhávaly nemilosrdně s 

sebou. 

U kamen pak stála dlouhá, pozinkovaná vana a u ní na stolku kousek mýdla a lahvička 

průhledně světélkujícího, zeleného, březového šamponu. Vedle v plecháčku připravená 

vlažná voda na spláchnutí vlasů. 

Do kuchyně proběhla Jola a zapomněla za sebou zavřít dveře. 

„Zavírej, budeš tu mít zimu!“ 

Sykla na ni babička. 

Maminka sundala z rozpálených plátů obrovský hrnec kouřící vody, vlila jej do vany. Pára 

okamžitě vyletěla ke stropu, rozvalila se po kuchyni a zamlžila okna i zrcadlo do 

neprůhledna. 

V kuchyni bylo náhle k zalknutí. 



„Pojď než to vystydne.“ 

Řekla matka Jole a postavila prázdný hrnec vedle plotny. 

Jola si vysvlékla tričko a tepláky, položila je na babiččinu postel. Bosky přeťapkala po 

dřevěné podlaze, až k přetopeným kamnům, k vaně horké vody. 

Ponořila do ní prsty pravé nohy a rychle ucukla. 

„Je horká!“ 

Matka vzala bílý smaltovaný kbelík poblíž kamen, vlila jí do vany trochu studené. 

Jola zkusila vodu znovu. 

„Ještě.“ 

Matka  jí tam ještě odlila trochu studené, pak postavila kbelík a zkusila vodu sama, jestli Jola 

nešvindluje. 

„Už to máš dobrý, už se nevopaříš, dostala by si rýmu!“ 

Řekla jí. 

Jola se zvolna ponořila do vody, srdce se jí skoro zastavilo, byla přece jen ještě horká víc než 

dost. 

V kamnech příjemně praskalo, až najednou vyletěl kus černého ohořelého dřívka otvorem 

okeničky  Jole až do vany, zasyčel. 

Matka si namydlila žínku, drhla jí záda a Jola pokorně držela. 

Nalila si do dlaně trochu šamponu, sedla si na okraj dřevěného stolku, drbala jí hlavu, když se 

na dveře ozvalo zaklepání. 

„To je Derbačko...”“ 

Vykřikla Jola a oběma rukama si zakryla místo kde jí v budoucnu měla vyrůst prsa 

„Mami, nevoď ho sem!“ 

Zaškemrala. 

Matce její stydlivost připadala až komická. 

„Na tobě by toho viděl.“ 

Otřela si ruce do zástěry, vyšla za Derbačkem na zápraží a už tam zůstala. 

Jola se s namydlenou hlavou ponořila pod vodu. Na hladině, nad ní, se vznášela bílá pěna. V 

kamnech znovu zapraskalo. Jola si uvědomila, jak ve vodě ten zvuk praskání zní docela jinak, 

tlumeně, jakoby přicházel z veliké dálky, možná z jiného světa. 

Ze zápraží do kuchyně zaznívaly hlasy. Jola vyskočila z vany a zavinula se do osušky, kterou 

jí babička držela připravenou. Nad pláty si vytřepávala vodu z vlasů. Ozvalo se zuřivé syčení. 

Kapky na plátech se rychle scvrkávaly. 

„Ty kozo májová, dyť ty pláty pobouchají!“ 

Kárala jí babička. 

Jola si vlezla do peřin, rozpálená z vany. Ještě se dívala přes obrysy muškátů v okně, jak za 

nimi houstne čím dál tím černější tma. 

 

 

 

 

Babička 
 

 

 

Babička už dlouho postonávala a jednou ráno, když k ní Jola přišla do kuchyně viděla, že se 

nehýbá. Položila jí ucho na prsa a poslouchala, jestli jí tluče srdce, přesně, jako to babička 

vždycky dělala Jole, když si hráli na doktory. 



Zdálo se jí, že nic neslyší. Běžela za matkou. 

„Mami, babičce nebije srdíčko!“  

Řekla jí. 

Matka se rychle rozeběhla do kuchyně, chvíli se na babičku dívala a pak řekla. 

„Dojdi pro tetu.“ 

Jola vešla do zadní světnice, kde se teta Máňa právě oblékala a řekla jí přesně, to co před 

chvílí matce.  

