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Motto: Bez podobenství k nim nemluvil,
ale v soukromí svým učedníkům
všechno vykládal.
(Mk 4,34)
Drazí

rodiče,

Jestliže Vám svěřujeme do rukou toto dílko a nazý
váme jej Večerníček, chceme tím navázat na nejpůvod
nější evangelijní tradici, která nalezla svoje vrchol
né vyjádření v samotném Ježíšově působení. Vždyť právě
ve vyprávěních Ježíšových podobenství jsme vedeni k to
mu, abychom "božské prostředí" začali vnímat v těch
nejběžnějších okolnostech "obyčejného života". A tak
klíčící semeno , ptáci na obloze a děti na tržišti, ne
poctivý správce i nespokojený syn, to všechno se může
pro věřící pohled stát vhodným znamením dialo
gu, který vede Bůh se svým dítětem - člověkem.
Myslíme si konečně, že je zbytečné přesvědčovat Vás
o tom, co sami dobře víte; Skrze citlivé vyprávění se
srdce člověka (nejen dítěte, ale i dospělého) dá vést
mnohem lépe, než precizními "vědeckými" formulemi. Ne
hledě na to, že právě ty nejpodstatnější skutečnosti
se jinak než podobenstvím ani zachytit nedají.
Tím ovšem není řečeno, že "podobenství" nepotřebuje
často i svůj výklad. I to je dostatečně doloženo z Je
žíšova působení. Ve Vašem případě by se to mělo usku
tečnit v rozhovoru, který by následoval po příběhu. S
dětmi mezi 6. a 10. rokem je pochopitelně zbytečné
vést dlouhé výklady. Tady je třeba vycházet maximálně
vstříc potřebě dítěte. Tímto dialogem by měl být "rozu
mově dopochopen citový výklad příběhu". Jako "první po
moc" uvádíme u některých povídek možné otázky.
Příběhy jsme rozdělili do čtyř skupin:
V první jsou povídky víceméně klasické.
Druhá je věnována dnes u dětí velmi aktuálnímu problému strachu a odvahy.
Třetí představuje spíše sbírku miniatur k zamyšlení,
které je třeba volně rozvinout během rozhovoru.
Ve čtvrté skupině jsou dvě rozsáhlejší povídky, které
se mohou číst anebo vyprávět na pokračování. "Vel
ká zkouška" několikadílný seriál se dá zvlášť vhod
ně využít při prázdninovém pobytu.
Nejraději bychom viděli tento sešit ve Vašich rukou v

2
KLIDNÉ večerní chvilce, jak z něho čtete nebo vypravu
jete svým dětem. Věříme totiž, že i Vy tak budete moci
zažít požehnání, které taková setkání přinášejí.

I. ČÁST
Velká

pomoc

maminky

"Honzíku!"
"Copak, maminko?"
"Honzíku, doběhneš mi rychle do obchodu?"
"Já, maminko?"
"Ano, ty Honzíku. Potřebuji dvě kila cukru. Tam na sto
le jsou peníze."
"Dobře, maminko."
Honzík si právě hezky hrál v zahradě. Udělal si šíp
a luk. Střílel do kmene stromu. Přece ho už konečně
musí trefit! Vystřelil. Vedle. Ještě jednou! Vedle.
A bylo to tak napínavé, že úplně zapomněl na matčin
příkaz. - Maminka vzdychala; potom si cukr přines
la sama. Stalo se to ráno.
"Honzíku!"
"Copak, maminko?'’’
"Honzíku, přineseš mi rychle nahor i uhlí?"
"Já, maminko?"
"Ano, Honzíku; jinak vyhasne v kamnech."
"Dobře, maminko."
Honzík si právě hrál se svými kuličkami. Udělal si v
zemi důlek. A teá musel nejprve všechny kulaté ku
ličky do něho dostat. Bylo to tak napínavé, že proto
úplně zapomněl na matčin příkaz. To se stalo v poled
ne .
"Honzíku!"
"Copak, maminko?"
"Nechtěl by sis chvíli hrát s bratříčkem?"
"Já, maminko?"
"Ano, ty Honzíku. Musím prát. Přitom jej nemohu potře
bovat. Ale dej na něho pozor, slyší’?"
"Dobře, maminko."
Ale Honzík měl právě knihu, ve ktoré byly překrásné
obrázky. Ty si musí nejprve prohlédnout. Obrázky by
ly tak poutavé, že kvůli nim úplné zapomněl na brat
říčka. Ten lezl p místnosti. Popadl maminčino ple
tení a vytahoval jeden pletací drát po druhém. Potom
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se dostal k ubrusu. Váza s květinami se převrhla a po
lila ubrus. A potom... bratříček usnul s hlavou na sto
ličce uprostřed nepořádku, který způsobily jeho malé
prsty. Potom přišla maminka do pokoje. Vzdychla hluboce
a velmi nazlobeně začala dělat pořádek. To se stalo ve
čer.
Ale ten večer se stalo ještě něco. A bylo to tak podi
vuhodné, že to Honzík nikdy nezapomněl.
"Maminko?"
"Copak je, Honzíku?"
"Maminko, já bych chtěl chleba s máslem."
"Ty, Honzíku?"
"Ano, já maminko. Mohu dostat chléb s máslem? Mám
takový hlad."
"Dobře, Honzíku."
Ale maminka zůstala sedět a šila dál. Šila tak pilně,
že na Honzíkovu prosbu úplně zapomněla. Trvalo to tak
dlouho! Honzík vzdychal.
"Maminko?"
"Copak, Honzíku?"
"Maminko, dostanu už ten chléb s máslem?"
"Ty, Honzíku?"
"Ano, maminko. Mám tak prázdný žaludek. Dáš mi ho?"
"Dobře, Honz íku."
Maminka šila dál. A Jan seděl a čekal. Trvalo to tak
dlouho! Honzík vzdychal stále hlouběji.
"Maminko!"
"Copak je, Honzíku?"
"Mami, budeme už konečně jíst? Mám takový hlad."
"Dobře, Honzíku. Jdi už nahoru. Přinesu ti potom
chleba s máslem."
Honzík šel nahoru. Pomalu se svlékal. Ležel a čekal. A
matka nešla a nešla. Doma bylo úplně ticho. Vítr si hrál
před oknem. A bylo už také tma ...
"Honzíku, maminka na tebe zapomněla - zapomněla.-."
šeptal vítr.
Byla úplná tma, úplný smutek v Honzíkově malém srdci;
chvíli ležel á plakal, ale maminka nepřicházela. Volal
ji, zcela tiše, potom stále hlasitěji, ale maminka ne
slyšela. A potom to už Honzík nemohl vydržet, vyskočil
z postele a plížil se tiše jako kočka dolů po chodech.
Opatrně nahlédl klíčovou dírkou do kuchyně. Lampa sví
tila. Stůl byl prostřen. Maminka seděla a čekala.
Na copak asi čeká?
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"Mami," naříkal Honzík, "tys na mne úplně zapomněla."
Maminka si vzala svého chlapce na klín.
"Nezapomněla jsem na tebe," řekla.tiše.
"Seděla jsem tady a čekala na tebe. Měl jsi se jen
něčemu naučit."
"Naučit, mami?"
"Ano, Honzíku. Víš ještě, že dnes ráno jsi měl při
nést cukř?" - Honzík se začervenal.
"A dnes odpoledne, když jsem potřebovala uhlí?"
Honzík se ještě více začervenal.
"A dnes večer, Honzíku, pamatuješ si, jak jsi měl
dávat pozor na bratříčka?"
Honzík ovinul ruce kolem matčina krku. Přitiskl se
k ní pevně a zašeptal jí něco do ucha, úplně tiše a
rozpačitě. Maminka ho vzala do náručí a políbila ho.
"Jsi zase můj dobrý chlapec, ano?" řekla.
"Mám teď přinést cukr?" ptal se Honzík snaživě. "A
uhlí? Já bych tak rád!"
To všechno už nebylo třeba. Maminka si sedla s Hon
zíkem ke stolu. A ještě nikdy Honzíkovi chleba s más
lem tolik nechutnal.
(Anne de Vries)
Co se ti líbilo na té mamince?
Líbilo se ti něco na Honzíkovi?
Kdy ses naposledy podobal Honzíkovi - jak se choval
na začátku - a jak se choval na konci?
Nová

hra

Jednou v neděli seděla celá rodina u snídaně. Malý
Karlík kousal krajíc s máslem a džemem.
Tatínek mu řekl: "Znám novou hru. Dneska se budu
chovat přesně tak jako náš Karlík."
Karlík byl tím nápadně nadšen a křičel: "Ano, tatí,
a začni hned!"
Tatínek přikývl a synek ho s napětím začal pozoro
vat. Co asi teď bude dělat?
Otec bere svůj chléb s máslem a džemem do ruky,
ukousne si velký kus a přitom ponoří nos do sklenice
s džemem a dál žvýká namazaný chléb. Pomaloučku ukusuje a pomaloučku žvýká. Jí svůj krajíc skoro půl ho
liny .
"Pospěš si!" říká Karlík. "Chtěl sis přece po sníani se mnou hrát."
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Otec klidně kouše dál poslední sousto ze svého krajíce.
Když je kopečně hotov, řekne mu matka: "Jeden krajíček
chleba, to je přece trochu málo, sněz ještě jeden!"
Otec ohrne spodní ret: "Já nechci!"
"Vždyť já to myslela dobře!" namítne maminka.
Tatínek dupne nohou a vykřikne: "Ale když já nechci'.'
Teď už to začíná být samotnému Karlíkovi příliš hloupé.
"Copak neposlechneš?" řekne přísně, jako by on dnes
byl otcem. Tu otec začne jakoby natahovat moldánky a
brečet: "Huhuhúúú, když já ho ale nechci!"
Trvá to ještě hodnou chvíli, než je otec donucen si
vzít druhý krajíc chleba. A když ho k tomu konečně při
měli, vrtá mrzutě nožem do másla, lžičkou si nabírá za
vařeninu ze sklenice, až je poloprázdná, takže se na
jeho krajíci třese kopec marmelády. Potom ještě oblíže
nůž jazykem.
"Fuj, fuj, fuj!" křičí Karlík pobouřeně. "Něco tako
vého se dělá? Nesněz nám přece tu marmeládu všechnu!"
Otec se tváří, jako by vůbec neslyšel. Bere krajíc s
kopcem zavařeniny, a vtom- kec!- už je stůl pomatlaný.
"To je strašné, jak snídáš!" křičí Karlík. "Nejdřív
koušeš celou hodinu, že maminka nemůže ani sklidit ze
stolu. Pak nám spotřebuješ všechnu zavařeninu a olizu
ješ nůž. Teď se ještě zamažeš! Chceš tenhle krajíc kou
sat taky hodinu?" Karlík má na svého otce zlost.
"To víš, že ano," odpoví otec, "a dávej pozor! Hned
ještě převrhnu mléko. Nos a ruce si také neumyji.Vždyť
přece napodobuji Karlíka! Copak jsi zapomněl?"
Syn si zacpává obě uši. "Já to už nevydržím!"naříká.
Tu se maminka nahlas rozesměje a také tatínek se
musí smát.
"Vidiš!" volají. "A my to musíme vydržet skoro každý
den - od tebe ! "
Chvilku je Karlík zaražený. Přemýšlí. A nakonec se
i on musí rozesmát, že to tatínek sehrál tak dobře.

_________
Eva Rechlinová
Napadlo tě někdy, jak a čím trápíš ty nás?
Jak se chováš při jídle ty?
Co vadí tobě na tvém bráškovi - sestřičce ?
Myslíš, že bys to dokázal odnaučit tak pěkně, jako to
udělal Karlíkův otec?
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Když přišla Růžena dnes na školní dvůr, ohlížela se
za ní všechna děvčata. Hned k ní běžela. Eva říká: "Ty
máš ale krásné šaty!" A Dáša chce vědět: "Jsou ty šaty
nové?"
Růžena je velmi pyšná. Říká: "Moje teta mi je včera
darovala. Musím si dát požer, abych si je nezašpinila!"
Růžena jde velmi opatrně přes školní dvůr. Dělá velký
oblouk u každé louže. Je tak pyšná, na své nové šaty.
Tu přibíhá Vašek. Běží za Vojtou. Křičí: "Počkej,až
tě chytím!" Nedívá se, kam běží. A už se to stalo! Vašek
běží okolo malé Růženy. Oba upadnou. Vašek je první na
nohou. Měl štěstí. Má jen špinavé ruce.
Ale Růžena, ta vypadá! Sedí na zemi a dívá se na
svoje nové šaty. Velká hnědá špinavá skvrna je na nich.
Vašek už zase běží dál. Křičí: "Hloupá huso, proč
ses mi stavěla do cesty?!"
Růžena pláče. A pláče hlasitě. Pláče tak pronikavě,
že to musí všichni slyšet. Tak ji to bolí, že si ušpi
nila nové šaty. Ostatní děvčata stojí kolem Růženy.Rů
žena naříká: "Řeknu to naší učitelce!"
Všechna děvčata přikyvují. Tolik cítí s Růženou.
Přejí divokému Vaškovi, že ho Růžena udá. myslí si:
"Řekni to naší učitelce!"
Dáša volá za Vaškem: "Růžena to určitě řekne naší
učitelce! Jen počkej, Vašku!"
"Hloupé husy!" křičí Vašek nazlobeně a běží dál za
Vojtou.
Ale potom ve škole přece jen dostane Vašek strach.
Možná, že Růžena neřekne nic o šatech. Stále se dívá
směrem k Růženě. Ta sedí ve své lavici a vůbec se na
něho nepodívá. Vašek by jí rád řekl, jak je mu to vše
chno líto. Nechtěl přece Růženu povalit. Moc se stydí.
Ale je přece chlapec. Nemůže se jednoduše omluvit děv
četi. Celé dopoledne čeká Vašek, že Růžena řekne uči
telce o šatech. Když je konečně po vyučování, běží Va
šek s úlevou domů: Nežalovala na něho!
Příští ráno přichází Růžena do třídy a dívá se: Na
jejím stolečku leží velké červené jablko- Malý lístek
leží vedle něho. Růžena Jej bere do ruky. Potom čte:
MILÁ RŮŽENO! DARUJI TI JABLKO, PROTOŽE JSI VČERA
NA MNE NEŽALOVALA!
Růžena se raduje. Tak ráda by Vaškovi poděkovala.
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Ale on stoji tam s ostatními chlapci a dělá, jako by
Růženu neviděl. Tu se Růžena usměje, protože si všimla:
Vašek má úplně červené uši.
_________
Rolf Krenzer
Proč asi Růžena nakonec na Vaška nežalovala, i když
nejdřív chtěla?
Stalo se něco podobného ve vaší třídě?
Proč Vašek - když stál s ostatními chlapci - dělal, že
Růženu nevidí?
K r á lovna

květin

Byli tři sourozenci. Dva bratři a nejmladší sestřič
ka. Bydleli daleko od města - na kraji velkého lesa …
Jednou v lese našli tři malinkaté květinky. Takové
zvláštní, jaké nikdy předtím neviděli. Zalíbily se jim
natolik, že si je vzali s sebou a zasadili je do záho
nu na zahrádce před domem.
Od toho dne každý z nich opatroval jednu květinku.
Zaléval ji, pečlivě ji ošetřoval a chránil ji jako vzá
cný poklad. Co je to jenom za květinu9 Tato otázka je
všechny velice vzrušovala ...
Jednoho dne zabloudil do jejich lesa známý profesor
botaniky z hlavního města. A když se po mnoha hodinách
konečně dostal na cestu, zavedla ho právě k domku, kde
- bydlely tyto tři děti.
I když byl profesor již velmi unavený, presto si
hned všiml tří malých květinek na záhonu - a nadšeně
zvolal: "6 - to je neuvěřitelné!" a pak ještě řekl ja
kési latinské hrozně zamotané a dlouhé jméno. Děti se
hned k němu seběhly - chtěly totiž chránit svoje kvě
tiny - ale on jim hned začal nadšeně vysvětlovat:
"To je nejvzácnější rostlina na naší planetě. Je to
velice krásná květina. Hotová královna květin. Pokud
se správně opatruje, dorůstá velikosti několika metrů.
Má úžasně velikánské květy - modré, červené i žluté
barvy, které krásně voní a jsou ještě navíc léčivé."
Chvíli se odmlčel a pak se náhle zeptal:
"Chtěly byste, aby z těchto malinkých výhonků vy
rostly ty nádherné květy?"
"Ano, chceme!" volaly děti jako o závod.
Profesor však zvážněl: "Ve vašich podmínkách ale z
takového malinkého výhonku tak krásná květina vyrůst
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nemůže."
"Proč?" ptaly se překvapeně děti.
"U vás je příliš chladno," vysvětloval profesor. "Máte
tu i málo slunce. Také půda tu není dohrá - má málo po
třebných výživných látek. Rostlinu je navíc třeba chrá
nit před škůdci. Zkrátka, aby květina dosáhla své krá
sy, musela by být dlouhou dobu ošetřována ve skleníku."
"Ve skleníku?" zklamaně vydechly děti. "Ale my tu
žádný takový skleník nemáme."
"Ovšem," pokýval hlavou profesor, "takový skleník
máme pouze u nás v hlavním městě. Bylo by třeba přesadit květinu k nám."
Tu oba bratři vykřikli:
"Ne! Moje květina se nikam přesazovat nebude!"
Profesor opět vážně pokýval hlavou a řekl:
"Ano. Je to vaše květina a nikdo vám ji nemůže vzít
bez vašeho souhlasu. Ale pokud ji nepresadíte do skle
níku v hlavním městě, nikdy z ní nebude tak nádherná
královna květin. Zůstane malou, drobnou květinkou - a
nejspíš zanedlouho zahyne."
Děti mlčky přemýšlely.
Mají svěřit svou květinu tomu neznámému člověku?
Svůj poklad, který opatrovaly jako oko v hlavě? Profe
sor sice říká, že z ní může být květina ještě neskonale
krásnější; ale - co když to není pravda ...?
"Aťsi!" vyhrkl nakonec starší bratr, "raději si ne
chám květinu u sebe."
"I já si raději nechám svou květinu u sebe," opako
val po něm mladší bratr.
Sestřička mlčela. Dlouho se dívala na svou květinku.
Pak k ní poklekla a něco jí zašeptala ... Potom rychle
vzala lopatku, květinu vyrýpla s kusem hlíny - a podala
ji profesorovi. Stále nic neříkala - jen se mu upřeně
dívala do očí.
Profesor se na ni usmál, pohladil ji po vláskách a
řekl:
"Až z ní vyroste královna květin, pozvu tě do hlav
ního města. A když budeš chtít, odvezeš si ji domů. Ne
boj se, já na tebe nezapomenu.
Když profesor odešel, začali se oba bratři sestře
posmívat:
"Ty hloupá! Měla jsi vzácnou květinu' - a teď nemáš
nic!" "Ale vždyt ten pán slíbil, že z ní vyroste krá
lovna květin - a že mi ji pak vrátí," bránila se sestra.
"Sliby - chyby," gošklebovali se bratři. "Snad bys
mu nevěřila. Věřit můžeš jen tomu, co vidíš. A my své
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květiny vidíme, zatímco místo tvé je teď prázdná jamka.
Jsi prostě hloupá holka!" - a divoce se smáli...
Sestřička by nejraději utekla někam do opuštěného
koutku. A tak si klekla ke své prázdné jamce - a dlaně
mi si zakryla slzící oči ...
Uběhlo několik let ...
Květiny obou bratří dávno uhynuly. Starší ji neu
chránil před mrazem a mladší ji zapomněl jednou v let
ních vedrech zalít ... Jen v srdci jejich sestry hořel
malý plamínek naděje. A proto zpočátku každý den vybí
hala za listonošem a ptala se, jestli nepřišel dopis
z hlavního města. Čím dále však musela čekat, tím častě
ji ji napadlo, že čeká zbytečně.
Jednou se jí sice ve snu zdálo, že vidí svou květi
nu v plné kráse obklopenou zástupem obdivovatelů ...
Ale to byl pouhý sen ...
Bratři se jí už dávno přestali posmívat. Když uhynu
ly jejich květiny, pouze prohlásili:
"Tak už jsme teď na tom stejně, jako ty." - Ale ses
tra přece jenom úplně nepřestala věřit, že její květi
na možná žije. Před bratry však o téhle své naději ml
čela. Dobře věděla, že by ji nepochopili ...
A pak přišel dopis ... z hlavního města - a bylo
v něm napsáno:
TVÁ
DOZRÁLA. ČEKÁM NA
'TEBE NA NÁDRAŽÍ HLAVNÍHO MĚSTA V NEDĚLI ODPOLEDNE.
TVŮJ PROFESOR
A dále byla přiložena jízdenka do hlavního města - a
barevná fotografie jakési překrásné květiny. A pod tou
květinou bylo připsano:
KRÁLOVNA KVĚTIN
Praha 84

Proč bratři svou květinu profesorovi nesvěřili - a sestra ano.
Komu záleželo na květině nejvíc?
Bylo to pro sestru snadné svěřit svou květinu profesorovi?
Co bylo pro sestru asi nejtěžší - a kdy jí bylo nejhůř?
Co si asi myslela, když plakala nad prázdnou jamkou?
Kdy byla květina nejkrásnější - a proč?
Víš, jak se říká tomu, co sestra se svou květinou
udělala?
Můžeš i ty něco obětovat - a komu?

10

P o m e r a n č e
Bylo odpoledne. Stáňa se vrátila z hřiště. V levé ruce
nesla kbelíček na písek. Unaveně jím klátila sem a tam.
Stáňa měla od slunce a písku vyschlo v ústech. Na cestě
musela jít kolem malého obchodu. V něm kupovala matka
vždy ovoce a zeleninu. Stána myslela na pomeranče. Ty
jedla nejraději, byly dobré proti žízni. Teprve včera
se Stána ptala na pomeranče. "Jsou příliš drahé," řekla
matka,"ještě chvíli počkej! Brzo budou opět lacinější."
Anička jedla na hřišti pomeranč. Stána přihlížela, jak
šťáva kape Aničce na prsty. Ostatní děti dostaly na
svačinu pomeranč; Stáňa našla ve své tašce nejčastěji
jen chléb.
U obchodníka byly pomeranče velké s hladkou slupkou,
bez jader. Dokonce byly vystaveny venku před krámem dvě
velké hromady. Na jedné ležely pomeranče zabalené, na
druhé ty bez papíru. Stána viděla obě hromady již z dá
lky. Barvy pomerančů byly silnější než všechny ostatní
barvy; vedle nich žluť banánů jen bledla.
Stána se dívala na pomeranče. Nyní cítila žízeň dva
krát tolik. Zapomněla jít dále. Tak stála před obchodem
a zírala na vábné pomeranče. Zcela bez sítě tam ležely
v otevřené bedně před ní. Nikdo by nezpozoroval, kdyby
jeden chyběl. Stáňa se podívala do výkladní skříně. Ob
chod byl prázdný. Podívala se napravo a nalevo. Také na
ulici neviděla nikoho. Přemýšlela, potřásla hlavou, se
hnula se, zaváhala - sáhla; pomeranč se octl v jejím
kbelíčku.
Stáňa se otočila. Chtěla rychle odejít.
Za ní stál obchodník. "Dobrý den, slečno!" řekl.
Přitom se díval Stáně do očí. Stániny oči byly široce
rozevřené. Nemohla jít dál, nemohla promluvit. Také ob
chodník nic neříkal.
Aniž by se podívala, sáhla Stána do kbelíčku a poda
la pomeranč obchodníkovi. Ten vzal pomeranč a hledal v
kapse nůž. Když nůž našel, posadil se na bobek vedle
Stáni. Docela pomalu sloupl nožem slupku. Vyřízl hvěz
du - hvězdu, jak ji matka pro Stáňu vždy vyřízla, když
měla dost času. Nikdo neřekl ani slovo.
Když byl obchodník hotov s prací, vrátil Stáně pome
ranč. Stáňa si ho nechtěla vzít, tolik se styděla. Ale
obchodník jí vtiskl oloupaný pomeranč do ruky. Potom
řekl: "Co jsme oba teď udělali, to nebudeme nikomu vy-
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pravovat. O tomhle pomeranči smíš říci mamince, daroval
jsem ti ho."
Vstal, pokynul Stáně a vrátil se zpět do svého ob
chodu.
.
Hans Peter Richter

Jak myslíš, že by jednal skoro každý jiný prodavač?
Proč tenhle jednal jinak?

Koníčkový

kolotoč

Martina šla s matkou na náměstí s lunaparkem. Otec dal
Martině pět korun. S nimi si mohla dělat co chtěla. Tis
kla peníze pevně v hrsti, když přišla na náměstí s atra
kcemi. Ze všech stran zněla hudba, ze všech stran volali
prodavači, všude bylo něco k vidění.
Martina nevěděla, kam by se měla dříve podívat. Nej
raději by si za pětikorunu koupila všechno. Zastavila
se už u prvních bud.
Matka se k ní sklonila a řekla: "Martino, máš pět ko
run.. Dám ti radu. Dříve, než za tvé peníze něco koupíme,
projdeme celé náměstí. Všechno si prohlédneme. Až vše
chno uvidíme, budeme vědět, co je nejkrásnější, Potom
začněme ještě jednou od tohoto místa. A až půjdeme po
druhé náměstím, pak si koupíme to nejkrásnější, co jsme
objevili a co můžeme dostat za pět korun.
Zatímco matka mluvila, dívala se Martina kolem. Ani
pořádně neposlouchala. Když se matka ptala zda rozuměla,
Martina přikývla, aby mohly jít co nejrychleji dále.
Nedaleko od vchodu lunaparku nabízel nějaký muž pe
stré větrné mlýnky. Martina přitahovala matku těsně ke
stánku. Chtěla si větrný mlýnek koupit.
"Martino, mysli na to, co jsme si právě řekly," na
pomínala matka, projdeme nejprve náměstí, když nenajdeš
nic krásnějšího, vrátíme se sem zpět a koupíme větrný
mlýnek za tvé peníze." Martina stáhla obličej, ale ko
nečné se nechala táhnout matkou dál. Několik kroků dál
uviděla boudu, kde se prodávala cukrová vata. Muž uka
zoval velké růžové koule a volal: "Jedna koruna!" Mar
tina zírala na nádhernou cukrovou vatu: "To je to nejkrásnější!" řekla."Chtěla bych tuhle cukrovou vatu!"
Matka vrtěla hlavou. Ale Martina nechtěla povolit.
Konečně se podařilo matce, aby šla ještě dal.
Přišla až ke koníčkovému kolotoči. A teď odmítala
Martina jít dál. Na každém lunaparku byla Martina na
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koníčkovém kolotoči. To se jí zdálo ze všeho nejkrás
nější.
Matka jí to rozmlouvala. Martina však neslyšela.
Matka chtěla odejít. Martina plakala. Všechno bylo
marné; Martina musela bezpodmínečně ihned jet na. koníč
kovém kolotoči. Matka povolila.
Martina vystoupila na jednoho z dřevěných koní, zapla
tila dvě koruny a při muzice jezdila dokola. Zářila a
smála se radostí. Na spor s matkou úplně zapomněla a
mávala jí z koníka.
Matka čekala. Obličej měla trochu zamračený.
Když šly dále po náměstí s atrakcemi, zůstávala Mar
tina tu a tam stát. Se zbývajícími třemi korunami by
nejraději koupila balónek, turecký med, los a sádrového
psíka. Chtěla se také podívat na obrovského hada a jet
závodním autem.
Tenkrát matka nepovolila.
Docela na konci náměstí stálo něco, co zde dosud nik
dy nebylo: opravdová jízdárna. Děti mohly jezdit na opravdových ponících, mohly zvířata pohladit a krmit
chlebem nebo cukrem.
Martina skákala radostí, když uviděla jízdárnu. "Ma
mi, chtěla bych jet na koni, opravdu jet na opravdovém
koníčku! Tady ti jsou mnohem krásnější než na koníčko
vém kolotoči!" volala.
Matka však ukázala na štítek nad jízdárnou a předčí
tala hlasitě. "Jízda na koni pro děti: pět korun."
Martina se podívala do své dlaně. Byly tam tři koru
ny. A tu Martina začala plakat.
Hans Peter Richter

Co Martina nedokázala?
Dokážeš se ty ovládat? - Kdy se ti to povedlo naposled?
Proč je tak důležité se ovládat?
N e j 1 e p š í

přání

Náčelník Čirokézů měl čtyři syny. Všichni, se narodi
li ve stejný den. K jejich patnáctým narozeninám chystal
pro každého z nich velký dar. Rozhodl se, že každému sy
novi splní to, oč požádá.
Již dlouhou dobu se připravoval na tento den a pro
každého ze svých synů chystal to, o čem věděl, že bude
nejvíc potřebovat. Svoje syny dobře znal - vždyť každý
den je sledoval laskavým očima, ochraňoval je a učil.
Již patnáct let ...
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Konečně nastal ten slavný den.
Před, náčelníka předstoupil první syn. Na svého otce
se podíval tvrdým přímým pohledem a řekl:
"Neprosím tě, otče, o nic. Jsem dost velký na to, abych se o sebe postaral sám."
Náčelník mu překvapeně odpověděl;
"Ale vždyť ti mohu nabídnout dary, o kterých nemáš
ani tušení. Takové dary, jaké by rád přijal každý sta
tečný bojovník!"
Avšak syn odmítl:
"Jiný - možná. Ale já ne!"
Otočil se otci zády a odešel.
A již před náčelníka nedočkavě vběhl druhý syn.
"Já tě, otče, žádám o nejrychlejšího koně a tvou
ručnici. Ještě dnešní noci se chci vydat na výpravu do
údolí Zlaté řeky."
"Ach, synku," smutně se zeptal náčelník, "proč
chceš svůj život zbytečně vydávat do takového nebezpečí? Vždyť z údolí Zlaté řeky se dosud žádný člověk ne
vrátil živý!"
"Ale já se vrátím!" sebevědomě odpověděl druhý syn.
"A u všech táborových ohňů se bude o mé výpravě hovo
řit. A já budu slavný!"
Náčelník opět smutně pokýval hlavou a dal pokyn, aby
přivedli nejrychlejšího koně a přinesli jeho ručnici.
Pak se ještě jednou obrátil ke svému druhému synovi a
řekl: "Zklamal jsi mě svým přáním. Pro tvou statečnost
a sílu jsem měl připravený jiný dar!"
Ale druhý syn ho už neposlouchal. Rychle naskočil
na koně a tryskem zmizel v dálce …
Před náčelníka se postavil třetí syn. Chvíli rozpa
čitě stál a nic neříkal. A po chvíli se ozval jeho
hlas; "Dosud jsem, otče, příliš nepřemýšlel o tom, ja=
ký dárek bych si měl od tebe přát. Teď mne napadá, že
by bylo krásné, kdyby mé Tee pee stálo stranou od tá
bora, na kraji palouku, kde začíná sosnový háj. Ráno
se tu budu moci pozdravit se Sluncem jako první, a
když se bude Slunce ukládat ke spánku, jako první mu
zamávám. Ve dne budou mými přáteli barevní motýli a
zpěvaví ptáci. Potok v trávě mě bude svým bubláním pro
bouzet a vůně sosen mi poví pohádku na dobrou noc."
Náčelník se usmál a řekl: "Je vskutku zvláštní tvoje
přání, mé dítě. I pro citlivé a pozorné srdce jsem měl
připravený jiný dar. Ale stane se ti, jak sis přál»"
Nakonec předstoupil před náčelníka poslední čtvrtý
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syn. Dlouze se mu zadíval dc očí a řekl: "Mým největším
přáním, otče, je být stále s tebou. Toužím jít tvou ces
tou. A věřím, že to s tvou pomocí dokážu."
Náčelník pokýval hlavou a pravil: "Ano, ty jediný
žádáš dar, na který měl právo každý můj syn. Tvé přání
prozradilo, že ty jediný jím opravdu jsi."
--------Praha 84
Co to vlastně znamená, když někomu říkáme: Prosím tě?"
Jakému bratru se nejspíš podobáš ty, když prosíš Boha?

B o_h a t ý

mu ž

a

obuvník

Byl jednou jeden chudý obuvník /švec/, který měl ce
lý den dobrou náladu. Eýl tak slastný, že od rána do večara radostí zpíval. Před jeho oknem stálo pořád mnoho
dětí a naslouchlo mu. Hned vedle toho obuvníka žil vel
mi bohatý muž. Zůstával celou noc vzhůru a počítal své
zlaláky. Ráno pak šel spát. Ale nemohl spát, protže
slyšel obuvníka zpívat. Jednoho dne měl nápad, jak znechutit obuvníkovi zpěv. Pozval ho k sobě, a obuvník
hned přišel. K jeho velkému překvapení mu bohatý muž
daroval pytlík peněz. Když obuvník přišel domů, otevřel
pytlík. Nikdy ve svém životě neviděl tolik peněz. Peč
livě je začal prohlížet a počítat - a děti přihlížely.
Bylo toho tolik, že obuvník měl strach nechat peníze
na očích. Vzal je ssebou v noci do postele. Ale také
tam se musel znovu na množství peněz myslet a nemohl usnout. Tak odnesl pytlík na půdu, ale nebyl si jistý,
zda tohle je dobrý úkryt. Brzo ráno vstal a přinesl
pytlík opět dolů. Usmyslil si zastrčit jej do komína.
"Odnesu peníze do kurníku,". myslel o něco později. "Zde
je určitě nikdo nebude hledat." Ale nebyl stále ještě
spokojen a za chvíli vykopal hlubokou jámu v zahradě a
do ní vložil pytlík. Ale k práci se vůbec nedostal.
Měl tolik co dělat se svými zláláky. A zpívat už taky
nemohl... Byl tak ztísněn, že nevydal ani jediný tón.
A co bylo nejhorší, ani děti už nepřicházely, aby ho
navštívily. Nakonec byl obuvník tak nešťastný, že opět
vykopal pytlík a běžel s ním ke s-vému sousedovi:
"Prosím, vezmi si své peníze zpět." řekl. "Starost
o ně působí tak, že jsem úplně nemocný a také moji přátelé nechtějí o mně vědět. Chtěl bych být opět chudým
obuvníkem, jakým jsem byl dříve." A tak byl obuvník
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opět právě tak veselý, jako předtím a zpíval a praco
val celý den.
La Fontain
Kvůli které ze svých hraček se nejčastěji hádáš?
Kterou hračku bys.
nedokázal darovat někomu jinému,
nebo půjčit?

Anička
Matka odvedla Evičku až k chodníku. "Tak! Zde zů
staneš a počkáš ná mě." řekla, "já se převléknu, potom
půjdeme spolu do města." Matka zdvihla Evičce hlavu a
podívala se. jí do očí. "Rozuměla’s mi, Evičko? Hrej si
zde na chodníku, abych tě mohla stále vidět a abych tě
hned našla! A ani krok na ulici! Rozumíš? Ani krok na
ulici!" Evička přikývla,
"Přijdu hned!" zvolala ještě matka a zmizela v domě.
Evička ponechána sama sobě se rozhlížela kolem.
Nikdo zde nebyl, s kým by si mohla hrát. Tak stiskla
pevněji svou pannu. S pannou v náručí cupitala sem a
tam před domem. Zpívala přitom tiše ukolébavku a začala panenku houpat.
Mezitím se ale stále rozhlížela kolem, zda by pře
ce neobjevila nějaké dítě na hraní. Marně. Tancovala
se svou panenkou; skákala s ní, Nakonec se začala nu
dit ... Potom posadila malou panenku na zed zahrádky.
Se založenýma rukama na zádech se postavila před ka
mennou výlivku a pozorovala dospělé, kteří spěchali
kolem. Nestála ani dlouho, když se k ní přišoural cizí chlapec. Zrovna u Evičky se zastavil. Byl skoro o
hlavu větší než Evička. Pohrdavě si prohlížel děvče.
Evička se ho ptala: "Bydlíš tady?"
Chlapec potřásl hlavou a řekl: "Neee!"
Evička se smála pyšně: "já ano! - A Božka také!"
Chlapec se ohlížel kolem; "Jaká Božka?" Evička mu
ukázala panenku. Aniž by se zeptal, vzal chlapec panenku. "Ošklivá hračka!" zabrumlal.
"Božka není ošklivá!" namítla Evička. "Dej ji sem!"
Chlapec se usmál. Držel Božku vysoko nad hlavou.
Evička ho chytila za kabát.
Otočil se a Evičku setřásl. Rychle přeběhl ulici.
Evička křičela, ale chodník neopustila. A protože se
přiblížili dospělí, zastrčil chlapec pannu nohama do
drátěného plotu a utekl.
Evička stále plakala. Ale dospělí byli příliš zane-
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prázdněni. Spěchali kolem, aniž by se starali o Evičku.
Nikdo jí nechtěl pomoci.
Jen jedna dívka v kalhotách, ne větší než Evička,
zůstala stát. "Proč vřeštíš?" ptala se.
Evička ukázala na panenku: "Nějaký chlapec mi tam
vrazi," vzlykala.
"Proč si ji nepřineseš?" vyzvídala dívka.
"Nesmím jít přes ulici,“ naříkala Evička. "Maminka
to zakázala." Cizí dívka přešla ulici, vzala pannu a
přinesla ji Evičce. "Zde ji máš," řekla. Potom vzala
kapesník ze své kapsy a očistila Evičce obličej a nos.
"Děkuji!" zašeptala Evička. Cizí dívka neodpovědě
la. Zůstala stát vedle Evičky.
"Jak se jmenuješ?" ptala se Evička. "Já jsem Evička."
"Já jsem Anička," řekla dívka.
Tu se objevila matka.
"Maminko!" volala Evička. "Podívej se! To je Anička,
moje přítelkyně!"
--------Hans Peter Richter
Co se ti nejvíc líbilo na Evičce?
Nechováš se někdy jako ten hloupý,surový kluk?
Proč, to asi ten chlapec udělal?
Kdo je tvůj kamarád - a podle čeho jsi to poznal?

Kamarádi

Matka zůstala chvíli stát a bavila se se selkou.
Jirka a Petr šli kousek do zahrady. Petr řekl: "Ty,
poslyš! můžeš si klidně sklenici s oběma rybami nechat!
Udělal jsi mi přece také udici.” "To je v pořádku," ře
kl jirka. Potom se zeptal:
"Půjdeš se mnou ke králíkům?"
"Ty máš králíky?"
.;
"Ano," řekl Jirka, "pěknou hromádku!"
Oba šli ke stodole. Byla to obrovská venkovská stodola.
Tam v koutě stála králíkárna. Velký králík skákal podél
mříže. "To je matka," řekl Jirka. Otevřel dvířka a sá
hl rukou dovnitř.
"Vidíš," řekl, "toje malý králík. Mám jich osm."
Ó, jaké to bylo něžné zvíře; Petr je směl držet. Bylo
hnědé s bílými skvrnami. A bylo tak měkké a teplé!
Jirka je strčil zpět do králíkárny.
"Chtěl bys mít párek?"zeptal se.
"Ano, rád!" řekl Petr. "Šlo by to?"

"Ó
ano," řekl Jirka," moje matka nebude mít urči
tě nic proti tomu."
"Ale já nemám králíkárnu".
"Potom ti ji tatínek musí udělat. Máš ještě dost
času. Musí ještě pár týdnů zůstat u matky."
"To je prima," řekl Petr. "Zeptám se otce."
Šli zpět domů.
"Pojď, Petře," volala matka, "musím jít."
"Přijdeš si zítra kě mně hrát?" ptal se Jirka.
"Smím, mami?" ptal se Petr.
"Ano," řekla matka, "když už se nebudete prát!"
Ó ne, to už určitě nebudou. "Jsme kamarádi," řekl
Petr. "Ne, Jirko?"
"Ano, řekl Jirka.
Anne de Vries

Dovedeš si také s někým tak pěkně hrát?
Jak můžeš kamarádovi ublížit?
A jak mu můžeš udělat radost?
Záleží Ježíši na tom, abys byl dobrým kamarádem?
Nehoda

na

dálnici

Jedeme po dálnici. Vpředu sedí otec a matka, vzadu
Arne a Anča. Arne počítá auta, která otec předjede.
Anča počítá vozy, které předjíždí nás. Nejprve vyhrá
vá Anča. Arne prosí: "Jeď, tatí, stodvacítkou!" Otec
přidá na plný plyn. A Arne se teď zlepšuje. Ale počí
tání se stane časem nudným.
Nono! Vůz sebou škubá a jede čím dál pomaleji. Otec
zabočí na okraj vozovky. Motor se zastaví. Už pak ne
naskočí. Anča počítá dále: ..47,48,49,50,51.." "Přes
taň!" křičí otec rozzlobeně. Potom jde k motoru a hle
dá v něm. Brzy se vrací s černýma rukama.
"Tatí, postaví výstražný trojúhelník," říká Arne.
"Vystupte!" rozkazuje otec, "ale jen na pravou
stranu. Jděte kousek nahoru po svahu!" Matka se ještě
jednou vrací. Přináší svačinu.
Arne jde s trojúhelníkem dozadu. Dělá 150 dlouhých
kroků na vnějším okrají dálnice. Potom staví červený
trojúhelník. "Dívejte se na to, řidiči," volá Arne
hlasitě, "a ješte opatrně a pomozte nám!"
Otec je stále ještě sehnutýnad moto
rem. Nyní má i
předloktí černé. Matka a Ančou se krmí. Jedno auto
za druhým pádí kolem .. "...98,99,100 - vyhrála jsem!"
volá šťastně Anča. Potom opět kouše plnou pusou.
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Otec si obléká kabát a říká. "Jdu k nejbližšímu tele
fonu. Zavolám silniční stráž."
Sotva otec odešel, zastaví auto. Vystoupí muž a ptá
se přátelsky: "Tak co, nechce jet?" Arne sděluje: "Mo
tor se najednou zastavil. Ale v nádrži je ještě polovi
na benzínu."
"Tatí! Tááátíí!" Matka s Ančou volají z plných plic
na stráni. Arne houká: tu-tu-tú tu-tu-túúú! Konečně se
otec otáčí. Vidí pomocníka. Rychle běží zpět. Cizí muž
sahá sem a tam v motoru. Arne musí zasunout startovací
klíček. Má spustit motor. Ale motor stále nenaskakuje.
Nyní cizinec něco vyšrouboval. Čistí a fouká. Už má
také černé prsty, ale směje se přitom. Arne musí opět
otočit zapalovacím klíčkem ... a hrrr, motor zavrčí.
Všichni se radují. Anča dostává od matky tabulku čo
kolády. Má ji donést k druhému autu. Tam sedí malé děv
če se svojí matkou. Anča rychle ještě vyhrabe sáček s
lékořicí ze své tašky. Čokoládu a lékořici dává té ma
lé. "Dej z toho taky něco tvému tatínkovi," ještě do
dává Anča.
Cizinec se loučí. "Není za co děkovat," říká. "Mož
ná, že se dostanu do úzkých také jednou já." Utec odpo
vídá: "Potom vám pomohu, jak dovedu." Druhé auto odjíž
dí. Rodiče a Anča za ním mávají. Arne přináší výstražný
trojúhelník.
Když už jedou dále, ptá se Anča: "Ty jsi, tati, tomu
pánovi nedal žádné peníze?" "Ne," odpovídá otec, "Nic
by nevzal." - Tomu nerozumím," uvažuje Anča.
_________
Rolf Heerdt
Kdo se ti v tom příběhu nejvíc líbil - a proč?
Komu se nejčastěji podobáš ty?
A komu by ses chtěl podobat? Co ti k tomu schází?
T ř i

p a c ie n t i

V nemocničním pokoji leželi tři pacienti. Čekala,až
přijde hlavní lékař, který měl určit jejich další léčení.
"Říkám vám," ozval se první pacient, "že jsem tu omy
lem. Já jsem totiž úplně zdráv. Na vás dvou vidím, že
jste nemocní Ale mně nic neschází. Já jsem, Bohu díky,
v pořádku. A lékař by musel být hlupák, aby nepoznal,
že jsem zcela zdráv.”
A odtáhl se od dvou ostatních pacientů, aby se náho
dou nenakazil.
"Mně není pomoci," zaúpěl druhý pacient, "Mám nevy-
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léčitelnou nemoc. Cítím to. Každá pomoc je marná..."
V tu chvíli se otevřely dveře a vstoupil lékař.
První pacient se vztyčil na lůžku a dříve než lékař
cokoliv řekl, spustil:
"Doufám, pane doktore, že mi jdete oznámit propuš
tění z nemocnice. Jsem přece úplně zdráv!"
"Nikoliv," překvapeně odpověděl primář. "Vy jste
naopak vážně nemocen."
"Cože?" vykřikl první pacient. "Já že jsem vážně
nemocen? Já se cítím zdráv! Rozumíte? Zcela zdráv!"
"Jenomže roentgenové vyšetření ukazuje něco zcela
jiného," pevně odpověděl lékař a dodal: "Zhoubný nádor
poblíž srdce."
"Hlouposti" rozzlobil se první pacient. "Já o žád
ném nádoru nic nevím. Zbytečně tu s vámi ztrácím čas.
Vy nejspíš nerozeznáte srdce od plic.' Jak byste tedy
mohl poznat, jestli jsem zdravý!" -Na nic. již nečekal
a vyběhl ven, přestože primář za ním zoufale volal:"Vrazte se! Pokud se nebudete léčit, zemřete v hroz
ných bolestech..."
Druhy pacient ležel bez hnutí na lůžku. Na lékařovy
otázky neodpovídal, pouze stale tvrdil. "Všechno je
zbytečné; mně už nikdo nepomůže."
"Ano, jste opravdu vážně nemocen," řekl mu nakonec
hlavní lékař, "ale vaše skutečna nemoc se jmenuje ne
důvěra. Kdybvste mi důvěřoval, mohl bych vám opravdu
pomoci. Chcete to zkusit?"
"Ne.." zamumlal druhý pacient, "mně už nikdo nepomů
že," - a odvrátil se ke stěně.
Třetí pacient lékaře nejprve pozdravil a popravdě mu
řekl všechno, co sám věděl o své nemoci. Nakonec dodal:
"Vím, že moje nemoc je vážná a že bez vaší pomoci
bych se neuzdravil. Ale já se chci uzdravit, protože
na mne čekají lidé, které mám rád. A věřím, že i když
to nebude snadné, s vaší pomocí se uzdravit mohu."
"Dobrá," odpověděl mu hlavní lékař, "můžeme začít s
léčením."
Praha 84
Jaký byl ten první pacient?
Jak se chovají pyšní lidé vůči Bohu, proč jim nemůže
pomoci?
Co mu říkají ve svém srdci?
Jaký byl ten druhý pacient? Proč mu lékař nemohl pomoci?
Jsou všichni lidé nemocní?
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Kdo může každého člověka uzdravit z hříchu?
Co říká Ježíšovi ve svém srdci ten, kdo je jako třetí
pacient?

Příliš

po z d ě

"Kdo zná. odpověď?" ptal se učitel. Chodil v ulič
kách mezi stolky sem a tam; "Marek?-- Josef? - Patrik?
- Vít?" Před Vítem zůstal stát.
Vít se sklouzl po židli a přemýšlel. Prudce vstal.
Tu někdo zaklepal na dveře. Učitel-nečekal na odpo
věď. Šel ke dveřím a vystrčil hlavu ven.
Venku někdo rozčileně hovořil
Vít naslouchal. Nemohl vědět, kdo mluvil přede dveř
mi. Taky nemohl ničemu rozumět. Ale ten hlas ...?
Učitel přikývl. Zavřel dveře. "Víte!" zvolal.
Vít ještě stál. "Víte!" opakoval učitel. "Seber si
svoje věci; můžeš jít domů. Matka si tě odvede.” Uká
zal palcem na dveře. Potom pokračoval ve vyučování.
Vít nic nechápal. Zaklapl knihu a strčil ji do braš
ny; hledal chléb. Chléb v jedné, brašnu v druhé ruce
opustil třídu, aniž by něco řekl.
Matka měla načervenalé oči. "Pojď rychle.!" řekla.
"Babička by tě ráda viděla!" Vzala mu brašnu a šla na
před; víc běžela než šla.
Vít neměl čas ptát se na něco; dalo mu to práci,aby
udržel s matkou krok.
Před školní branou stála teta Terezie u svého vozu.
Motor bručel. Prudce otevřela dveře; Nastupte! Rychle!
Skok! A seděla na svém místě a rozjela se. Dveře za
vřela během jízdy. Také teta Terezie měla uplakané oči.
Pádila ulicemi, zatáčky projížděla, až kola svištěla.
"Copak se děje?" ptal se Vít.
Matka neodpověděla, začala plakat. Také tetě Terezii
kanuly slzy po obličeji. Vít se díval z jedné na druhou.
Dojeli do nemocnice. Teta zabrzdila a vyřítila se z vo
zu, aniž by zavřela u auta dveře.
Matka táhla Víta za ruku do budovy; škubala jím za
sebou, vzhůru po schodech, potom dlouhou chodbou až k
jedněm z mnoha dveří, teta Terezie už uchopila kliku.
Tiše otevřela. Všichni vstoupili dovnitř.
Pokoj byl temný. Záclony byly zataženy, hořela svíč
ka. Vít měl ještě v ruce chléb s máslem. Pomalu si jeho
oči zvykly nař temnotu.
Tu uviděl strýce Bohumila. Klečel. Čelem se opíral
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o postel. Sotva slyšitelně zašeptal: "Příliš pozdě!"
V posteli ležela babička; ležela docela rovně. Ruce
držela sepjaty na hrudi. Její obličej byl neobyčejně
klidný.
Vít pohleděl tázavě na svoji matku.
A ta vzlykavě řekla: "Babička je mrtvá."

_________
Hans Peter Richter
Proč lidé pláčou, když umře někdo, koho mají rádi?
Proč se křestané, když jim někdo drahý zemře, chovají
skoro vždycky stejně jako lidé, kteří v Boha nevěří?
Můžeme se také radovat, když umře někdo, koho máme rádi?
Kdy je, myslíš, člověku lépe: před smrtí nebo po smrti?
Co je"vstupenkou" do Božího království?

S t o p y

v

po u š ti

Z jedné poštovní stanice vyšel muž. Poštovní kurýr.
Měl doručit dopisy do nedaleké osady v poušti. Cestu
znal velmi dobře. Chodil tudy každý měsíc. A osada by
la vzdálena pouhé tři hodiny cesty.
Tentokrát však hned na začátku cesty potkal člověka,
který mu nabízel vodu: "Vezměte si mou vodu. I když za
ni zaplatíte všechno, co máte s sebou, nebudete lito
vat." "Člověče! Myslíte si, že jsem blázen?! Za vaši
vodu mám dát skoro tisíc?" odbyl ho kurýr. "Kdepak. Já
mám svoji malou zásobu vody. Ta mi úplně stačí. K čemu
vaše zásoby na několik dní..."
Kurýr mávl rukou, odvrátil se od člověka s vodou a pokračoval v cestě.
Bylo časně zrana. Spěchal, aby byl v osadě dříve,
než začne slunce nesnesitelně pálit. Znovu si vzpomněl
na člověka, který mu nabízel vodu, ale opět si řekl:
Kdepak. Byl bych opravdu blázen, kdybych tu vodu kou
pil. Moje voda přece stačí a v osadě budu, co nevidět.
Vytáhl svou láhev a naráz, vypil její obsah. Náhle nebe na obzoru potemnělo a jakoby zdáli se ozývalo hučení! Kurýr zděšeně vykřikl. Věděl, co to
znamená: písečná bouře! Koho zastihla písečná bouře v
poušti, nikdo z ní nevyváznul. Kurýr se zoufale rozbě
hl a doufal, že doběhne dřív, než se bouře přižene.
Marně. Bouře byla rychlejší. Písek byl všude. Zakrý
val i oblohu a vítr jej roztáčel v divokých kruzích.
Muž klopýtal. Padal. Oči i ústa měl plná písku. Byl ú-
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plně bezmocný. A nikdo mu nemohl pomoci. Vždyť byl úplně sám.
Ne! Nebyl sám. Byl s ním někdo, na koho si už něko
lik let ani nevzpomněl.
Bouře náhle ustala. Avšak cesta, kterou tak dobře
znal, se úplně ztratila. Všude byly jen samé hory pís
ku. Písek... písek... písek...
Čtyři dny bloudil kurýr pouští. Po čtyřech dnech
byl zcela vyčerpán. Umíral žízní. "Pít ... pít.." šep
taly jeho rozpraskané a vyprahlé rty. A před očima se
mu objevila situace, kdy odmítl člověka, který mu nabí
zel vodu na několik dní. Nechtěl se tehdy vzdát svých
peněz a teď by za vodu, kterou odmítl, dal nejen všech
ny peníze... Ale bylo pozdě.
Pátý den upadl muž do bezvědomí. Jakoby,ve snu uvi
děl svoje stopy, jak bloudí pouští. Vedle nich však .
byly ještě jedny stopy! Čí jsou to stopy? Vždyť celou
cestu šel přece sám! Úplně sám ...
A najednou slyší kurýr hlas:
"To jsou stopy mého Syna Ježíše. Šel stále vedle
tebe."
A znovu vidí kurýr svoji cestu. Ale teä jsou stopy
jen v jedné řadě. Jsou však tentokrát velice hluboké.
"Kam šel Ježíš?" s úzkostí vykřikl kurýr a hlas mu
odpověděl: "Ty hluboké stopy jsou přece jeho ."
"Jeho?" překvapeně zvolal kurýr.
"Ano. Tys už nemohl a tak tě Ježíš nesl. Právě pro
to jsou ty stopy tak hluboké. To tvojí tíhou se vyhlou
bily."
"Odpusť!" vykřikl kurýr. "Všechno se mi v životě
zdálo důležitější, než Ježíšovo přátelství. Ale teä
vím. Není na světě větší poklad, než jeho přátelství.
Je jako voda na poušti."
"Nikdy nezapomeň na tato slova," odpověděl mu hlas...
V tu chvíli se kurýr probral. Skláněl se nad ním
černý lékař a radostně na něho volal: "'Žije! Sláva Bo
nu, žije. "Ano. Sláva Bohu," vydechl kurýr.
------ — Praha 84
K čemu všemu se používá voda? A při mši svaté?
Jak to, že Ježíš byl stále s kurýrem?
Je i s tebou Ježíš stále?
Vzpomeneš si vůbec přes den na něj?
A jak to, že Ježíše Ježíše nevidíš, neslyšíš ani necí-
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tiš, když je stále s tebou?
—
Musí to tak být, nebo se to může změnit?
Jak můžeš vidět, slyšet i cítit, že je Ježíš s tebou?
Co "je znamením jeho přítomnosti?
II. ČÁST
Telefon
Venku je už tma. Moji rodiče se musí brzo vrátit
domů. Jsou na návštěvě u strýce Martina.
Vtom zazvoní telefon: "Halo, Karle, tady je mami."
"Haló, maminko! Kdypak už přijedete?"
"Až pozdě. Strýc Martin nas pozval do biografu. Už
jsi veliký a zůstaneš rád sám, ne?" - Držím sluchátko
pevně na uchu. To není pravda,’ že jsem rad sám.'Co mám
odpovědět?
"Haló, Karle, jsi tam ještě?""Ano, mami. Počkám, až přijedete!"
"Ne, nečekej! Jdi do postele a můžeš nechat lampu
svítit. Dobrou noc, miláčku! Spi dobře!"
Cvaklo to. Maminka zavěsila.
Jdu do koupelny. Vlastně se nechci vůbec mýt, ze
vzdoru, protože mě nechávají samotného. Ale potom se
přece umyji, dokonce víc než jindy. A potom si lehnu
do postele a vůbec se nebojím. Brzo usnu a bude se mi
zdát něco krásného ...
Mirka Lobe

Jednal Karel dobře? Přemohl svou nechuť být doma sám a
jednal tak, jak mu radila maminka.
"Nebojte se! Já jsem s vámi," to je Ježíšovo slovo.
Na něj se můžeš spoléhat.
Tatanka,

malý Indián

Jednou v noci se Tatanka ve spánku lekl a plakal.
Sova zahoukala těsně u jeho stanu a Tatanka, malý In
dián se bál.
"Buď klidný, Tatanko." řekla mu babička, "přilákáš
svým křikem divoká zvířata a nepřátelské válečníky!"
Ale Tatanka plakal stále hlasitěji. A když sova za
vadila o střechu stanu svými křídly, hlasitě vykřikl.
Takový strach měl Tatanka z velkého ptáka. Až k ránu
se uklidnil při ukolébavkách své babičky, které zněly
jedním tónem.
"Podívejte se na Tatanku, toho křiklouna!" volaly
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ostatní děti další ráno. "Nikly nebude statečným váleč
níkem!" A smály se a nechaly Tatanku stát. Tu se vyšpl
hal Tatanka na strom a nikdo ho už nemohl spatřit. "Ješ
tě poznají;" myslel si, "že nejsem bázlivý. Jednou ulo
vím, až budou všichni hladovět, nejtučnějšího medvěda
a jedním šípem přemohu nejúskočnějšího nepřítele!" Tak
uvažoval Tatanka až do večera. Sklouzl dolů ze stromu
a vrátil se do vesnice.
Muži už se vrátili z lovu a seděli kolem hřejícího
ohně. Ženy pekly a vařily maso. Děti si hrály . Když
spatřili Tatanku, smály se a volaly: Podívejte se,
křikloun je zase zde! Určitě zastřelil sovu !" Tatanka
se málem rozplakal, kdyby ho otec, který seděl s muži
u ohně, nezavolal k sobě. "Tatanko!"
Tatanka poslechl a ostatní děti zvědavě následova
ly, protože by rády slyšely, co nebojácný muž řekne
svému ustrašenému synovi. "Dobrý večer, Tatanko!" po
zdravil ho otec. "Podívej se, vědro je prázdné. Máme
žízeň, ale není žádná voda. Jdi k prameni a naplň vě
dro."
Děti se dívaly ze strany na Tatanku. Všechny
věděly, že cesta tam není bezpečná, a ještě navíc slun
ce dávno zapadlo za velikou horu. Odváží se Tatanka?
Tatanka vzal vědro mlčky a sel. Ponořil se do divo
činy a krok za krokem hledal stezku. Srdce mu tlouklo
hlasitě a lekalo se, když praskla větvička nebo když
zvíře zachrastilo. Opatrně jako kočka kladl svoje no
hy, až konečně slyšel hučet pramen. Potom naplnil vědro. Stále znovu kolem něho kroužila sova a naříkala.
Tatanka by nejraději nechal vědro stát a běžel by do
vesnice, ale věděl, že nyní může všem ukázat, že je
statečný. A tak došel k ohni, kde tábořili muži.
"Á", řekl jeho otec, "už jsi tady?!" Potom vyprázd
nil vědro s cennou vodou a přikázal Tatankovi, aby šel
ještě jednou. Tatanka cítil, jak mu slzy stoupají do
očí. Ještě jednou udělat tuto strašnou cestu! Ještě
jednou do tmy podle šustících a chrastících zvířat k
prameni! Tatanka se podíval tázavě na otce, ale ten
se dávno obrátil k ostatním mužům a nikdo si už Tatanky nevšímal. Tu se sklonil k vědru a namáhavě podruhé
hledal cestu v temnotě.
Když se Tatanka vrátil, stál jeho otec již před
stanem a čekal na něho. "Budeš jednou statečný muž!"
Tu zakřikla zcela blízko sova a přelétla kolem. Ale
malý Tatanka se podíval pyšně na otce. Právě prožil
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zcela jiná nebezpečí. Jak by ho mohl křik nějaké sovy
ještě postrašit!
Dolores Travaglini
Říká se: Strach má velké oči. Kdo se bojí, vidí všechno
nebezpečněji, než to je.
Je třeba dívat se skutečnosti klidně do tváře.
Máš-li dobré svědomí, nemusíš se ničeho bátř vždyť
Bůh je s tebou.

K d o

b y l

nejstatečnější?

Tři chlapci běželi podél cesty. Byli to tři bratři;
Vláda, Jenda a Jindra. Vláďa byl nejstarší. Bylo mu 12
let a Chodil do šesté třídy. Potom byl Jenda. Bylo mu
teprve deset let a navštěvoval čtvrtou třídu. A konečně
byl zde ještě Jindra, bylo mu teprve osm a chodil do 2.
třídy. Byl nejmladší a nejmenší. A musel vždy první do
postele.
Ti tři šli ze školy. Právě, jelo kolem auto. Hnalo
se. Kola zpívala. Vláda volal nadšeně: "Až budu velký,
koupím si auto. Pojedu ještě rychleji, pojedu tak ry
chle, že za hodinu projedu celou zemí. A vy?"
Jenda řekl s planoucíma očima: "Ano, já také. Ale
já projedu za den celý svět. A ty, Jindro?"
"Nevím," řekl maličký, "tak rychle bych vlastně ne
chtěl jezdit." Druzí dvase mu smáli.
"Ty nemáš vůbec odvahu," řekli, "jsi malý strašpy
tel!"
Všichni tři přišli k řece. Byla zamrzlá. Ale led
nebyl dost silný. Vždyť začalo již tát.
"Jdu na něj," chlubil se Vláďa.
"Já také!" volal Jenda.
"Otec to zakázal!" varoval malý Jindra.
"Ty jsi ale! Ty máš vždycky strach!" říkali bratři.
Oba běželi na led a pádili až na druhou stranu, tan
čili na řece a smáli se.
Jindra zůstal stát na břehu. Oba větší volali: "Ty
bázlivče, neodvážíš se! Neodvážíš se!"
Najednou led udělal: Krach! Vláďa skočil na břeh,
ale Jenda se propadl. Mlel sebou ve vodě, křičel a na
říkal. Jen hlava mu koukala.
Vláďa byl zcela ohromen. Plný strachu běžel pryč.
Jenda to viděl a křičel ještě víc. Malý Jindra byl taky
hodně vyděšen. Tu uviděl ležet klacek. Zdvihl ho. A potom se odvážil přece na led. Po břiše se plazil ke své
mu bratru: "Uchop ho, Jendo!" volal. "Drž ho pevně.
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Teď!" - A jenda to udělal. Potom vytahoval malý Jind
ra svého bratra zcela pomalu z vody. Nebylo to jedno
duché. Ale nakonec se to podařilo. A běželi co nejry
chleji domů. Cestou dohonili Vláďu. Všichni tři teď
běželi spolu, Vláďa, Jenda a Jindra. Dva byli mokří a
jeden byl suchý. Těžko se odvážili jít domů, ale muse
lo to být. Vždyť Jenda tak mrzl! Matka stála u dveří,
Spráskla ruce leknutím. Také ztec hned přiběhl. Vypa
dal velmi rozzlobeně. Jendu hned svlékli a strčili do
postele. Nesměl si celý týden hrát venku. Také vláda
musel do postele.
A Jindra? - Matka mu dala velký kus koláče. Řekla:
"Jsi nejmenší, ale nejčilejší a nejstatečnější z
vás tří!" A otec řekl: "Poslechni, Jindro, zítra musím
odjet autem. Nechceš jet se mnou?"
"Ano, rád, tati!" zvolal Jindra.
"Jestlipak si už věříš?", ptala se matka.
"6 ano. S otcem vždycky!" odpověděl Jindra a smál se.
Tak to někdy v životě bývá:

Anně de Vries

Ti, kteří se nejvíce vytahují, nebývají vždy nejlepší.
P a v e l

má

b a l ó n

Pavlovi je šest let. Dnes smí v obchodním domě na
kupovat pro matku. Prodavač mu daroval velký balón.
Dobře, že Pavel nemusí už nic jiného kupovat. Může jít
hned domů. Velmi pevně drží teď šňůrku s balónem v ru
ce. . Je tak šťastný! Jak dlouho si již přál mít ba
lon! Už se těší na to, že bude moci červený halón uká
zat své malé sestře. Také maminka bude potěšena, až
uvidí krásný balón. Pavel by nejraději běžel co nej
rychleji. Ale nemůže. Musí nést těžkou tašku. Tolik
toho nakoupil. Na všechno musel myslet, co mu maminka
přikázala koupit: máslo, láhev mléka, 1/2 kg sýra,
velký balík pracího prášku a dudlík. Ten leží docela
dole v tašce. Pavel jej chce darovat své malé sestře.
On má teď krásný balon. Znovu a znovu se dívá Pavel
vzhůru na krásný balón. Červená barva vypadá docela
vesele. Teď projde Pavel již jen Jindřišskou ulicí.
Hned potom bude doma.
Ale co je to? Tři velcí chlapci jdou k němu. Pavel
by nejraději odtud utekl. Má strach z velkých chlapců.
Nikdy nevíš, zda té nechtějí udeřit. Pavel se rozhlí
ží na všechny strany. Nikde není cesta, do které by

«
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mohl rychle vyběhnout. Nikde není vidět dospělého, ke
kterému by se mohl rychle utéci. Co má jen dělat?
Už stojí ti tři chlapci před ním. Jeden ho uchopí
drze za ruku a volá: "Stůj, maličký! Kampak jdeš?"
Úzkostlivě šeptá Pavel: "Chci jít domů!"
Velký chlapec se na něho dívá chladně. Říká: "Zde
nikdo neprojde!" Druhý chlapec uchopí šňůrku s balónem:
"Sem s ním!" křičí.
Pavel drží šňůrku docela pevně. Nechce dát svůj ba
lon. Cítí, jak chlapec rve stáie silněji šňůrku. Ale
Pavel ruku neotvírá,. Cítí, jak se šňůrka prořezává stá
le hlouběji do jeho masa. Moc to bolí. Ale nepustí! Po
zoruje také, že mu stékají slzy po tváři.
Ale svůj balón nedá. Polyká tiše a dívá se ha velké
ho chlapce se smutnýma očima. Pláče, protože ho ruka
tolik bolí. Pláče, protože mu velcí chlapci chtějí vzít,
krásný červený balón. Stále silněji trhají šňůrku. Brzy
ji bude musit pustit. Nemůže to již déle vydržet.
Třetí chlapec doposud jen přihlížel. Nyní se obrací
na ostatní. Říká: "Nechte přece toho malého na pokoji!"
A potom se ptá Pavla: "Odkud máš ten balón?" Pavel sotva
může mluvit, protože stále ještě pláče. Konečně vykoktá:
"Z obchodního domu na Hlavní třídě."
Chlapci se na sebe podívají. Pustí šňůrku. Potom od sud vypadnou.
Pavel postaví tašku a stírá si rukou slzy z obličeje.
Ještě jednou vzdychne. Pak se s úlevou podívá vzhůru na
svůj balón.
Když později Pavel zvoní u dveří bytu, téměř už za
pomněl na velké chlapce. "Maminko!" volá šťastně, "ma
minko, jen se podívej co mám!"
_ _ _ _ _
Rolf Krenzer
Přemýšlej:
Že bys nikdy nejednal jako ti tři velcí chlapci? Chova
li se bezcitně a drze. Pavel byl statečný. A třetímu
velkému chlapci vděčí za vysvobození z nepříjemné situ
ace. Stává se ovšem také, že násilí zvítězí. I Ježíš
trpěl a byl ukřižován. Ale byl vzkříšen!
Žijeme-li s Bohem, tak. jednou končí všechno dobře!

Strach a
odvaha
Bertík a Standa jsou sami doma. Vlastně by už teď
měli spát. Ale je tak dusno. Leží ve svých postelích
a vypravují si. Najednou se setmí.
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Standa se podívá z okna: "Žene se bouřka!Už se
blýská!" volá.
"To se jen blýská na časy," říká Bertík a stahuje
si deku přes hlavu. Ale to už hřmí.
"Rychle! Zavři okno!" volá Standa.
Bertík běží k oknu, přirazí je a skočí opět do po
stele. Tu osvětlí pokoj jasně oslňující blesk, hrom
zaburácí a Standa volá:
"Bertíku! Bertíku! Pojď ke mně'"
"Bouřka je ještě daleko," říká Bertík. Jeho hlas
se chvěje, došátrá se ke Standově posteli a sedá si
mu u nohou. Položí si hlavu na kolana a zavírá oči,
aby neviděl blesky. Ale ty svítí i skrze jeho zavřená
oční víčka. Při každém úderu hromu se otřese.
Standa leze blíž k Bertíkovi. Ten mu hladí záda a
říká: "Nemusíš mít strach. Jsem přece u tebe."
"Prosím, přines svíčku!" říká Standa. "Možná, že
blesk uhodí do elektrického vedení'.' Bertík běží do ku
chyně. Blesk a hrom mu zde připadá ještě strašnější.
Tady je svíčka. Ale kde jsou zápalky? V obývacím poko
ji? Běží a zakopne o židli. Narazí bosou nohou na no
hu stolu.
"Kde jsi tak dlouho?" volá Standa.
"Hlupáčku!" říká Bertík. Ruce se mu třesou tak, že
potřebuje tři zápalky, než zapálí svíci.
Teď venku prší. Neblýská se už tak často. Hřmění
slábne. Bouřka letí dál. Jen déší šumí.
"Neměl jsi vůbec strach?" ptá se Standa. Bertík
zhasíná svíčku.
"Já jsem měl strašný strach," říká.
Ursula
--------Wölfelová
Přemýšlej:
Po bouři mohl Bertík ze sebe dělat hrdinu a tvrdit,
že neměl strach. Byl ale upřímný. Byl zároveň i odvážný, když navzdory strachu šel do kuchyně pro svíčku.

III. ČÁST
T a t í n e k

a

j á

V létě děláme vždy dlouhé procházky. Chodíme do le
sa a tatínek mi ukazuje různé stromy. Břízy se poznají
podle stříbro bílého kmene. Modříny podle měkkého je
hličí. Chodíme k potoku a tatínek mi ukazuje květiny
u vody: bahenní blatouch, luční řeřichu a pomněnku.
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Někdy si lehneme uprostřed louky a hrajeme hru "Ptej
se mne, co je to." Mohu se tatínka ptát na všechno, co
mě napadne :
Jak to, že úplně rovná tramvaj může projet zatáčkou?
Nebo: co si myslí hlemýžď, když leze nahoru po sté
blu trávy? Tatínek řekne: Hlemýždi si nemyslí vůbec
nic, jen lidé myslí.
Ptám se, zda je pravda to, co vypráví strýc Tomáš:
že jsou děti, které jsou vždycky, ale vždycky hodné...
"Ne!" říká tatínek. "Takové nejsou."
Mira Lobe

Jak si spolu můžeme hrát my? A jak si můžeš hrát s ma
minkou? Co by zajímalo tebe, kdybychom bylj na takové
procházce?
T a k o v ý

j e

m ů j

b r a t r !

Matka, můj bratr Bill a já ... to je naše rodina.
Jméno má každý svoje, příjmení - Bernard - máme vši
chni společné.
Můj bratr se ve skutečnosti vůbec nejmenuje Bili,
ale Alexandr. Ale tak ho nezná nikdo. Matka se o te
sem tam pokouší. Říká, že by ho lidé volali ještě Bill,
i když už dávno bude velký. Ale pak na to zapomene.
Já říkám Billovi "Alexandře", když se na něho zlo
bím. A to bývá bohužel často. Představte si: Sedím na
příklad zcela klidně a oblékám panenkám nové šaty. Tu
mě kluk poleje zezadu maminčinou kropící konví. Nebo
píšu do svého krasopisného sešitu. Najednou o mne za
vadí, jen jako náhodou. Ve skutečnosti to však udělal
naschvál a já mám přes celou stranu obrovskou kaňku a
mohu začít zase od začátku. Byli byste zcela určitě
také nazlobeni, ne?
Ale nejčastěji se zlobím, když se večer myji a Bili
se přiblíží zcela tiše zezadu a foukne mi svojí starou
trumpetou do zad. Strašně to zalechtá a mimoto se vždy
pořádně leknu. Když potom přijde matka a ptá se, co se
stalo, tváří se přirozeně zcela nevinně.
"Styďte se oba dva," řekne přitom matka. "Už jste
přece dost velcí, než abyste se stále hádali." Přitom
jsem já vůbec nic neudělala.
Bili vlastně vypadá velmi mile a častotaké milý je.
Musím se jen divit, jak může dobré a drzé vězet tak
pohromadě v jednom člověku.
Například matka jej bere mnohdy s sebou do vsi. Tam
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dostane často bonbon od obchodníka. Myslíte si, že jej
sní? I když má určitě na něj chuť? Ne, necucá ho hned,
ale čeká, až přijdu odpoledne ze školy. Pak přinese
nůž, rozpůlí bonbón a dá mi polovinu.
Také můj nábytek pro panenky, který každý obdivuje:
stůl, pohovku, dvě židle udělal sám, bez pomoci. A klíh
a hřebíky i vše ostatní, co potřeboval, koupil z těch
mála peněz, co měl v pokladničce.
'
Nyní si snad už umíte trochu představit "zlého Ale
xandra" a "dobrého Billa", ne?
Marie Luise Bernardová von Luttitz
Nejsi stejný jak Alexandr? Kdy jsi ty jako Bill?"
A kdy se tvoje sestřička (bratr) chovají jako Alexandr
a kdy jako Bill?
Co máš na své sestře nejraději? Co se ti na ní nejvíc
líbí? A co ti nejvíc vadí na tvém bratříčkovi?
Co ti nejvíc vadí na sobě?
K d o

za

t o

m ů ž e ?

Před domem brečí Anička. Maminka otevře: "Aničko,co
pak se ti stalo?" Anička pláče, až se zalyká. Konečně
jí maminka rozumí, co říká: "Tomáš mi rozlámal lopatku.".
- "Cože, tu novou červenou?" - "Ano." -"A proč?" - "Ne
vím." - "Ale to přece nesmí pro nic a za nic rozlámat
ti lopatku! Nedělalas mu ty něco, nezlobila ho?" - "Ne.",
"Nestrčilas do něj?" - "Kdepak!" "Kdo vlastně začal?"
- "Tomáš!" -"Taková krásná lopatka," říká maminka,"
"snad ji taťka spraví."
Tomáš také stojí před dveřmi a brečí. I jeho mamin
ka otevře: "Ale Tomáši, co tak brečíš?" Tomáš spustí
ještě hlasitěji. Konečně se uklidní: "Anička mě strči
la." - "Upadl jsi?" - "Ano. A rozbil jsem si koleno."
"Ale přece tě nemohla jen tak pro nic za nic porazit."
"Udělala to," říká Tomáš. - "Ty jsi ji také strčil?" "Kdepak." - "Tomáši, a nezlobil jsi Aničku?" - "Vůbec
ne!" - "Kdo vlastně začal?" - "Anička." - "Pojď se umýt
do koupelny, dám ti náplast." říká maminka.
Kdo za to může?
Co má dělat Anicčina maminka? A co má dělat Tomášova
amminka? Nebylo to náhodou takhle? Anička si hrála na
pískovišti. Tomáš se Štěpánem si hráli na vojáky. Tomáš
zakopl a šlápl na Aniččinu lopatku a násada praskla.
Anička se strašně lekla, vyskočila a strčila do Tomáše.
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Ten upadl.
Anebo to bylo takhle?: Tomáš, chtěl Aničku pozlobit.
Šlápl na lopatku a ta se zlomila. To nechtěl. A Anička
se rozzlobila a vrazila do Tomáše.
Nebo takhle?: Aničku mrzelo, že si s ní Tomáš ne
chce hrát. Když utíkal kolem ní, strčila do něj. A při
tom Tomáš šlápl na její lopatku.
Ale možná, že to bylo ještě docela jinak.
Günter Baubold
Vzpomínáš si na váš poslední spor?
Jak to vlastně bylo?

Josefův

nový

úřad

"Josefe, kliď se, jdi z cesty!"
"Josefe, ustup, nebo tě pošlapu!" .
•
"Josefe, udělej přece místo!"
Takové rozzlobené, pronikavé ženské hlasy se valily
na Josefa ze všech stran. Vůbec nevěděl, co to má zna
menat. Náhý a mrznoucí ležel na udupané hliněné zemi
před svou chatrčí. Brzy vyjde slunce nad horami. Kohou
ti kokrhali netrpělivě v úzkých koších, ve kterých
strávili noc, ale dnes se o ně nikdo nestaral, nikdo
jim neotevřel. Bylo sychravě chladno. Ve výšce tří ti
síc metrů jsou noci i na rovníku chladné. Malý černou
šek se třásl. Jeho velké tmavé oči se dívaly pozorně
kolem sebe. Kdepak je matka? Měl hlad a mrzl. Jinak
spal vždy blízko a těsně u matky v chatrči a u ní pil,
když měl žízeň. Dnes bylo vše jinak.
Opět běžel kolem něho pár hnědých bosých nohou.
Josef se stáhl zpět skoro až za chatrč. Jedna černoška
ze sousední chatrče ho uviděla.
"Josefe," volala na něho vesele, "konečně máš malou
sestřičku. Nyní musíš pro ni udělat místo. Jsi už veli
ký chlapec. Jsou ti čtyři roky, nyní je na řadě malá
sestřička." A zmizela v chatrči.
Josef porozuměl tomu, co říkala. Tak je to tedy! To
byl důvod velkého vzrušení! Malá sestřička přišla v cha
trči na svět, Proto musel přirozeně on opustit chatrč.
Nejteplejší místo na matčiných prsou patřilo vždy nejmenším černošským dětem. Přesně tak je tomu u zvířat. A
teď Josef také pochopil, proč jeho otec Kašpar byl tak
jiný než jindy. Už hodiny seděl v sousední chatrči a
zpíval. A druzí muži, zvláště Jáchym, nejstarší z kmene,
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kývali se při chůzi radostně nad narozením Marie dcery. Všichni muži hodně pili z láhve na likér.
Josef - jeho správné jméno bylo Keria - mezitím
zalezl do nejvzdálenějšího kouta vedle naházeného dře
va. Ovinul ruce okolo malé ovečky. Taky se právě naro
dila a stejně jako on byla vykázána z chatrče. Bečela
naříkavě, protože jí bylo zima jako Josefovi.
"Dovnitř do chaty nesmíme", řekl Josef tiše. "Moje
maminka má nyní nové malé děvčátko. Tak rád bych je
viděl! ”
Christa Ruheová
Jestlipak víš, jaké to bylo, když ses narodil ty?

D v ě

k o z y

Dvě kozy se potkaly na úzké lávce nad hlubokým po
tokem. Jedna chtěla sem, druhá zase tam.
"Jdi mi z cesty!" řekla první.
Ale druhá křičela; "To by bylo pěkné! Já byla na
lávce dřív. Ty mi ustup a nech mě přejít!"
"Nechci," odpověděla první,"mám zrovna takové prá
vo jako ty." A tak se začaly hádat. Žádná nechtěla ustoupit. Nakonec se pustily do boje. Sklonily hlavy,
zlostně se proti sobě rozběhly a svými rohy vrazily do
sebe. Přitom spadly obě z úzké lávky dolů do vody.
Praha 84
Jestlipak se často jim s ... nepodobáte?
Co by měla říci jedna druhé, aby nedopadly tak špatně?

Máme

nového

spolužáka

Máme ve třídě nového spolužáka; je zrzavý, představ
si! No a? Přesto umí prolézat hustým křovím, rád hraje
v lese na schovávanou, ví co je to wigwam, umí střílet
z luku, dokáže se postavit na hlavu a umí stovku ji
ných věcí. I kdyby měl tisíc pih, i kdyby byl tlustý
jako koule, i kdyby měl křivé nohy, vždycky bych řekl
jen: No a? Není to jeho vina, že je takový. A není to
tvoje vina, že ty jsi jiný než on. Ale kdyby zůstal
mezi vámi cizí, opuštěný a úplné sám, pak by to nebyla
jeho vina, ale tvoje!
Gisela Schützová

Jak se ve vaší třídě chovaly děti k novému spolužáku?
A jak jsi ho přivítal ty?
Bylo poznat, že ty chceš být Ježíšovým učedníkem?

*

Z r z o u n
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"Sejdeme se na louce?" ptá se Jan svých tří přátel.
"Ovšem!" volá Daniel,"dnes máme jen málo domácích
úkolů." Počasí je nádherné, pravé léto. "Tak za chvíli!"
křičí ještě Tonik a všichni čtyři zmizeli ve velkém do
mě, každý za jinými dveřmi.
Dušan bydlí docela dole, nad ním Daniel, v dalším
poschodí Radek a ještě výš Toník. Zcela nahoře byl ješ
tě jeden byt, který byl delší čas neobydlen. Teprve
dnes se tam nastěhovala jedna rodina.
"Jsem zvědavý, co je to za lidi," říká Dušanův otec,
když Dušan hází svou školní brašnu do kouta.
"Jsem zvědavá, co je to za lidi," říká Danielova
matka, když prostírá na stůl.
"Jsem zvědavý, co je to za lidi," říká Radkův otec,
když Radek dělá úkoly.
"Jsem zvědav, co je to za lidi," říká Toníkův otec,
když Toník - jako každé odpoledne - chce odejít, aby
si hrál s Dušanem, Danielem a Radkem.
Toník jde na balkón a volá dolů: "Haló! Jste už ho
tovi?" - Ano!" - "Jo!"- "Jo!" - "Jsme hotovi!" ozývá se
zpět. A za dvě minuty se všichni setkávají na malé louce za domem. Radek přinesl s sebou přikrývku. "Můžeme
na ní cvičit" navrhuje."Ano - budeme si hrát na hodinu
tělocviku!" "Nebo si můžeme hrát na školu."
"Ne, budeme na pokrývce bydlet!” "Ano, můžeme být
správná rodina!" "Ne, už vím, postavíme si z přikrývky
dům!" "A přinesu ještě víc přikrývek!" "A pár tyčí!"
"Stan!" "Budeme všichni dělat spolu?" "Jasné!"
Ti čtyři odskočí domů a vrací se s tyčemi a látkami.
Za chvíli sedí Dušan, Daniel, Radek a Toník ve stanu,
který si sami postavili. Čtou, smějí se, hubují; cítí
se jako dospělí. Najednou stojí na kraji louky děvče.
Ti čtyři je ještě nikdy neviděli. Rudé vlasy má sváza
né do ohonu, kolem nosu ma mnoho pih. Velké oči se dí
vají na chlapce a na stan. To ruší čtyři přátele.
"Hej - co tu chceš?" "Nemáš zde vůbec co dělat!"
"To je naše louka!" "A nás dům!" "Kliď se odtud, ty
zrzoune!" A potom křičí: "Zrzoun! Zrzoun! Zrzoun!"
Toník s nimi křičet nedovede. "Přestaňte! Přestaňte
přece!" říká. Dušan, Radek a Daniel umlkají a dívají
se na sebe. Nevědí, co mají dělat.
_________
Gerhart Meyer
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Dokázal bys jednat jako Toník? Proč asi tak Toník jednal?
Dokázal by Ježíš odmítnout toho, kdo za ním přijde?

Odpusťte

Unaveně jde stará paní městským parkem. Její cesta
vede podél dětského hřiště. Je tam mnoho dětí. Většina
jich běhá naboso. Vesele se honí na jedné hromadě pís
ku. Hlídač stojí a zblízka dává pozor.
Stará paní se dívá na děti. Najednou se' sehne, něco
zvedne a schová to pod zástěru. Hlídač je hned u ní a
ptá se: "Co jste zastrčila pod zástěru?" Paní je tro
chu zmatená. Nemůže hned odpovědět. Hlídač si myslí:
asi našla peněženku a nechce ji vrátit. Hrozí: "Musím
vás vzít s sebou, když hned neřeknete, co máte pod zá
stěrou."
Tu paní pomalu odhrnuje zástěru a ukazuje hlídači
skleněný střep. Udiveně se muž ptá: "Co s ním chcete
dělat?" Paní odpovídá: "Jen jsem myslela, že jej odne
su, aby děti na něj nešláply bosýmy nohama."
!Odpusťte!" říká hlídač.
Leo Thurgau
Co vlastně zanmená: někomu něco odpustit?
Umíš se ty omluvit?
Kdy ses naposledy někomu omluvil? Jak jsi to řekl?
Bylo ti opravdu líto? Jak a kdy se my omlouváme nohu?

Život

je

tak

krásný

Když otec šel jednou večer kolem koupelny, podíval
se kradmo dovnitř a viděl, že Štěpán skáče o jedné noze
a má jen jednu punčochu, trenky, které mu visí ještě
na noze, táhne za sebou. Věra si čistí zuby a směje
se mu veselýma očima.
"Věro," říká Štěpán a skáče drobnými skoky dál.
"Věróó! Věróóó, život je tak krásný!"
Manfred Hausman
Proč se většinou děti radují víc a častěji než dospělí?
Kdy se člověk může radovat?
Z čeho jsi měl největší radost?
A víš, z čeho jsem měl největší radost já?
Víš o tom, že se křesťané mohou a mají radovat stále?
A víš proč?

IV. ČÁST
Přijímač
našeho
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srdce

Toník a Franta spolu kamarádili už od první třídy.
Nejen, že spolu seděli ve škole v jedné lavici, ale
ani zazvonění, které ohlašovalo konec vyučování, je
nerozdělilo. Bydleli ve stejném domě, a tak odpoledne
co odpoledne je bylo možno vidět, jak společně něco
kutí na dvorku za domem, nebo se honí v houfu dalších
dětí na hřišti uprostřed sídliště.
Toník se učil mnohem lépe; patřil k nejlepším žá
kům ve třídě, zatímco Franta málem propadl. A přesto
Toník Frantu velice obdivoval. Franta měl tři starší
sourozence a naučil se od nich takové věci, že Toník
vždycky jen valil oči. Jak úžasně uměl Franta třebas
zacházet s nožem nebo jak se vyznal v automobilech!
A jaké dobrodružství dokázal stále vymýšlet?!
Toník měl jen mladší sestřičku. Ale s tou žádná
zábava nebyla. Všude se jen pletla a ještě kvůli ní
kolikrát dostal od maminky vyhubováno. To s Frantou
to bylo úplně jiné. Taky sice občas kvůli němu dostal
ve škole poznámku (a doma pak bylo zle), ale to vše
chno se rozplynulo jako pára nad hrncem, když za To
níkem zaklaply dveře od jejich bytu a čekalo ho odpo
ledne nádherných překvapení, která Franta vymýšlel.
Tenkrát, když se stala ta událost, o které ti chci
vyprávět, bylo úterý. Úplně obyčejný říjnový den. Je
den z těch, kdy slunce už jen občas vykoukne mezi mra
ky a vlády se chopí severní vítr, ten. potměšilý čtverák, který se tak rád schovává za svetr a vyhání odtud
poslední vzpomínky na léto.
"Mám pro tebe úžasný objev!" vítal rozzářeně Toníka
Franta. - Jakej?" zvědavě se zeptal Tonda.
"Uvidíš", tajemně odpověděl Franta, "na nic se ne
vyptávej a pojď za mnou."
Toník byl nedočkavostí bez sebe. Franta ho beze
slov vedl k neznámému cíli. Prošli sídlištěm, obešli
park, vyhnuli se hřbitovu a zabočili ke skupině sta
rých domků, za kterými již začínala pole.
Konečně se zastavili. Stáli před malým domkem se
stejně malou zahrádkou. To, co Toník viděl, na něj
působilo smutně a tísnivě: oprýskaná omítka, popraska
né okenní tabule, zčernalé dřevo dveří a rámů, zrezi
vělý okap. V zahrádce se po zemi mezi polámanými vět
vemi a strhaným listím válelo nahnilé ovoce. Vše bylo

zarostlé divokou vysokou travou a podél plotu se roz
tahovaly křoviny a kopřivy.
Tíživé ticho prolomil Frantův hlas: ”Tady je to.”
"Co?" poněkud polekaně vyjekl Toník.
"Odemčenej sklep plnej krásných věcí," významně
odpověděl Franta. A když viděl, že Toník váhá, dodal:
"No, co koukáš jako sova. Dyť je to': ohromnej objev!"
Toník cítil, že mu něco brání, aby přijal Frantovo
nadšení. Nevěděl, co to je. Nějaké tušení? Nebo strach?
Když ale viděl, jak se Franty začíná zmocňovat nervo
zita, a že by se mu mohl tedy vysmát nebo ho dokonce
už nikdy nevzít na dobrodružnou výpravu, rychle ze
sebe vysoukal: "No jo. Je to opravdu úžasný."
Neznělo to sice moc přesvědčivě, ale Franta byl
natolik zaujatý svým plánem, že si toho nevšimnul, a
jen spokojeně zabručel: "No, to je dost, že jsi se
probudil," a pak ještě řekl: "Hele. Žádnej strach mít
nemusíš. Tady bydlí jen starej děda, co chodí o berlích. Ten by nás nechytil, i kdybysme odnášeli půlku
sklepa."
Odnášeli půlku sklepa ... V Toníkovi se zase něco
ozvalo. Aniž chtěl, najednou v duchu viděl jakéhosi
starého pána, jak se pomalu a bolestně šourá se svými
berlemi po chodbě chátrajícího domku. Byl to jen kra
tičký okamžik, a presto stačil ,v Toníkovi všechno roz
bouřit. A vehnal mu do úst větu, kterou už nestačil
zadržet a vyhrkl:
"A co vlastně chceš v tom sklepě dělat, Franto?!"
X — X — X — X — X — X — X — X — X— X — X— X — X~X

Co se ozvalo v Toníkovi, když ho Franta přivedl k
otevřenému sklepu plnému krásných věcí, které patřily
starému člověku s berlemi? (Hlas svědomí).
Proč podléhá Toník Frantovi? (Nechce ztratit dobro
družného kamaráda.)
1. pokračování:
"Že se tak hloupě můžeš ptát. Prosím tě rači už
nemluv a pojd!" povýšeně odsekl Franta a vzal Toníkovi
všechnu chut klást další otázky.
"Do sklepa se skutečně dostali bez potíží. Dalo se
tam totiž projít malými zahradními vrátky zezadu.
Jak si Toníkovy oči zvykaly na matný přísvit, kte
rý naplňoval celou sklepní místnost. Začal pomalu ro-

57
zeznávat, co je kolem nich: byli v dokonalém skladiš
ti. Dvě stěny byly až ke stropu obložené hlubokými skří
němi,, na další stěně visely namačkané jeden vedle druhé
ho různě veliké obrazy a fotografie. Před nimi se kupila
hromada stolů a židlí. U stropu se blýskala sklíčka de
sítky lustrů a roztodivných světel. Poslední stěna, ta
u dveří, byla obložena hodinami a vázami. V koutě ještě
Toník rozeznal staré jízdní kolo a tři velké džbány,kte
ré kdysi používali k přípravě vína. Po zemi se válelo
několik rolí koberců. Ze všeho visely pavučiny a pokrý
vala to hustá vrstva prachu.
"To koukáš, vid!" konečně polohlasem promluvil Fran
ta a pokračoval: "'Tak teď si to tu pořádně prohlídneme'.'
A hned se pustil do zkoumání nejbližší skříně.
Z první i druhé skříně se na ně vyvalila spousta
starého šatstva, třetí byla plná knih. I ve čtvrtě bylo
kromě hromady krabic několik tlustých knih. Když však
jednu z nich Franta vytáhl, zjistili s překvapením, že
to není obyčejná kniha, ale album plné známek.
"Ty ...", vydechl Franta, "to budou kluci koukat.Ta
kový známky nemá nikdo ve třídě. Podívej ten krokodýl!"
a přisunul co nejvíce k malému okénku horní okraj alba,
kde byla větší známka s tajemným nápisem BORNEO a pod
ním krásný zelený krokodýl.
"Snad si to nechceš vzít?!" vyjekl Toník, protože ne
dokázal přemoct úzkost, která ho zaplavila při předsta
vě, že by tomu starému nemocnému pánovi měli ukrást al
bum. - "A proč né?" nechápavě a přitom podrážděně se
ohradil Franta.
"To přece nejde. To by byla krádež," překotně ze se
be vysypal Tonda. Ale Franta na něj koukal stále posměš
něji a kroutil hlavou, jako by mu říkal: Co to prosím tě
plácáš za blbosti? A tak, i když se Tondovi nechtělo, na
konec vyhrkl: "Tatínek říkal, že krást se nesmí!"
Ale to už Franta nevydržel a spustil: "Tatínek říkal,
jo? Tak já ti říkám, že dospělí nám sice zakazujou, ale
sami kradou mnohem víc. A nic si z toho nedělají. Už
jsem poznal, jak to je: Hlavní je, aby tě nikdo nechy
til. Když tě nechytí, tak je to všechno v pořádku a ni
kdo ti už nedokáže, že jsi to vzal. Nesmí tě chytit. To
všechno ostatní jsou jenom řeči pro malé děti."
Toníkovi se chtělo křičet: Ne! Ne! Ne! Tak to přece
není. A bylo mu, jako by někdo před jeho očima zlomil
krásnou květinu a potom jí odtrhával jeden lístek za
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druhým a ještě ho zašlapal do prachu. Nejraději by ute
kl, ale nohy mu úplně zdřevěněly.
"Že já blázen jsem tě s sebou bral!" nahněvaně se
opět ozval Franta, "ty seš totiž pitomoučkej mámin maz
líček. Nejsi žádný pořádný kluk. Jsi srab! Slyšíš?!
Srab!" Poslední Frantova slova zněla Toníkovi jako úde
ry hromu. Byl to rozsudek smrti nad jejich kamarádst
vím. Toník v duchu v tu chvíli viděl všechny ty úkoly
a písemky, které dával Frantovi opisovat nebo: je dělal
za něj, všechny ty průšvihy, které kvůli němu slízal.
A připadalo mu hrozně nespravedlivé, že ho též Franta
bez milosti odepsal. Vždyť byl přece v právu ... Ale
už znovu slyší Frantův hlas:
"Vypadni! Nečum tady jak husa do flašky a padej!
Že já svoje tajemství svěřil zrovna tobě, srabe!" a
hrubě do Tondy strčil.
Toník ten útok nečekal. Ztratil rovnováhu a padal
k zemi. Chtěl se rukama zachytit stěny, ale nahmátl
jen závaží hodin, které visely na zdi as rachotem je
strhl na podlahu. Franta ho zasypal přívalem nadávek.
Pročměl Toník úplně jiný postoj k velkému objevu než
Franta? Přijímač jeho srdce zachytil tajemné sig
nály, Toník jim skoro nerozuměl.
Byl to hlas svědomí, který se ozval v Toníkovi.

2. pokračování:

Šouravé kroky zaslechli příliš pozdě na to, aby mo
hli nepozorovaně zmizet.
"Jestli tě chytne, tak si mě nepřej!" vyštěkl na
Tondu Franta a vyrazil ze sklepa ven. Toník celý stra
chy bez sebe neohlížeje se napravo ani nalevo vyběhl
ven za ním.
Na schůdkách domku stál starý muž, opíral se o ber
le a cosi slabě volal. Nevolal o pomoc. Ani nenadával.
Teď mu Toník porozuměl. Ten starý muž za nimi volal:
'Počkejte, chlapci, počkejte!"
Toník zpomalil a zaváhal, ale Franta plný hněvu na
něj zařval: "Opovaž se! Snad mu nevěříš!" - - Zastavili se až za parkem. Stáli proti sobě a chví
li se na sebe mlčky dívali. Nakonec Toník ze sebe vy
pravil: "Chci ti něco říct ..."
"Nezajímá mě, co mi chceš říct!" vztekle ho odbyl
Franta a pak pomalu a důrazně prohlásil: "Já ti říkám,
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že ty už nejsi mým kamarádem. Jsi srab a zrádce." A
aby dotvrdil sílu svých slov, plivnul Tondovi pod no
hy, otočil se k němu zády a s pohvizdováním odešel...
Toník byl velice neštastný. Bylo mu, jako by se mu
úplně rozsypal svět. Ztratil kamaráda a s ním všechno
to krásné dobrodružství, napjaté ořekávání a lákavé
naděje... Vždyť byl tak přesvědčený, že s Frantou už
nikdy kamarádit nepřestane. Že je už nic nemůže rozdě
lit. Že spolu půjdou celý život. Jeden za druhého se
bude moci vždycky spolehnout. Jeden druhého nikdy ne
opustí.
To všechno bylo v troskách. Jak se to mohlo stát?
Jaká to byla síla, která jako dravá povodeň strhla
most jejich kamarádství? A Toníkovi se chtělo křičet;
"To je nespravedlivé! To přece nejde, Franto! Nebláz
ni! Zase půjdeme spolu dál ...!"
Ale jeho ústa nevydala ani hlásku. Stál sám - úplně sám na kraji parku, objímala ho tma soumraku a studený vítr čas od času zvedal proti němu chuchvalce
mrtvého listí, mrtvého právě tak, jako jejich kamarád
ství. A Tondovi se zdálo, že ten nepřátelský severák
ještě opakuje poslední Frantova slova: "Jsi srab a
zrádce ... srab a zrádce ... zrádce...-" A před Toníko
vým vnitřním zrakem znovu se rozběhl film událostí po
sledních hodin: potemnělá sklepní místnost, spousta
haraburdí, prach a pavučiny, nedočkavá Frantova tvář,
zelený krokodýl s nápisem BORNEO. A teď! - "Tak ti ří
kám, že dospělí nám to sice zakazujou, ale sami kradou
mnohem víc. A nic si z toho nedělají. Už jsem poznal,
jak to je. Hlavní je, aby tě nechytili. Když tě nechy
tí, tak to je všechno v pořádku a nikdo ti to nedoká
že, že jsi to vzal. Nesmí tě chytit. To všechno ostat
ní jsou jenom řeči pro malé děti."
Ano, to tyla ta chvíle, která rozpoutala tu povo
deň, co strhla most jejich kamarádství. Teď to Toník
pocítil naprosto bezpečně. Byl to jen kratičký okam žik, jako když blesk rozsvítí temnotu nebe. A přece
to stačilo v Toníkovi všechno rozbouřit.
Neměl Franta nakonec pravdu? Co když se choval opravdu jako malé dítě? Ale současně se v Toníkova ozvalo i cosi zcela jiného: obraz ulomené květiny,kte
rá se válí v prachu a špinavé boty po ní dupou.».
Toníka ovládl dokonalý zmatek
Toho večera byl Toník doma tak zamlklý, že si toho
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všimla i maminka, která jinak vždycky nevěděla kam
dřív skočit, protože chodila do práce a vracela se až
kolem čtyř hodin odpoledne. A tak Toník ze svého poko
je zaslechl, jak maminka říká otci:'"Karle, s tím klu
kem něco je. Asi nějakej průšvih ve škole. Prosím tě,
zjisti to. Já už na to nemám nervy."
Co odpověděl tatínek, tomu Toník dohře nerozuměl,
ale za chvíli, se opravdu otec objevil ve dveřích Toní
kova pokoje. Zůstal stát a beze slova hleděl na Toní
ka. Toníkovi se zdálo, že se dívá nějak zvláštně.
Mírně a unaveně. Ano. Teď si Toník jasně uvědomil. By
la to především únava, kterou v posledních měsících
pozoroval na tatínkovi. Ale to už tatínek začal:
"Tobě se, Tondo, něco stalo ve škole, viď?"
Tonda jen odmítavě zavrtěl hlavou.
"Ale něco se stalo, že jo?" klidným a trochu unave
ným hlasem vyzvídal otec dál. Ale Toník se svěšenou
hlavou stále - mlčel. Napětí narůstalo.
"Podívej.." ozval se opět otec, ale vtom Toník spustil:"Nic mi neříkej! Všichni dospělí jsou lháři!"
"Jak jsi na to přišel?!" spíš překvapeně, než na
hněvaně zvolal otec.
"Je to tak!" zarputile ze sebe vyrážel Toník. "Ří
káte nám, že se nesmí krást. Ale sami kradete a nic si
z toho neděláte!"
"To přece není pravda!" užasle se bránil otec.
Tonda se v tu chvíli podíval do tatínkových očí,
stále ještě spíš unavených než rozhněvaných, ale ten
ten pohled nevydržel. Uhnul tedy očima stranou a jak
nejbojovněji dovedl, prohlásil:
"Ale proč ti mám, tati, věřit? Franta..." Tu se To
ník zarazil. Znovu jím projel ten pocit úzkosti, který
dříve neznal. Na dlouhé přemýšlení však nebyl čas, ně
boť už slyší otcův hlas: "Aha, tak Franta..." Toníkovi
se zdálo, že z otcovi hlasu slyší úlevu. A další slova
to potvrdila: "Už jsem si myslel, Tondo, že mě opravdu
považuješ za lháře. Když je to ale takhle..."
Tohle ovšem Toníka dopálilo. Co to zase má znamenat?
Nezkouší na něj tatínek nějaký chyták pro malé děti?
A vší silou, které byl schopen, ze sebe vyrazil:
"A proč ti tedy mám věřit?"
Jen Toník větu vyrazil, už se jí zhrozil. Ale cesta
zpátky nebyla. Viděl, jak otec s čímsi zápasí., Snad
přemýšlí a hledá odpověď? Nebo žasne nad Toníkovou dr-
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zosti? Nebo se chystá k provedení trestu? Otcova tvář
se pojednou změnila zvláštním, trochu rozpačitým úsmě
vem. A do napjatého ticha zaznělo:"Protože jsem, Tondo,
tvůj táta." A po chvilce docela tiše: "Protože tě mám
rád..." avšak věta zůstala nedokončená. Snad si otec
všiml zarputilého výrazu v Toníkově obličeji, snad byl
sám překvapený svými slovy. A ták docela přísně, způso
bem, který Toník už dobře znal, řekl: "Pamatuj si; lhát
se nesmí!" - Ale Toník se stále nechtěl vzdát.
A popuzeně odsekl: "Lhát se nesmí! Krást se nesmí!
A nejsou to náhodou jen řeči pro malé děti?"
"Nejsou!" trval na svém otec. "To platí pro nás oba.
Pro tebe - i pro mne. A pro mne možná víc, než pro tebe."
"Ale odkud, tati, víš, že je to tak?" poněkud smíř
livěji se zeptal Toník, protože sám toužil po tom, aby
to všechno nebyly jen výmysly pro malé děti.
"Odkud to vím?" Otec viditelně upadl do rozpaků.
Kdy naposledy si položil sám tuto otázku? Co všech
no se asi honilo v jeho mysli? Měl teď začít Toníkovi
vyprávět o všech svých pochybách? O tom, jak když byl
mladší, sám si kolikrát říkal, jestli by nebylo lepší
opustit všechny ty zásady, které se naučil doma od ro
dičů. Najednou ho napadlo, když kolem sebe viděl, jak
snadno druzí lžou, kradou, nedrží slovo a ostatním ubližují a tváří se přitom, jako by se nic nestalo, jest
li všechna ta "nesmí se krást", "nesmí se lhát!", "musíš
dodržet slib!", "nesmí se ubližovat." - jestli zkrátka
neplatí skutečně jenom pro svět malých dětí. Ale vždyc
ky nakonec cosi v něm způsobilo, že se nevzdal. Že zů
stal věrný. Cosi... cosi? Ano, to tajemné cosi ..
A tak nakonec otec promluvil:
"Víš, Tondo, svědomí, svědomí mi to říká."
"Svědomí?!" překvapeně vyvalil Toník oči, "co to je?"
Tak Toník toho večera objevil, že existuje svědomí. A
tehdy ještě netušil, že největší překvapení se svědomím
ho ještě teprve čeká.

Co je to svědomí? (Vnitřní "hlas", který nás nabádá k
dobrému.) Odkud víme my, křesťané, že se lhát a krást
nemá? (Z bible: Ex 20,12-16 a Mt 19,16-19).

3. pokračování:

Druhého dne se Toníkovi do školy vůbec nechtělo. Obával se, jak dopadne jeho setkaní s Frantou. Franta
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sice nebyl žádný velký silák, ale prát, to se uměl lé
pe než Toník. - Když Tonda večer usínal, toužebně si
přál, aby onemocněl a mohl zůstat doma. Jenomže ráno,
i když se snažil, aby ho aspoň bolelo břicho, zrovna
nic a byl zdravý jako rybka. A tak do školy, chtě ne
chtě, musel. Cestou do školy si sice umiňoval, že bu
de statečný. Že přece byl vůči Frantovi v právu. Že
to byl Franta, který rozbil jejich kamarádství. Nic
naplat, byla v něm malá dušička.
Když tedy Toník vstupoval do třídy, skoro se bál
rozhlédnout, aby se nepotkal s Frantovým, nepřátelským
pohledem. Jaké však bylo překvapení, když Frantu nikde
neviděl. Prázdné bylo i jeho místo v lavici vedle něho.
Toho dne Franta do školy vůbec nepřišel. A o hlavní
přestávce přiběhl nejstarší Frantův bratr Ondřej a omlouval ho třídní učitelce, že ho včera večer porazilo
kolo a teď leží v nemocnici se zlomenou nohou. A že se
do školy vrátí nejdřív za šest týdnů.
To byla zpráva! Tonda nepřál Frantovi nic zlého. Do
konce mu bylo Franty i trochu líto. Ale presto pocítil
ohromnou úlevu. Jako by ta zpráva byla odpovědí na vše
chny úzkosti a zmatky, které začaly včerejšího odpoled
ne. Ano. Jako by Toníka osvobozovala od rozbitého ka
marádství i strachu z Frantovy pomsty.
Šest týdnů ...
Již za několik dní si Toník něčeho všiml, co ho ve
lice překvapilo: že kvůli Frantovi úplně přehlížel
všechny ostatní spolužáky ve třídě. Chodili spolu už
pátým rokem a vlastně nikoho pořádně neznal. Oproti
Frantovi mu všichni připadali hrozně nezajímaví. A teď
se před Toníkem vynořovali: všichni ti přehlížení a opomíjení Vaškové, Jirkové, Evičky, Markétky a Pepíkové.
Jak bezvadně dovede ten Pepík hrát fotbal?
A ten Tomáš s Přemkem, co se jim vždycky s Frantou
naposmívali a říkali jím "dětičky”, tak ti dva nejsou
vůbec žadné"dětičky", ale správnu kuci, kteří o prázd
ninách jezdí na tábory, dokáží stavět stan, zacházet
se sekyrou, chodit podle mapy a psát morseovku!
Ze všech dětí ve třídě začal Toníka nejvíce přita
hovat Jenda. Na první pohled byl Jenda docela obyčej
ný chlapec. Učil se trochu hůř než Tonda. Fotbal ne
hrál tak dobře jako Pepík nebo Péťa. Ani nedokázal to,
co Tomáš s Přemkem. Jednou na školní besídce hrál Jen
da na klavír nějakou píseň, a to se tenkrát Toníkovi
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moc líbilo. Ale jinak Jenda opravdu ničím nevynikal.
A přesto Toník den ode dne silněji cítil, jak moc by
stál o to, aby právě Jenda byl jeho kamarádem. Co to
jen bylo na Jendovi zvláštního? Na to, aby alespoň tro
chu poodhalil Jendovo tajemství, si musel Toník ještě
několik týdnů počkat. - Došlo k tomu v den, kterého se
Toník obával, a presto se ho nemohl dočkat. Byla polovi
na prosince, den, kdy se do třídy vrátil Franta.
Když vstoupil Tonik do třídy, hned poznal, že se něco
děje. Jakési napětí viselo ve vzduchu. Jen ho Franta
spatřil, bez pozdravu a povýšeně na Tondu přes půl tří
dy zavolal: "Eště si rozmyslím, esli budu dál vedle te
be sedět. Já totiž sraby nemiluju!"
Toník zrudl rozpaky. Jak měl odpovědět na takové
přivítání? A co si ted o něm pomyslí celá třída, když
ho Franta tak zesměšňuje? A tak nakonec se sklepenou
hlavou, s pohledem zabodnutým do země tiše odpověděl:
"Ahoj, Franto," a pak, kde na to sebral síly, sám ne
věděl, na chvilku pohlédl do Frantových očí a řekl:
"To je dobře, že už se ti noha uzdravila."
Franta ale posměšně vyprskl a prohlásil: "Na takový
řečičky zvedavej nejsem. Přemýšlel jsem o tom, jak mů
žeš odčinit to, že jsi mě zradil." Toníkovi se chtělo
vykřiknout: Cože?! Kdo koho zradil? Přece ty, Franto,
ty jsi zradil naše kamarádství! - Ale naprázdno polk
nul, protože Franta hned pokračoval: "Přečti si tohle!"
A s těmi slovy přistrčil na Tondovu lavici papír, kde
bylo napsáno: Já Antonín Houdek sem zradil svýho kamará
da Frantu Musila a proto mu budu celej rok psát úkoly.
Dyš to nesplním tak mě stihne zaslouženej trest!!!
"Tak souhlasíš?", ozval se opět Franta a Toníkovi se
zdálo, že ten nepřátelský tón Frantovi už ani moc nejde.
Že se do něj Franta vlastně musí nutit. A proto se po
kusil odpovědět tak, jako za starých časů jejich kama
rádství: "Dyť je to, Franto, blbost."
"Cože?" vyštěkl Franta, "blbost? Jak jsi na to při
šel tak rychle a bez brejlí?" Toník chtěl nějak nazna
čit dobrou vůli a tak začal:
"Víš, Franto, že jsem ti přeci dával opisovat spou
stu úkolů..." Franta se toho také hned chopil:
"No vidíš. Tak proč to teď nechceš podepsat a říkáš,
že je to blbost?" Frantovi už skutečně nešlo dál dobře
hrát na zrazeného a rozzuřeného kamaráda. Skoro se zdá
lo, že prosí, když dodával: "Já jsem teďko moc zameškal.
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Á mám před sebou důležitější věci, než ňáky pitomý úkoly. Tak to podepiš a nedělej kolem toho zbytečný ře
či." - A tehdy se stalo něco, čím byl nejvíce překva
pený samotný Toník. Podíval se totiž docela kidně do
Frantových očí a zvolna řekl:
"Když budeš chtít, tak ti s domácíma úkolama budu po
máhat. Ale to, co chceš ty, to není správný. Je to pod
vod."
"Aha. Tak to už jsme slyšeli. Krást se nesmí. A
podvádět není správné," posměšně vykřikoval Franta a
snažil se napodobit vychovatelský hlas. "To ti zase
říkal tatínek, žejó?"
Toník cítil, že mu opět tváře i uši hoří a srdce
mu buší až v krku. Ale dřív, než si mohl uvědomit, co
vlastně říká a kde se v něm ta slova berou, slyší svůj
hlas: "Ne, říká mi to moje svědomí!"
"Svědomí!?" zařval Franta."Tak já ti to svědomí z
těla vymlátím!" Frantova pěst dopadla na Toníkovou
tvář. Dalším úderem srazil Franta Toníka pod lavici.
A právě v tu chvíli uslyšel Toník nad sebou zvolání:
"Musile! Tonda má pravdu! Svědomí to říká. A jestli
Tondu nenecháš, tak já ho budu bránit."
Kdo to byl? - Jenda! A jemu také patřila posměšná
Frantova odpověd: "Ty chudáku? Na tebe stačím levou
rukou!" - Byla to vlastně jen kratičká chvilka. Ale
stačila k tomu, aby se Tonda úplně vzpamatoval. Vysko
čil ze země a vší silou zasáhl pěstí své pravé ruky
do nosu ...!
Franta vykřikl, ale tentokrát bolestí,
z očí mu vytryskly slzy a z nosu se mu spustila krev.
A právě v tu chvíli se otevřely dveře a vešla paní uči
telka.
Rozbitý Frantův nos znamenal pro Toníka hodinu po
škole a zápis do žákovské knížky. A přesto Tonik byl
radostí bez sebe. Nejen, že před celou třídou dokázal,
že není žádný srab a maminčin mazánek, ale konečně při
šel na stopu Jendova tajemství; Jenda totiž věděl o
svědomí. A nejspíš' toho věděl o svědomí víc, než Tonda,
když se kvůli němu nebál postavit Frantovi.
Od té chvíle Toníkovi připadalo, že jsou s Jendou
jako dva tajní rozvědčíci, kteří vědí o skrytém pokla-.
du. Neměl sice zdání o tom, co to vlastně bude pro něj
znamenat. Ale tušil, že dobrodružství, která zažije kolem Jendy, nebudou nijak menší než ta, která mu připravil Franta.
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A Toníkovy naděje se začaly vyplňovat již druhého dne.
Všiml sis, jak zlo ve Frantovi je spojeno ještě s
drzostí a podvodem? Dokonce se Franta nadnáší.
Ale pravda.a dobro přece zvítězí.
Toník je už na dobré cestě. Bůh mu pomohl k Jendovi.
4. pokračování:

Hned ráno čekalo Toníka ve třídě překvapení. Paní učitelka je rozsadila s Frantou! Prohlásila, že o nich
dlouho přemýšlela a že by nedělalo dobrotu, kdyby dál
vedle sebe seděli. Toníkovi na chvilku svitla naděje,
že ho možná posadí vedle Jendy, ale paní učitelka za
volala z poslední lavice Ríšu Koubka, který k nim při
šel teprve začátkem tohoto školního roku a seděl v la
vici sám, aby si vzal věci a posadil se do druhé lavice
vedle Tondy. Ríša se přistěhoval z malého města. Zatím
s nim nikdo nekamarádil ve třídě. Učil se dost špatně a
Toníkovi připadal nešikovný.
Franta se tvářil, jako by se ho to vůbec netýkalo. O
přestávkách na Toníka ani nepohlédl a stále se jen díval
z okna a při hodině na něj Toník neviděl, protože seděl
v jiném oddělení a dost vzadu.
Zato o hlavní přestávce přišel, za Toníkem Jenda. Nej
prve mu nesměle nabízel půlku svého pomeranče a pak se
Toníka zeptal: "Ty jsi skutečně Frantu Musila zradil?"
Toník se poplašně podíval na Jendu. Cožpak to jde,
teá tu uprostřed celé třídy vykládat o tom, co se stalo
mezi ním a Frantou? Co kdyby někdo zaslechl o záhadném
sklepu a stejně jako Franta tam chtěl něco ukrást? A
přitom Toník velice toužil, aby si o něm Jenda nemyslel,
že je zrádce. Konečně přišel na záchranný nápad a rych
le ze sebe vysoukal:
"Počkej, Jendo, já ti to vysvětlím po vyučování."
Zbylé tři hodiny myslel Toník jenom na to, že ho če
ká rozhovor s Jendou. Nebylo divu, že mu ke třem jed
ničkám přibyla jedna čtyřka a v diktátu napsal ve slově
"nesmysly" oboje "i" měkká, což s hrůzou zjistil, až
když byly sešity sebrány.
Jenda cekal na Toníka před školou. Toník by nejradě
ji všechno ze sebe vysypal naráz, jenomže, jak to v ta
kových situacích bývá, najednou nebyl schopný říct ani
slovo. Jen zprudka oddychoval a díval se Jendovi přímo
do očí. Když ho konečně opustilo největší vzrušení, vy
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hrkl: "Franta mě zradil. To on rozbil naše kamarádství!"
Na Jendu ta slova však žádný zvláštní dojem neudě
lala. Chvilku tiše stál, a pak skoro smutně řekl:
"No jo, jenomže to samý o tobě říkal Franta. Jak to
tedy bylo?"
Toník si hned uvědomil, že se teď opravdu zachoval
stejně jako Franta. Tak to konečně bylo mezi nimi normální. Takové hádky, kdy jeden svaloval vinu na druhé
ho, byly ve třídě na denním pořádku. Nikdy se při nich
nic nevyřešilo, přinášely jen zlost, nadávky a hrubos
ti. A přece je skoro všichni znovu a znovu opakovali.
Vždyt i Toník doma se svou sestrou tak kolikrát "řeši
li" svoje problémy. Ale tečí, před Jendou, se Toník za
styděl. Před Jendou hned viděl, že takové jednání sprá
vné není. Ach, to Jendovo svědomí ...!
A tak Toník, jak nejspravedlivěji dovedl, začal Jen
dovi vyprávět. O malém zchátralém domku na kraji města,
o sklepu plném různých cenností, o zlomené květině a o
lístcích zašlapaných do prachu, pak o BORNEU, i o sta
rém volajícím pánovi.
Jenda celou dobu pozorně naslouchal. Toníka téměř
nepřerušoval. Teprve na konci řekl:
"Udělal jsi, Tondo, dobře. Tebe opravdu zachránilo
svědomí. Franta nemůže za to, že je takovej, Frantu
zkazili dospělí." Pak se zdálo, že Jenda o něčem pře
mýšlí a skutečně za chvilku dodal:
"Jestli, Tondo, chceš, budu tvůj kamarád."
"Jendo, ty seš bezvadnej!" vykřikl Toník a v tom
výkřiku bylo úplně všechno; týdny čekání, kdy kolem
Jendy obcházel: obdiv k Jendovi, který rostl každým
dnem; hrdost na jejich spiklenectví kvůli tajemství
svědomí. - Vyprávění té říjnové události ovšem způ
sobilo, že se v Toníkovi opět cosi oživilo. Jakoby mu
zůstal nějaký dluh. Jakoby ta událost nebyla tak úplně
uzavřená. Zpočátku Toník nevěděl, co se to začalo ozý
vat. Ale pak už o tom nepochyboval: Hovořilo jeho svě
domí. Jako by ho někdo volal. Jako by k němu patřil ně
jaký zvláštní přijímací přístroj, který teď začal za
chycovat signály. Jenomže k čemu ho vyzval hlas ve svě
domí? - Stale častěji se vracel do chvíle, kyd prcha
li s Frantou ze sklepa. Ano! Konečně Toníkovi svitlo;
Ten starý muž jim chtěl něco říci, vždyť volal:"Počkej
te, chlapci, počkejte!" Toník přece už tenkrát chtěl
se zastavit, ale pro strach z Franty to neudělal.
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Možná, že ten starý člověk pořád ještě čeká. Jen
Toníka tahle myšlenka napadla, hned se jí vysmál. Hloupost ! Jak by mohl čekat? A na koho by vlastně čekal?
Na ně s Frantou? Vždyt je vůbec nezná!
A přesto, hlas svědomí jakoby tvrdošíjně trval na
svém: čeká ... č e k á ....
"Čeká? Ale na koho čeká? Nebo na koho čeká?-----

Když se snažíme dbát hlasu svědomí, přijde nám Bůh
na pomoc. V našem případě to bylo bystré oko paní uči
telky, která rozhodla rozsadit Frantu a Toníka. Pro
zkaženého Frantu je příznačné, že dělal, jakoby mu to
nevadilo. - Další část příběhu je ukázkou, jak se zro
dí přátelství. Přemýšlej, jak se to vše přihodilo. Co
dělal Jenda, jak reagoval. Toník a co zase na to Jenda?
5. pokračování
Poslední týden před vánocemi vyráběli ve škole dárky. Toník tuhle práci neměl moc rád. Některé děti ve
třídě už dokázaly slepit, sešít nebo vystřihnout docela,
pěkné ozdoby, dečky nebo přání. Ale Toníka ruce, nůžky
ani jehla neposlouchaly zdaleka tak, jak by si předsta
voval. A tak vždycky nakonec narychlo namaloval nějaký
obrázek pro maminku, pro tatínka i pro sestru Míšu.
Kdyby bylo ale na něm, tak by každému koupil nějaký po
řádný dárek. Tatínkovi třeba kilo banánů, mamince no
vou mísu místo té, kterou loni rozbil a Míše tu mrkací
pannu, co o ní pořád vykládá. Jenomže na to neměl dost
peněz. A tak holt i letos smolil ta svoje tři přáníčka.
Po vyučování za Toníkem přiběhl Jenda a spiklenecky
pomrkával: "Mám pro tebe překvapení. Podívej!" a vytá
hl z tašky nějakou kartičku.
"To je pro mě?" podivil se Tonda, protože dárky si
měli předávat až na besídce za.tři dny.
"Kdepak, to není pro tebe. Hádej pro koho to.je!"
A Jenda se p.řád ták šibalsky usmíval.
Toník přemýšlel.ze všech sil. Tak rád by na to při
šel. Vždyť takhle si před Jendou připadal hrozně trap
ně. Ale marně.
"Ty vážně nevíš?" zeptal se konečně Tonda.
"Ne," zdrceně doznal Toník. - "Přece pro toho tvýho
starýho pána s berlema!" vítězně zvolil Jenda.
No ovšem! -Tohle mělo Toníka přece napadnout už dá
vno. Jenomže na to holt musel přijít až Jenda. Ach jó,
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to bude trvat asi pěkně dlouho, než Toník bude pro svo
je svědomí tak pozorný, jako Jenda pro svoje.
A tak si teď Toník opatrně prohlíží kartičku, na
kterou Jenda nalepil krásnou hvězdu a malé dítě, které
vystřihl z nějaké pohlednice. A pod to napsal*.
PŘIŠEL
I PRO
VÁS.
Tomu moc Toník nerozuměl, a tak se dohodli, že tam
Toník ještě připíše DOBRÝ DEN, ale že to napíše na dru
hou stranu té kartičky, aby nepokazil, co udělal Jeník.
A domluvili se, že o Štědrém dnu odpoledne tu kartičku
zanesou do schránky tomu starému pánovi.
Den před Štědrým dnem napadl sníh. Celý kraj se změ
nil. Toník sotva poznával místa, kterými procházel před
více než dvěma měsíci. Ale nezměnila se jenom příroda.
Změnil se i Toník. S jakým nepokojem a úzkostí tudy mi
nule běžel! Dnes se cítil, jako by tudy šel nějaký jiný
člověk. Byl sice trochu rozechvělý. Ale spíš takovou
zvláštní radostí, kterou dřív vůbec neznal. Konečně si
také dnes vedle Jendy připadal platnější. Na cestách
za tajemstvím svědomí zatím vždycky Jenda vedl jeho.
Teď Toník vedl Jendu. Sice jenom k záhadnému domku na
kraji města, ale přece.
Domek byl právě takový, jak si ho Toník pamatoval:
oprýskaná omítka, popraskané sklo okenních tabulí, začernalé dřevo okenních rámů a dveří, zrezivělé okapy.
V té zimě a sněhu se ten domek zdál ještě smutnější.
Nikde ani náznak života. A přece v tom domku žil starý
muž a ... čekal!
"Tondo, tady není nikde schránka," vytrhl Jenda To
níka ze vzpomínek. Toník se bezradně rozhlížel. Co teď?
Konečně dostal nápad; "Tak víš co? Dáme ten obrázek na
vrátka, zazvoníme a pak utečeme, Jo?"
"To se mi nelíbí," odporoval Jenda. "Rači se podívá
me, jestli není schránka ve dveřích domu. Tak to někdy
u starých domů bejvá." - Ale ani na domovních dveřích
nebyla sch
ránka. Cožpak ten člověk nikdy nedostal dopisy?
Snažíš se i ty o vánocích někomu udělat radost?
6. pokračování:

Jak tam tak nerozhodně stáli přitisknuti ke dveřím
domku, se náhle přímo u jejich hlav ozval starý hlas;
"Tak pojďte, chlapci, přece dál, když už jste mi ně
co přinesli."
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Teprve teď si Tonik všiml malého okénka z boku vedle
dveří. A tím okénkem se na ně díval starý muž. Byl to
on! Toník ho ihned poznal.
"Jenomže my musíme hned zpátky," vychrlil ze sebe
Toník, protože najednou dostal strach z neznámého star
ce. - "Ty se mě bojíš, viď, " zeptal se dobrácky muž a
Toníkovi bylo rázem líto., že si o něm myslel něco špat
ného. "Tak počkejte," pokračoval muž, "já půjdu k vám."
Okénko se zavřelo a zdálky se ozývalo klapání berlí.
Toník s Jendou na sebe pohlédli. I když byli úplně zti
cha, jejich oči se ptaly zcela jasně: Utečeme? ... Ješ
tě byl čas. A pak Jenda docela slabě zavrtěl hlavou:
Ne! ... Bylo rozhodnuto.
Dveře se stále neotvíraly. A najednou zaslechli šou
ravé kroky, ze zahrady. Muž k nim přicházel zvenku a
kromě berlí držel ještě něco v ruce. Jakousi knihu. Ne!
Toník to poznal: Bylo to album, které si tenkrát pro
hlíželi s Frantou.
"Taky jsem vám něco přines," starý muž od námahy so
tva. dýchal, ale přesto na ně přátelsky pomrkával, "asi
před dvěma měsíci tu byli nějací chlapci. Podobní vám."
Toníkovi zabušilo srdce. Ten muž ho určitě poznal! Ale
stařec se na něj nadále kamarádsky usmíval, a když si
trochu oddechl, tak svou větu dokončil: "Jenomže měli
tak naspěch, že jsem jim to nemohl dát. Tak to holt dostanete vy. Já totiž už mnoho let čekám na někoho podo
bného, jako jste vy."
Toník se zase lekl, že se teď stane něco hrozného,
jak si to pamatoval z pohádek. Tam vždycky po takových
slovech zlý čaroděj pronesl kouzelnou zaklínací formu
li a nešťastný příchozí se proměnil třeba v kámen. Je
nomže teď se vůbec nic takového nestalo. Jenom Jenda
trochu překvapeně řekl: "Opravdu? A proč?" a starý muž
mu odpověděl:
"Abych splnil jedno důležité přání."
"A čí je to přání?" tentokrát se zvědavě zeptal sám
Tonda. - Starý muž se zarazil a pak zvolna, skoro
slavnostně pronesl: "Je to přání mého synka."
Toník i Jenda současně zvolali:
"Vy máte nějakého syna?"
’ .
"Mám," řekl zvláštně muž, povzdechl si a pak tiše
pokračoval: "Ale je tomu už skoro čtyřicet let, co ze
mřel. Jedenáct mu tenkrát bylo. Byl poslední den války.
V Praze se bojovalo. A má žena čekala druhé dítě. Mělo
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se narodit každou chvíli. A tak jsem nebojoval, byl jsem
doma. Staral jsem se jen o ni. Jenomže právě před naším
domkem, zrovna před okny, postřelili Němci nějakého člo
věka. Krvácel a hrozně naříkal. Tak jsem mu vyběhl ná
pomoc. Ale nevšiml jsem si, že za mnou vyběhl i Jiřík.
A vtom to Němci spustili. Já jsem dostal do kolena, ale
synka trefili do prsou," starý muž se na chvíli odmlčel.
Jenda s Toníkem ani nedutali. Do čeho to nečekaně nahlé
dli? Bylo jim tak divně. Tak zvláštně divně. A starý muž
znovu promluvil: "A právě, když mi Jiřík v náručí umí
ral, tak mě prosil: To album dej bráškovi, až bude tak
starý jako já. Víte, to album, to byl jeho největší po
klad. A na brášku se moc těšil ..."
Muž si opět povzdechl a pak své vyprávění dokončil:
"Jenom všechno dopadlo úplně jinak. Má žena zemřela
při porodu.. A děťátko - holčička to byla - zemřelo s ní.
A já od té doby hledám někoho, komu bych svěřil Jiříkovo
album. Někoho, kdo by mohl být jeho bráškou. Víte, když
jsem byl mladší, tak jsem kolem sebe měl plno chlapců.’
Ale žádný se mi nezdál dost vhodný pro poklad mého syna.
Těď už mnoho let jsem tu zavřený jako ve vězení a neznám
nikoho, komu' bych mohl album svěřit. A protože už jistě
brzy umřu, tak je nebezpečí, že nesplním Jiříkovo přání."
Všichni tři na sebe mlčky hleděli. Konečně Jenda vzal
kartičku a beze slov ji podal starému muži. Ten si ji
chvíli pozorně prohlížel a pak řekl: "Vy budete bratry
mého syna. Tady je jeho album."
Ještě na zpáteční cestě si Toník stále musel znovu a
znovu připomínat, že to nebyl sen, ale skutečnost. A
stejně, nebýt velkého tmavomodrého alba, které teď sví
ral v podpaží, stejně by tomu nevěřil.
Ani Jendovi nebylo do řeči. Ale Toník cítil, že slova
by teď stejně byla zbytečná. Že takhle, úplně potichu,
bez jediného slova, si teď s Jendou stejně nejlíp rozumí.
A tak, docela na rozloučenou jen Toník řekl:
"Toho krokodýla ..." - a Jenda, aniž čekal na konec
věty, pokýval hlavou a řekl: "Ano, to udělej."
Když tedy Toník přišel domů, vyhledal obálku, vložil
do ní známku s krásným zeleným krokodýlem a nápisem BORNEO, zalepil ji a pak na obálku napsal:
FRANTOVI, ŽE BYL MÝM KAMARÁDEM
Přijímač Toníkova srdce začalo konečně pracovat naplno.
Tak to bývá, když si všímáme hlasu svědomí. Ovšem někdy
musíme počkat na šťastný konec, až budeme u Boha./Praha 84

VELKÁ ZKOUŠKA
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(Četba na pokračování)
Na ten den cekal celý kmen Mimbreňů s velikou nedoč
kavostí. Sale sice nerozuměl úplně těm významným pohle
dům, které si stále častěji vyměňovali starší chlapci,
když hovořili o tomto dni jako o dni "Velké zkoušky",
ale to mu nevadilo, aby zvědavost i nedočkavost neovlá
dala stále silněji a silněji jeho srdce.
Sale byl mladším synem náčelníka Sokolího Oka - a
letos na jaře to bylo po desáté, co Sokolí Oko se. svou
mladou ženou Měsíční září za Saleho děkoval Velkému Du
chu. - Sale byl veselého srdce a nedokázal pochopit,
proč některé z ostatních dětí se většinou tváří, jako
by polykaly citrón nebo je stále bolely zuby. Nebylo
tedy divu, že skoro každý měl Saleho rád. A kdyby Timaj
občas nevytýkal Salemu, že je rozmazlený, a proto že
skutečným bojovníkům bude jednou velet akorát polním
motýlům, nic by nekalilo Saleho dokonalé štěstí.
Timaj byl jeho starší bratr. A Sale byl na Timaje
velice hrdý. Timaj skutečně mezi všemi patnáctiletými
chlapci vynikal. Byl silný i mrštný. Odvážný a přitom
dostatečně trpělivý i vytrvalý. A nejvíce na něm všich
ni obdivovali, jak je pravdivý a kamarádský. Timajův
otec Sokolí Oko řídil bojovníky kmene a Timaje si vši
chni chlapci zvolili za svého náčelníka.
Dnešní den byl i pro Timaje dnem "Velké zkoušky".
Dnem, kdy jsou chlapci přijímáni mezi bojovníky. Pouze
jednou, výjimečně dvakrát do roka se scházel celý kmen,
aby tito chlapci před zraky všech prokázali, že svou
silou, odvahou, vytrvalostí, zručností a hlavně sebeovládáním patří již mezi muže. Nikdo nepochyboval, že
právě Timaj příkladně splní "Velkou zkoušku", která mě
la být dnes zakončena zhotovením výrobku - osobního to
temu - na němž by uchazeč přesvědčil kmen o své zruč
nosti. - Mezitím Sale procházel táborem a vdechoval
napětí posledních okanižiků před zahájením závěrečného
kolu zkoušek. - Najednou zaslechl, jak někdo volá jeho
jméno. Ano, zezadu se opět ozvalo|: "Sale!"
Sale se otočil a spatřil Roka. - Roko byl chlapec
stejně starý jako Sale. Ale zatím, co Sale byl tak ob
líbený, zdálo se, že Roka nemá nikdo rád. Nejen že s ním
nechtěly kamarádit ostatní děti, ale i dospělí členové
kmene ho neměli ve velké lásce: tvrdili o něm, že zdě
dil povahu svého otce, který, ještě než se Roko narodil,

opustil prý kvůli nějaké ženě kmen Mimbreňů a utekl
kamsi na východ.
Pravda je, že se Sale v Rokově přítomnosti vždy cí
til nějak divně. Na jednu stranu mu bylo Roko líto.Ří
kal si totiž, že přeci nemůže za svého tatínka. A vždy
cky, když si Sale jen koutkem svého srdce představil,
jak by si připadal opuštěný, kdyby od nich Sokolí Oko
odešel, pevně si umiňoval, že bude s Rokem kamarádit.
Skoro pokaždé však tohle kamarádství zavedlo Saleho do
nějakého maléru. Dřív, když byli menší, tak to končíva
lo boulemi, šrámy a křikem. Teď se už tak často neperou,
ale potíže neskončily. Docela nedávno přemluvil Roko
Saleho na tajnou výpravu bez vědomí rodičů, která skon
čila velkým výpraskem a ostudou, protože zabloudili.So
kolí Oko je musel nechat celou noc hledat nejudatnějšími bojovníky. A Roko tehdy prohlásil, že si ten blázni
vý podnik vymyslel Sale, a že on jenom ze strachu o Sa
leho, aby se neztratil, šel s ním! Sale nedokázal pocho
pit, jak si Roko mohl vymyslet něco tak nepravdivého a
v prvním rozhořčení se zapřísahal, že už nechce Roka
ani vidět; Ale teď, když před ním Roko stál a nejistě
pomrkával, ohlásila se v jeho srdci zase ta lítost ze
smutného osudu Rokova.
"Sale," opakoval Roko, "viděl jsi už ten nový Timajův nůž?" - "Myslíš ten, který dostal od otce k patnác
tým narozeninám?",odpověděl Sale poněkud překvapen, tou
otázkou. - "Ano, ten. Slyšel jsem, že je velíce krásný,"
rozvíjel Roko dál hovor, a když Sale mlčel, náhle vyhr
kl: "Šale, ukaž mi ho alespoň na chvilku!"
Sale byl touto prosbou zaskočen. Věděl dobře, že má
zakázáno brát bez dovolení Timajovy věci, a o zbraních
mu to otec připomínal hned několikrát. Na druhou stranu
si říkal: udělat Rokovi radost, to je přeci správné.
Konečně přišel na nápad: "Pojď, řeknu Timajovi, a on ti
ho určitě ukáže." - Salemu se zdálo, že se Roko nějak
podivně usmál, ale jelikož nic neříkal, vyrazili společ
ně k Timajově stanu. Ten byl otevřený, ale Timaj v něm
nebyl. Zdálo se, že právě před chvilkou odešel. První,
čeho si hned Sale všiml, byl nový Timajův nůž. Ležel v
koženém, ozdobeném pouzdře na stole, připravený s ostat
ními věcmi na zkoušku zručnosti, která měla začít v pra
vé poledne. - "Tady je," vydechl téměř nábožně Sale.
"Hm, " pokyvoval znalecky hlavou Roko a pokračoval:
"Myslím, že s takovým nožem bys i ty dokázal udělat
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zkoušku zručnosti." Opět se podivné usmál.
"Zeptám se Timaje, zda by mi ho půjčil," řekl spěšně
Sale, aby zaplašil nebezpečné myšlenky..
"Nevím, jestli, ti ho Timaj půjčí…" pochybovačně
protáhl Roko,. " jak já ho znám, tak má strach, aby někdo
nevyrezával.lépe než on."
"Neznáš Timaje!" rozhořčeně přerušil Rokový, úvahy
Sale, a chtěl ještě něco říci na ospravedlnění svého
zbožňovaného bratra, ale Roko se zase tak divně usmál
a řekl: "No, jak myslíš..." a otočil se a odešel ze
stanu. - Sále osaměl. Ticho stanu i jeho přítmí. Neo
čekávaný rozhovor s Rokem i krásný nůž, který byl teď
na dosah, to všechno ho zaplavilo pocitem, který dosud
vůbec neznal. Chtěl se rozběhnout pryč, ale Rokova slo
va: "..i ty bys dokázal s takovým nožem udělat zkoušku
zručnosti," jako by mu svazovala nohy. Jako by jim nedo
kázal poručit! A teď, s překvapením vidí svoji ruku,jak
se natahuje po pouzdru s nožem! A je to opravdu jeho ru
ka, protože pod svými prsty už cítí měkkou kůži krásně
zdobeného pouzdra. - Ještě chvíli váhal. Před jeho vnittřníma očima se mihla přátelská Timajova tvář, pak přís
ný a přitom laskavý pohled Sokolího „Oka, a pak to vše
vystřídal zvláštní Rokův úsměv ...
Sale pevně sevřel rukojeť nože. Ještě byla možnost,
aby odešel, aby počkal na Timaje ...
Pak ale proběhlo všechno velmi rychle: Sale vytáhl
nůž z pouzdra a místo něj tam zasunul kus starého kolí
ku, který ležel v rohu stanu pro případ, že by se Timaj
vrátil příliš brzy. A pak vyběhl na volné prostranství.
Timajův stan byl docela blízko lesa. Od letošní zimy
si Timaj vyprosil od svého otce, že si může tady na okraji tábora postavit malý stan, ve kterém se konaly
porady chlapeckých vůdců, a v němž Timaj velmi rád pobý
val. - Ještě ve stanu svíral Saleho podivný nepříjemný
pocit, ale sluneční zář, která zalila jeho oči, jakmile
vyběhnul ven, i jásavé hlasy ptáků to všechno odvály,
jako když mávne kouzelným proutkem.Sale si připadal ja
ko jeden z těch opeřených zpěváků, co mu kroužili nad
hlavou. Pevně .svíraje Timajův núž běžel jako o závod do
svého úkrytu, kde měl již připravenou kůru, ze které se
chystal vyrobit trup krásné plachetnice.
A tehdy se to stalo! Snad to byl docela nepatrný ko
řen borovice zrádně ukrytý v trávě. Sále si jen uvědomil,
že padá. Pak pocítil náraz na levé koleno, cosi ho uho-

54
dilo do pravé ruky, a pak už nic., jen zpěv ptáků a
bzučení včel... - Chvíli nehybně ležel, ještě zpola
omráčený, ale když zjistil, že se vlastně vůbec nic
nestalo, že to skončilo malým pálivým škrábancem na
levé noze a odřeninou pravého zápěstí (jaké se už nau
čil dávno snášet bez jediné slzy), radostně se usmál
a vyskočil. - A tu jeho myslí projelo jako blesk: Nůž!
Co se stalo s nožem?! Poplašně se rozhlédl kolem sebe
a náhle vykřikl hrůzou ochromený: krásný Timajův nůž
ležel několik kroků od něho - s prasklou čepelí - a
Salemu připomínal zraněného sokola, kterého chlapci
loňského léta nerozvážně postřelili a byli zato přísně
pokáráni před celým kmenem.
Ach, co si počnu?! Jako oheň pálila Saleho tato otá
zka. Chtělo se mu naříkat, ale hrůza z toho, že by se
mohl prozradit, mu sevřela hrdlo natolik, že jen něko
likrát sípavě zavzlykal. Teď již ani slunce, ani zpěv
ptáků nedokázaly rozehnat temnoty, které uvěznily jeho
srdce. - Bál se pomyslet na to, jaké ostudě a jakému
trestu se bude muset podrobit, až se Timaj dozví, co
mu právě provedl. Když si pak představil svého otce,
jak se na něj zklamaně dívá a pak pronáší slova, která
Saleho bodala mnohem víc než největší výprask:
"Já soudím bojovníky. Bojovník se především musí ovládat. Ty jsi však dítě. O tobě rozhodne tvá matka."
Tu ho zaplavila taková lítost nad sebou samým, že se
rozhodl svůj čin nepřiznat. Strach, který ho zcela ovlá
dl, zadusil všechny ostatní hlasy v jeho srdci. I ty,
které říkaly: "Musíš se přiznat. Svůj čin můžeš napra
vit, jenom když se přiznáš. Musíš se přiznat...!"
A tak když Sale zjistil, že Timajův stan je stále
prázdný, rychle zastrčil prasklý nůž do pouzdra a ja
ko duch zmizel do lesa, aby se obloukem vrátil na druhý
konec tábora. - Ještě nebyl u cíle své cesty, když se o
ozvalo víření bubnů v tábore a zmatek. Všichni spěchali
ke skále porad a rychle zasedali na svá místa. A již Sa
le spatřil svého otce Sokolí Oko, jak v čele předáků
kmene přichází, aby. zahájil poslední část "Velké zkouš
ky". Vzduchem projelo ostré hvízdnutí a celý kmen utichl.
Do ticha promluvilo Sokolí Oko:
"Před tváří Velkého Ducha i před tváří celého - kmene
Mimbreňů chceme dnes mezi sebe uvítat nové bojovníky.
Dříve než zahájíme poslední kolo zkoušek, odpovězme mu
ži Mimbraňů všem přítomným: Kdo je bojovník?
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V odpověď se mu ozvalo ze stovky hrdel:
Bojovník je pravdivý! - Bojovník je odvážný!
Bojovník je věrný!
Bojovník chrání slabé!
Bojovník se především ovládá!
A pak již náčelníkův pobočník Chytrý Medvěd vyvolával
jména chlapců, kteří se měli podrobit zkoušce zručnosti.
K velké zkoušce se přihlásilo dvacet chlapců, ale do po
sledního kola jich postoupilo jen pět.Timajovo jméno za
volal Chytrý Medvěd jako páté, poslední.
Každý z chlapců dostal asi půlmetrový kus silné rovné
borové větve s tímto úkolem: Dřív než dohoří louč náčel
níkem zapálená, musí nožem vyřezat svůj totem.
Sale viděl, jak jeho otec zapaluje louč a vzápětí se
všichni chlapci chopili dřeva a vytáhli z opasků své no
že. Sale se obával, že Timaj vykřikne nebo dá nějak naje
vo překvapení nad zlomením svého nože, ale nic takového
se nestalo. Naopak: začala se ozývat jména soutěžících
hochů a zanedlouho celý kmen povzbuzoval pětici, která
se mlčky, soustředěna na svůj úkol, blížila k cíli své
zkoušky. - Radostná nálada ovládla i Saleho. Napadlo ho,
že se možná spletl. Ze byl pádem tak rozrušen, že si po
řádně ani nevšiml, zda je nůž poškozený, či nikoliv. Ta
myšlenka se mu tak zalíbila, že za chvíli si byl téměř
jist, že se opravdu noži nic nestalo ...
--------- 2. pokračování-----Ze sladkého snu ho probudily překvapené hlasy, mezi
nimiž nakonec rozeznal zvolání:"Timaj se poranil!" Sale
viděl, jak Sokolí Oko prudce vstal ze svého místa. Výraz
otcovy tváře se mu zdál hrozivý. Pak ale Sokolí Oko ku
podivu docela klidně pokynul rukou, aby mu donesli Timajův výrobek a když jej držel v ruce, chvíli překvapeně
pokyvoval hlavou, zatímco Timaj stál opodál, zcela zni
čený, očekávající otcův výrok. - Sokolí Oko však stále
nerozhodl. Podal výrobek Chytrému Medvědovi a z jeho ru
kou pokračoval k dalším předákům. Když se konečně Timajův totem vrátil Sokolímu Oku, Sale nezpozoroval na tvá
ři předáků žádné znamení.
A pak přišlo gesto, kterého se každý z uchazečů nejví
ce dával: Prudký, ale docela nepatrný pohyb palce pravé
ruky směrem k zemi. Neuspěl! Ztroskotal těsně před cílem.
Sale zahlédl Timaje, jak se sklopenou hlavou mizí v
zástupu chlapců. Teď už Sale nevydržel. Prudký pláč ho
úplně ovládl. Uklidnil se až v náručí Měsíční záře, kte
rá ho konejšivě hladila po rozpálených tvářích a přitom
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říkala: "Timaj to příště určitě dokáže. Bude z něj vel
ký bojovník. A z tebe, Sale, bude jednou také velký
bojovník!" - Jak rád by se zbavil toho balvanu, toho
strašného tajemství, které ho pronásledovalo i v mat
čině náručí. Již se mu zdálo., že to nebude tak těžké
říci: "Maminko moje zlatá, to já jsem zavinil, že Ti
maj propadl u zkoušky!"... A přece to nedokázal.
Milosrdný spánek mu zavřel oči... Když se náhle
probudil, slunce viselo těsně nad obzorem. Byl ve sta
nu sám a z dálky k němu doléhaly výkřiky a smích. Nu
ovsem! Vždyť dnes přeci skončila "Velká zkouška" a ji
stě slavnost uvedení úspěšných uchazečů mezi muže je
v plném proudu. A mezi nimi je jistě Timaj.
Ach! Timaj!!! - Bratrovo jméno jakoby vybuchlo v
jeho srdci a rozmetalo všechno radostné vzrušení, se
kterým se chtěl vrhnout do oslav. Opět Sale prožíval
tu strašnou chvíli, kdy pokořený Timaj odchází se svě
šenou hlavou od skály porad. Jak rád by všechno vrátil
zpět! Nechtěl přece ublížit svému bratrovi. Má ho to
lik, tolik rád ... - A v tu chvíli, jako by opět ve
svém srdci zaslechl hlas: "Musíš se přiznat. Jenom tak
můžeš napravit svůj čin. Musíš se přiznat!"
"Přiznat se, ale komu? Komu?" vířilo Salemu myslí.
Timajovi? Mohl by mu Timaj vůbec odpustit tu strašnou
ostudu, kterou dneska kvůli Salemu zažil? Timaj je do
sud jistě tak rozhořčen, říkal si Sale, na neznámého
škůdce, že by mě jistě tvrdě ztrestal, kdyby se dozvě
děl, že jsem to byl já. A Sokolí Oko? Ne. Hanbou by se
Sale propadl, kdyby slyšel ona. obávaná slova, kterými
mu otec dával najevo, že ještě mnoho zim uběhne, než
si zaslouží jméno bojovníka. A jakou bolest by způsobil
své krásné a dobré matce, kdyby se Měsíční záře dozvě
děla, že Sale, její miláček, zavinil Timajův neúspěch.
Znovu a znovu jej přemáhal strach a úzkost, znovu
a znovu se draly na povrch jeho mysli hlasy, které na
bádaly: Přiznat! Musíš se přiznat.
A právě když zmatky jeho srdce byly největší, rozhr
nul se závěs stanu a ve vchodu se objevila nachýlená
postava Bílého Vlka. - Bílý Vlk byl Saleho dědeček a
patřil k nejváženějším mužům kmene. Nebyl sice silným
bojovníkem, protože ještě v mládí utrpěl zranění,kvůli
kterému se nemohl účastnit válečných výprav, ale jako
hlavní medicínman kmene platil za nepřekonatelného rád
ce v bolestech těla i srdce.
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"Co, že není u skály porad náš malý náčelník?" oslo
vil žertovně Saleho a spiklenecky na něj zamrkal.
Sale místo odpovědi vyhrknul: "A kde je Timaj?"
"Tvůj bratr jistě zasedá mezi těmi, kteří oslavují
nové bojovníky." Bílý Vlk zvážněl, ale zdálo se, Sale
nebyl stále spokojen s jeho odpovědí: "A jak o něm roz
hodl můj otec?" - Z tváře Bílého Vlka se již zcela vy
tratil žertovný úsměv a hlasem, kterým se mluví při
slavnostních poradách, začal: "Sokolí Oko prozkoumal,
proč Timaj neuspěl u zkoušky zručnosti a zjistil, že
pracoval s prasklým nožem. Předáci kmene usoudili, že
tím Timaj prokázal vysoké sebeovládání. Tvůj bratr však
nedovedl vysvětlit, jak se stalo, že jeho nůž byl prask
lý. Sokolí Oko tedy rozhodl takto: Jestli se do příštího
úplnku přihlásí ten, kdo poškodil Timajův nůž, uzná vel
ké shromáždění, že se Timaj připravil na zkoušky řádně a
svou zručnost prokáže před kmenem Mimbreňů v den příští
ho úplňku. Vinník pak bude toho dne příkladně potrestán
před zraky celého kmene. Jestliže se však nikdo do té
doby nepřihlásí, bude Timaj před celým kmenem Mimbreňů
prohlášen za lháře a na dva roky vyloučen z řad těch,
kteří mohou přistoupit k Velké zkoušce." - Při posled
ních slovech Bílý Vlk zvedl dlaň na znamení, že výrok
náčelníkův je neodvolatelný. Salemu bylo, jako by padal
do hluboké propasti. Jak hroznou věc způsobil! A nechtěl!
Sám Velký Duch ví, že nechtěl. Proč jen si nedokázal po
ručit?! / A najednou ucítil na svých vlasech teplou dlaň
Bílého Vlka a stejně teple zněl i jeho nlas: "Ty bys to
chtěl dokázat do příštího úplňku?"
"Ano, dědečku! Ano!" zvolal Sale, objal dědečkova ra
mena a ukryl uslzenou tvář v záhybech košile. Konečně
to ale nebyly slzy zoufalství. Spíše se podobaly dešti,
který protrhl nesnesitelné dusno a přinesl naději celé
zemi. - "Já jsem to opravdu nechtěl udělat," vydechl
Sale a zdálo se mu, jako by se kdesi v jeho srdci ote
vřely dveře i okna a pronikl k němu čerstvý'vzduch a
světlo. - "Já vím, žes to nechtěl udělat" přikyvoval
Bílý Vlk, a Saleho ta slova přímo hladila, "ale teď,"
Bílý Vlk opět zvážněl "teď nezbývá, než abys dokázal,že
máš Timaje opravdu rád."
"Mám ho rád" ještě se slzami v očích, spíš jako by
chtěl přesvědčit sebe než Bílého Vlka, vyhrkl Sale."
"To se pozná" pokyvoval hlavou starý muž a Sale do
stal obavu, že mu dědeček nevěří, ale než mohl něco ří
ci na svou obranu, Bílý Vlk pokračoval:
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"Pravdivost svého přátelství dokazuje skutečný bojov
ník činem. Jakým činem můžeš Timaje zachránit od nespra
vedlivé hanby, to víš. Víš také, co čeká toho, kdo se
řízná k poškození nože«" Dosud vážný hlas Bílého Vlka
opět změknuli "Když budeš chtít opravdu dokazat, že máš
Timaje rád, přijď za mnou zítra po prvním ranním jídle.
Rozmysli si to dobře, Sale. Budu tě čekat." lehce po
plácal Saleho po zádech a tiše odešel ze stanu.
-------- - 3. pokračování------

Sale byl pevně rozhodnut, že napraví všechno co poka
zil. Umiňoval si, že všechno snese, že všechno dokáže.
Když Bílý Vlk odešel, tiše, ale pevně řekl: "Já při
jdu, dědečku. Já určitě přijdu!" - Ale to všechno bylo
včera.A dneska od rána ho zase pronásledovaly hlasy,
které mu našeptávaly, že zklame, že nedokáže vydržet
ve svém rozhodnutí. - Při snídani nemohl pořádně polk
nout jediné sousto, a Měsíční záře se začala obávat,že
je nemocný. A byl velice vděčný svému otci, který se
objevil právě ve chvíli, kdy se ho Měsíční záře chysta
la poslat ležet do stanu; "Sale je jistě zdráv. Ale plá
če mu srdce pro Timaje," prohlásil rozhodně Sokolí Oko
a dodal; "Věřím, že celá věc bude vyřízena spravedlivě."
Pohlédl přátelsky na Saleho a pak již zmizel v řadách
mužů, aby udělil poslední pokyny před výpravou na lov
ptáků. - Jak rád by Sale vykřikl: "Ano, tatínku, kéž
bys měl pravdu!" Dosud přemýšlel o tom, jak je jeho otec dobrý, když ho vytrhl známý hlas: Před ním stál Ro
ko a významně říkal: "Sale, čekám tě na konci tábora.
Mám pro tebe zprávu, která tě bude velice zajímat."
Salemu se vůbec nelíbil tón Rokova hlasu. Roko se
tvářil sebevědomě a zdálo se, že ani nečeká na Saleho
odpověď. Ne! Sale se rozhodnul, že Rokovi nevyhoví, a
učďslyší svůj hlas jak říká: "Nemohu, Roko. Slíbil jsem
dědečkovi, že za ním přijdu hned po prvním ranním jídle."
Nebyla to úplně pravda, protože Sale udělal svůj
slib až když Bílý Vlk odešel, ale dobře věděl, že ho
dědeček opravdu očekává, A tak, ač již začínal ztrácet
odvahu k té návštěvě, bylo mu nyní vhod, že kvůli nímůže odmítnout Rokovo pozvání.
"Vážně?" pokyvoval hlavou Roko, "no tak to musím po
čkat, když jdeš za dědečkem." Salemu připadalo, že ta
poslední slova řekl Roko nějak posměšně, ale ovládl
svou touhu oplatit Rokoví stejnou mincí, protože Roko
svého dědečka neznal ani, a tak mohl Salemu jen závidět.
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Zvláště když se Bílému Vlkovi žádný dědeček ani názna
kem vyrovnat nemohl. Tak se Sale obrátil a vyrazil ke
stanú Bílého Vlka. - Dědečkův stan byl však prázdný.
Sale se díval na všechny závěsy, avšak Bílého Vlka ne
našel. Sedl si tedy k ohništi, chvíli se v něm přehra
boval dlouhým klackem, ale čím dál tím víc na něj do
padala tíseň samoty. Teprve teď si začal uvědomovat,že
po celý den je uprostřed lidí? kteří se na něj obrace
jí, zvou ho do svých her, volají na něj jménem a čeka
jí, že jim odpoví. A teď si připadal jako zapomenutý.
"Pryč odsud!" zaznělo poplašně v jeho srdci, ale právě
v tu chvíli se ozval i jiný hlas. Přicházel shora a pa
trii Bílému Vlku. Až teď si Sale všiml, že dědeček se
dí na větvi, která prochází těsně nad jeho stanem a do
vnitř nahlíží kouřovým otvorem.
"Tak tě tu vítám! Počkej chvilku. Už to bude" a skutečně za několik okamžiků se rozhrnul závěs u vchodu a
Bílý Vlk stál před Salem. "Chtěl jsem ti, Sale, otev
řít srdce pro důležitou skutečnost" pokračoval BílýVlk
a pobídl Saleho, aby usedli na měkkou kožešinu. "Velký
Duch nás neposílá na svět proto, abychom byli jako os
trovy, které na sebe nevidí nebo jako osamělé topoly,
které se nemohou dotýkat větvemi svých druhů." Řeč Bí
lého Vlka zněla slavnostně a Sale si uvědomoval, že do
sud nikdo s ním tak nehovořil a zvědavě se zeptal:
"A jak máme vypadat, dědečku?"
"Máme být jako vlákna, která se pevně spojují, aby
vytvořila silné lano. Jako břehy, které čekají na mos
ty, aby po nich mohly posílat svou radost i své trápe
ní." Bílý Vlk se na chvíli zamlčel a pak dodal: "Vzpo
mínáš si, jak ti bylo před chvílí, když jsi tu sám če
kal na mne?" -"Byl jsem jako ten ostrov, který tě ne
viděl". - "Ano, Sale. To jsem ti chtěl říci dnes. Člo
věk nežije proto, aby byl sám. Má připravit své srdce,
aby se mohl spojit s ostatními lidmi. Protože každý
člověk potřebuje druhé lidi a oni zase potřebují jej."
"Ano, dědečku" přisvědčil Sale"nechtěl bych výt sám."
"Tak, teď máš, Sale, před sebou celý týden, kdy bu
deš ve svém srdci dělat místo pro ostatní lidi. Už jsi
zjistil, že tvůj čin může ublížit někomu druhému. Je
třeba, aby ses svými činy naučil druhým pomáhat. Je to
sice mnohem těžší, ale také mnohem krásnější." Sale na
pjatě poslouchal a Bílý Vlk slavnostně pokračoval: "A
kdyby se ti snad zdálo, že je to pro tebe příliš těžké,
jdi do samoty a tam přemýšlej. O ostrovech, které na
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sebe nevidí, o stromech, které na sebe nedosáhnou. A
pak o vláknech, spojených v pevné lano a o mostech,kte
ré spojují břehy. Když vydržíš, Sale, zlomíš první zá
voru Timajova vězení. A za týden..." Bílý Vlk jen pov
zbudivě potřásl hlavou a vyprovodil Saleho ze stanu.
Sale se rozběhnul s lehkým srdcem z dědečkova stanu.
Zdálo se mu, že není nic snazšího, než pomáhat druhým
lidem. A připadalo mu, že na tu chvíli, kterou prožil
osamělý ve stanu Bílého Vlka, nemůže nikdy zapomenout.
Ano, je strašné být jako osamělý ostrov, jako topol,
který má kolem sebe jen prázdno a suchou trávu savany.
A jak tak snil o tom, že bude dělat radost všem li
dem a přitom uháněl s větrem o závod, málem porazil Ka
jó, která seděla na louce a pletla si věneček z květin.
"Och!" vykřikla Kajó, a když se vzpamatovala z první
ho leknutí, zeptala se zvědavě Saleho: "Kam tak spěcháš,
Sale?" a dodala poněkud pobouřeně: "Vždyť pošlapeš vše
chny květiny." - Já myslím na lidi a ne na květiny, od
sekl jí v duchu Sale a nahlas řekl; "Ále, tomu bys ty
stejně nerozuměla." - Kajo byla o rok mladší. A hlavně
to byla holka. A starší chlapci se na děvčata dívali
svrchu, protože bojovníky jsou přeci jenom muži. Salemu
se občas zdálo, že to není správné. Že chlapci děvčatům
křivdí. Také si nikdy nevšiml, že by se Sokolí Oko vyjá
dřil o Měsíční záři takovými slovy, která slýchal od
starších hochů, když mluvili o děvčatech. Naopak! Zdálo
se mu, že si Sokolí Oko Měsíční záře velmi váží a proka
zuje jí takové pocty, jako ostatní bojovníci prokazovali
svému náčelníkovi. - Avšak teď měl Sale hlavu plnou vel
kých plánů a nechtěl se zdržovat zbytečnými hovory.
"Sale" žadonila Kajó, "pověz mi to, prosím."
Sale měl příliš dobré strdce, aby dokázal Kajó odmítnout,
a tak se k ní posadil a začal; "Člověk nemá být jako os
trov, který na druhý ostrov nevidí, ani jako osamělý to
pol, který se nemůže dotknout větvemi svého druha. Člo
věk má být jako vlákno, které se spojuje s ostatními vlá
kny a utvoří pevné lano." - Kajo hleděla na Saleho úplně.
nechápavě. A když Sale skončil svůj výklad, zmohla se
jen na otázku: "A to sis vymyslel sám, Sale?"
"Ale kdepak" poněkud rozladěně řekl Sale, "zkrátka vi
dím, že nic nechápeš. Abys věděla, jdu pomáhat lidem a
nemůžu už s tebou zbytečně ztrácet čas." Potřásl ještě
moudře hlavou (jak to odkoukal od dědečka) a zmizel v
lese. - Sale byl přece jenom ještě malý chlapec. - - - -
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-------- - 4. pokračováni-----A uběhl týden. Sale by to asi nikomu nechtěl prozra
dit, ale každý den měl mnohokrát touhu zaběhnout do sa
moty. Tak těžké mu najednou připadalo splnit dědečkův
úkol. Chtěl být sice ostatním lidem co platný, ale nará
žel na stále nové a nové překážky. - Nejprve popletl
hned první úkol, který mu svěřili starší chlapci, potom
se mamince motal v kuchyni tak dlouho, až shodil mísu s
těstem, pak bylo venku příliš horko a rozbolela ho hlava, a když konečně nabral síly, spustil se takový déšt,
že raději zůstal ležet na lůžku, aby si nepromáčel šaty
a nenachladil se. - A tak to vypadalo skoro každý den.
Nakonec se mu přece jen podařilo mamince nanosit dříví
a vyčistit Timajovi zablácené šaty. Z toho měl zvlášť
velkou radost, protože od té události s nožem stále hle
dal nějakou příležitost, aby ukázal, že má Timaje rád,
i když zatím nedokáže kvůli němu podstoupit zasloužený
trest. - Tentokrát Bílý Vlk čakal na Saleho ve stanu.
Seděl již na. kožešině a zval ho přátelsky dál: "Již se
nemohu dočkat tvých zpráv, Sale. Nuž, jaké máš pro mne
zvěsti?" - Když odtud Sále před týdnem vybíhal, viděl se
jako velký boháč, který může všem lidem rozdávat. A teď
si připadal se svými dvěma užitečnými činy jako hotový
chudák. Takových věcí musí nejen tatínek a maminka,ale i
Timaj udělat za den deset, a ani se o nich slovem nezmí
ní. A tak se jen zoufale, podíval na Bílého Vlka a zašep
tal: "Jsem hrozně nešikovný, dědečku. Nesvedu žádnou po
řádnou práci." - Bílý Vlk vzal Saleho do svých velkých
rukou, jemně je stiskl a povzbudivě řekl: "Ale ruce máš
kupodivu obě a přirostlé na správném místě. Nezbývá než
je té práci naučit." - "Toho se snad nikdy nedočkám,"
vzdychl beznadějně Sale. - "A to je právě tajemství,
které ti chci dneska povědět." Bílý Vlk významně zvedl
ruku a pokračoval: "Dobře si zapamatuj: Všechno, co je
skutečně dobré a krásné, roste pomalu. Na krásný květ
musíš čekat celý rok. Na přítele mnoho zim. A na moudrost
celý život." - "Celý život!" vydechl ohromeně Sale.
"Ale kdo to vydrží?!" - "Máš pravdu, Sale," přisvěd
čil Bílý Vlk, "vydrží jenom pravý muž a pravá žena. Je
jich zbraní je trpělivost a věrnost. Trpělivost shlazuje jejich srdce, když se jim zdá, že poslední úpal sta
rostí se už nedá vydržet. A věrnost budí jejich srdce,
když usíná znavené dlouhou cestou!" Bílý Vlk se chvíli
odmlčel, zahleděl se na Saleho a hlasem, ve kterém snad
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ani nebyla výčitka, dodal: "Myslíš, že Timajovi nepři
padá dlouhé čekání na příští úplněk? A co teprv, když se
vipník nepřizná? A Timaj bude na celé dva roky vyloučen'.'
"Ne, to nechci," zaúpěl Sale. - "Věřím ti, Sale, víš
to," ubezpečil ho Bílý Vlk, "ale Timajovi nemůžeš pomoci
jenom sliby. Timaje může zachránit pouze čin. Čin toho,
kdo vytrvá na cestě, i když je ta cesta těžká. Pamatuj:
Srdce bojovníka je ozdobeno několika krásnými perlami,
ale trpělivost a věrnost jsou z nich nejkrásnější."
"A jak se mám naučit trpělivosti a věrnosti?" zeptal
se Sale a zdálo se, že se mu vrací jeho původní odvaha.
"Poradím ti. Poslouchej dobře," naklonil se k němu
Bílý Vlk, "zkus nejdřív někoho pozorovat při práci. Tře
ba Měsíční zář. Nebo Timaje. Jen tiše seď a pozorně sle
duj jak pracují. A když tě to omrzí a budeš chtít odběh
nout, tiše si řekni: Ještě chvilku. Počkám ještě chvilku.
Zkoušej to celý týden. Druhý týden pak zkus některou z
těch menších prací věrně, každý den. Jakou práci, to si
vyber sám. Ale pak u ní vydrž, i když se ti nebude chtít.
- A pak ti dám ještě jeden úkol: Za Timajovým stanem ros
te zvláštní modrá květina. Choď ji pozorovat každé
ho dne a až přijdeš za dva týdny ke mně na návštěvu, ře
kneš mi, cos uviděl." Přátelsky se na Saleho usmál, po
vzbudivě zamrkal a vyprovodil Saleho ze stanu.
- 5. pokračování-----Čtrnáct dní! Salemu ta doba připadala jako věčnost.
Dosud byl zvyklý, že všechno, po čem toužil, musel mít
hned. A když to nešlo hned, tak se chvíli vztekal nebo
naříkal a pak našel něco jiného; na svoji dřívější tou
hu zapomněl. Věděl, když otec něco rozhodl, tak už nik
do a nic nemohlo jeho rozhodnutí změnit. - V duchu si
stále opakoval dědečkova slova, kterým sice úplně nero
zuměl, ale o to více ho lákala: Všechno, co je skutečně
dobré a krásné, roste pomalu. Zbraní pravého muže a pra
vé ženy je trpělivost a věrnost. Trpělivost shlazuje je
jich srdce a věrnost jej budí. Srdce bojovníka je ozdo
beno mnoha krásnými perlami, ale trpělivost a věrnost
jsou z nich nejkrásnější. Tak nějak to říkal Bílý Vlk.
Ó ne, Sale určitě není trpělivý. A věrný asi také moc
nebude. Kdyby byl opravdu věrný, nenechal by Timaje ne
spravedlivě trpět. To věděl Sale moc dobře a příliš ho
neuklidňovalo ani pomyšlení, že s dědečkovou pomocí se
snad skutečně dokáže do příštího úplňku přiznat.
Nejprve se Sale vypravil k Timajovu stanu. Modrý květ
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o kterém mluvil Bílý Vlk, vůbec nemohl najít. Zdálo se
mu, že si může oči vykoukat, záda ho už pořádně bolela
a měl už sto chutí s hledáním přestat. Vzpomněl si ale
na dědečkovu radu a tipe si pošeptal: Ještě chvilku.Po
čkám ještě chvilku. - A jak se tak bezradně otáčel, na
razil zády do stromu, který vyrůstal hned u kraje Timajova stanu. Sale málem vykřikl, ale měl přece obavu,aby
na sebe neupozornil Timaje, který mohl být někde na blízku a tak se jen zlostně podíval na ten "nešikovný"kmen
a málem vykřikl podruhé: Ta modrá květina vyrůstala z
kmene toho stromu! To bylo opravdu zvláštní. Saleho by
to nikdy nenapadlo. Že by to byl dar za jeho trpělivost?
A pak se mu v mysli zrodil napad: Co když i z tohoto
stromu se dá vidět do Timajova stanu, jako to poznal o
stanu Bílého Vlka? Timaj přece Bílého Vlka velmi obdivo
val a častokrát ho navštěvoval. Bylo by divné, kdyby od
něj nepochytil i tento "zlepšovák"!
A vskutku. Na strom se dalo docela slušné vylézt, a
jedna z větví přečnívala tak, že se z ní dalo kouřovým
otvorem vidět pohodlně téměř všechno, co se děje ve sta
nu. - Sale hned spatřil Timaje. Timaj byl zabrán do vy
řezávání a jistě jenom diky tomu už si dávno Saleho ne
všimnul. Sale napjatě sledoval bratrovy prsty, jak pod
nimi zvolna roste ozdobný totem. Nebylo pochyb; Timaj
se připravoval na zkoušku zručnosti. Věřil, že do příš
tího úplňku se přizná ten, kdo poškodil jeho krásný nůž.
pokračování- - - -- 6.
Tentokrát dopadl Sale přece jen poněkud lépe. Nejhorší byl první týden. Zpočátku mu připadalo skutečně neko
nečným sledovat trpělivě a pozorně svou matku při práci.
Ale ke konci týdne byl sám překvapen, že se mu pozorová
ní líbí čím dál tím více. Začal- si totiž všímat takových
věcí, o kterých dříve neměl ani tušení. Jako by byl dří
ve slepý a teď dostal zrak! Dříve videi jen dobrou kuku
řičnou placku ve své míse, ale teď začínal chápat,kolik
trpělivé a pečlivé práce se za ní schovává. Ó ano, mno
ho se nelišila od bojovníků, kteří se stejným zaujetím
připravovali své luky, šípy a oštěpy. - A tak po týdnu
slíbil mamince, že ji bude každý den nosit ráno dříví a
odpoledne vodu. Byla to služba docela malá, avšak přes
to natrápila Saleho víc než dost. Hned první děn se mu
nechtělo vstávat. Měsíční záře nic neříkala a začala sa
ma shánět dříví. A to už Sale nevydržel. Rázem byl na
nohou a byl také moc rád, že ho maminka ještě"přijala
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do služby". - Nejvíc trápení připravil však Salemu mod
rý květ.. Salemu se totiž zdálo, že se s ním vůbec nic
neděje. Každý den sledoval, jak nejlépe dovedl, ale ne
podařilo se mu zjistit žádnou změnu; Krásné modré poupě
jakoby spalo a vůbec se nestaralo o to, že si Sale tak
toužebně přál, aby se konečně probudilo.
Až poslední den! Právě když se Sale vzdával naděje,
že přece jen bude moci Bílému Vlkovi přinést o květu
novou zprávu, překvapil ho květ ohromnou změnou;úplně
rozvinul své jasné modré okvětí a teď těmi modrými kví
tky v ranním větříku přátelsky mával na Saleho.
To bude novinka! Sale měl z kvetu takovou radost,že
úplně zapomněl na všechnu námahu předchozích dnů, na
všechny chvíle, kdy si mnohokrát opakoval; Ještě chvil
ku. Počkám ještě chvilku...
A tak tentokrát, když běžel za Bílým Vlkem, celý zá
řil. - "Myslím, Sale, že jsi rozlomil druhou závoru Timajova vězení," začal hned Bílý Vlk, jen Sale vběhl do
stanu. - "Opravdu? Dědečku, jak to víš?" překvapeně
zvolal Sale. - "Řeklo mi to tvoje srdce, Sale, jen jsi
vkročil do mého stanu," řekl s tajemným úsměvem Bílý
Vlk a pokračoval; "Skutečný muž ví, že srdce člověka
někdy mluví jasněji, než jeho ústa."
"Chtěl bych také rozumět řeči srdce!" vydechl obdiv
né Sale. - "Věřím, že se to naučíš," povzbudivě pokýval
hlavou Bílý Vlk, "ale jistě si pamatuješ; Všechno, co
je skutečně dobré a krásné..." A Sale dodal: "Roste po
malu". - "Tak!" řekl Bílý Vlk, "a aby člověk mohl rozu
mět srdci druhého člověka, musí nejdřív udělat ve svém
srdci místo." - Sale se marně snažil porozumět slovům
Bílého Vlka. - "Co to znamená udělat místo ve svém srd
ci, dědečku?" - "To je, chlapče, moc důležitá i těžká
věc," odpověděl Bílý Vlk, "vzpomínáš na osamělé ostro
vy a osamělé topoly? A na vlákna, která se mají spojit
v pevné lano?" - "Ano, dědečku," přisvědčil Sale.
"A teď si představ," pokračoval Bílý Vlk, "že by si
některý ostrov myslel: Ostatní ostrovy existují jen pro
to, aby mi sloužily. Nebo některé vlákno by o sobě říka
lo: Ostatní vlákna jsou tu jen proto, aby mi dávala sí
lu, já jsem totiž lano." - "Ale to by přece bylo k smí
chu!" vyprskl pobaveně Sale.
"A vidíš!" živě přisvědčil Bílý Vlk. "Přesto se mno
ho lidí podobá takovým ostrovům nebo takovým vláknům;;
Ostatní lidé je zajímají jenom tehdy, když plní jejich
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přání. Ale pro to, co druzí potřebují, pro to mají ta
koví lidé hluché uši a srdce slepé. Je to vážná nemoc
srdce, a říká se jí sobectví.”
"A dá se ta nemoc vyléčit?" zeptal se vážně Sale,
protože mu teď připadalo, že je to opravdu hrozné neštěstí, když je někdo tak nemocný. - "Dá," pokýval hlavou
Bílý Vlk. "Člověk musí začít své srdce rozdávat, pak má
totiž ve svém srdci dost místa." - "Rozdávat?" zeptal
se překvapeně Sale, "Ale tomu už vůbec nerozumím! Jak
se to dá dělat?" - "Tak poslouchej!" řekl Bílý Vlk: "Ka
ždým dárkem, který opravdu vyrostl ve tvém srdci, dáváš
druhému kus svého srdce. Až za pět dní přijdeš, jistě
mi budeš moci povědět, jaký dárek vyrostl ve tvém srdci,
Sale."
_________ 7. pokračování-----To byl zvláštní úkol. Dosud Sale vůbec nepřemýšlel o
tom, jestli má ve svém srdci pro někoho opravdu místo.
Maminku i tatínka měl ráda Timaje také. Alespoň done
dávna by o tom vůbec nepochyboval. Avšak od té doby, co
ublížil Timajovi, začínal tušit, že to s jeho srdcem ne
bude úplně v pořádku. - ó ano. Viděl to čím dál tím jas
něji: V první zkoušce, která měla ukázat, jestli má ve
svém srdci opravdu místo pro Timaje, neobstál. Místo,
které mělo patřit Timajovi, zaplnil strach z trestu.
Jak to tedy říkal Bílý Vlk? Každým dárkem, který opravdu vyrostl ve tvém srdci, dáváš druhému kus svého
srdce. A vyrostlo něco v Saleho srdci? Ale ovšem! Neby
lo tohosice mnoho. Služba mamince, která měla vyzkoušet
jeho věrnost, stála Saleho plno sil, ale když viděl, co
všechno musí za den udělat Měsíční záře, připadalo mu,
že s takovým dárkem se příliš chlubit nemůže.
A pak tu byl modrý květ. Rostl sice na stromě u Timajova stanu, avšak Salemu se zdálo, jako by byl pevně
spojený s jeho- srdcem. Těch čtrnáct dnů, kdy každý den
navštěvoval s nadějí modré poupě a loučil se s ním zkla
mán, že se stale nic neděje, pak radost, kterou pocítil,
když se nakonec přece jen dočkal, to všechno zasadilo
modrý květ pevně do jeho srdce. - To je dárek, kterým
by opravdu mohl někomu udělat radost. Nejkrásnější květ!
Nejprve Sale pomyslel na Timaje. Nebylo dne, aby se
v jeho srdci neozvalo bratrovo jméno. Timajovi by oprav
du chtěl dát dárek. Avšak Sale dobře věděl, že Timaj od
něj potřebuje jiný dárek a ani krásný květ jej nemůže
nahradit. - Pak ještě Sale uvažoval o Měsíční záři a o
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Sokolím Oku. Ale ani s tím nebyl spokojen. Připadalo
mu, že křivda, kterou způsobil Timajovi zasáhla i ro
diče a že i jim musí nejprve darovat odčinění Timajovy hanby. - Konečně přišel na nápad! Kajo! Tuhle malou
indiánku zatím spíš přehlížel. Ani posledně jí nechtěl
věnovat příliš svého času a pozornosti. Teď by to vše
chno mohl napravit... - Kajó seděla u potoka a sledovala
malé rybky, které se v hejnech proháněly docela blízko
břehu. Když ji Sale uviděl, rychle se k ní rozběhnul,
ale několik kroků od Kajó se zastavil a jak nejjemněji
dovedl, aby Kajó nepolekal, zavolal: "Kajó!". Ta se
hned otočila, ale když uviděla Saleho, beze slova se
otočila zpátky a dál se dívala do vody.
Je uražena, myslel si Sale a již začal litovat svého
nápadu, když si náhle vzpomněl, že trpělivost je nej
krásnější perlou pravého muže. A tak zvolna došel ke
Kajó, položil jí ruku lehce na rameno a řekl:
"Kajó, mám pro tebe překvapení." - Kajó se na něj
obdátila a nedůvěřivě odpověděla: "Chceš mi zase vyklá
dat o ostrovech a o opuštěných stromech? Nebo jiné ta
kové výmysly?" - Ó, to byla tvrdá zkouška pro Saleho!
Sám sice nechápal všechno, co slyšel od Bílého Vlka,
ale dědečkova slova byla pro něj pokladem, který pečli
vě chránil ve svém srdci. A teď si z toho všeho dělala
Kajó legraci. To Saleho velmi bolelo. A to všechno ješ
tě k tomu teď, když jí chtěl Sale dát svůj nejcennější
dárek! - Už se mu dralo na jazyk: "Když jsi tak hloupá,
Kajó, tak ti nic neřeknu!" Ale v tu chvíli se v jeho
srdci ozvalo: Ještě chvilku! Počkej ještě chvilku!
A tak docela klidně Kajó řekl: "Ne, Kajo. Chci ti
ukázat něco krásného. A když se ti to bude líbit, budeš
si to moci vzít." - "Opravdu?" překvapeně vyvalila oči
Kajó. Tohle tedy nečekala. A teď jí bylo líto, že Sale
ho tak nepěkně uvítala. Z rozpaků celá potemněla a dí
vala se do země. - "Ano," přisvědčil Sale, "je to můj
dárek pro tebe, Kajó." Pak se Sale zarazil, chvíli vá
hal a nakonec slavnostně dodal: "Dárek, který pro tebe
vyrostl v mém srdci." Vzal Kajó za ruku a vydal se s ní
k Timajovu stanu.
----------8. pokračování----A tak když za pět dní přišel Sale za Bílým Vlkem,
radostně mu mohl oznámit, že rozlomil třetí závoru Timajova vězení. - ,"Jsem rád, Sale, že se ti to podařilo,"
řekl Bílý Vlk na přivítanou, "vždyť nám zbývají pouhé

67
dva dny do chvíle, kdy se rozhodne, zda Timaj vstoupí
mezi bojovníky nebo jestli bude nespravedlivě vyloučen
z jejich řad." - "