Všichni teď stály v kuchyni. Vonělo to tam léky a pár jich ještě stálo na židli vedle postele. 

Najednou se zdálo, že se babička pohnula, maličko zachroptěla. Jola viděla, že se matka i teta 

vyděsily. Teta utekla do vedlejší místnosti a schovala se za za roh u skříně. Matka pak 

odvedla Jolu až do chodby, tam jí k sobě se slzami v očích přitiskla. Jola sevřela v náručí 

panenku s umělými vlásky a modrýma očima. Přitiskla si jí na prsa stejně silně, jako matka 

tiskla na prsa jí. 

„Mami, co dělá babička?“ 

Jola vzhlédla a viděla, že její matka má v očích slzy. 

„Babička nám Jolanko umírá...“ 

Řekla jí třesoucím se hlasem a z babiččina pokoje, až sem zaznělo další zachroptění. Pak 

nastala chvíle tísnivého ticha, kdy obě stály ve studené chodbě a Jola s panenkou přitisknutá 

k matce si prohlížela světlemodrou dlaždicovou podlahu, až se jí naučila skoro nazpaměť. 

Z pokoje už se nic neozvalo, matka se rozhodla jít dovnitř, babička už ležela nehnutě na 

posteli. Matka jí zkřížila ruce na prsou a pak otevřela okno a zašla pro tetu do vedlejšího 

pokoje, aby už se nebála a Jola si v ten moment uvědomila, že její matka je možná odvážnější 

než její sestra, která se dosud skrývala za rohem skříně. 

 

 

 

 

 

 

Pohřeb 
 

 

V místnosti se topilo, ačkoli to nebylo třeba, protože bylo ještě léto. Sousedka Fiálková přišla 

babičku umýt a obléct, přinesla si velkou krabici vaty a říkala, že vata se hodí vždycky. 

Matka odvedla Jolu do zadní světnice. 

I tady bylo vedro na padnutí, v malých kamínkách praskalo o sto šest. Jola si sedla na postel a 

zvědavě se dívala na matku, která se snažila třesoucími se prsty uvázat pod bradou černý 

šátek. Za dveřmi kuchyně, kde oblékali babičku, zněly ženské hlasy. Přes matné prosklení 

bylo vidět míhání se postav. Pak přišla Fiálková, že už je hotovo, že už se na babičku můžou 

jít podívat. 

„Teď tu holka zůstaneš na všechno sama. Měla by sis najít mužskýho.“ 

Matka ale jako by to ani neslyšela, dala se do hlasitého a usedavého práče. 

Na hřbitově pršelo a všude kolem hrobu čvachtala voda, hnědé bahno lidem létalo pomalu až 

na hlavu. Lidí bylo tolik, že se nemohli vejít ani do kostela a hroužili se pod černými deštníky 

před ním. Připomínali černé havrany, které za podzimních dešťů posedávají na drátech 

elektrického vedení. 

Kostelem se šířila vůně kadidla a někdo Jolu napomenul, aby se neotáčela. Jola seděla ve 

studeném kostele skoro v první lavici, vedle matky a její setry, hleděla tedy dopředu, aby už 

jí nenapomínali. Hleděla na kněze, který kouřící kadidelnicí pohupoval nad černou, 



lakovanou rakví. 

Jednou jí matka vyprávěla o tom, že tenhle kněz jí křtil. 

Když spouštěli rakev do čerstvě vykopaného hrobu, přitočil se k matce zrzek Derbačko. 

„Nechtěla bys s holkou teď na chvíli bejt u mě?“ 

Nabídl jí. 

Matka zavrtěla hlavou. 

„Nemůžu tam nechat hospodářství!“ 

Znovu se dala do pláče, protože na rakev dopadla, s tupým zvukem, první lopata hlíny. 

Jole už na hlavě promokl dětský šáteček i ona se rozbrečela, slzy jí stékaly po tvářích, ale 

nikdo nemohl vědět, že to jsou slzy, protože obličej měla obrácený vzhůru k obloze a stékal jí 

po něm také déšť. 

„I v nebi vědí, že babička umřela, i andělíčci pláčou!“ 

Pomyslela si. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


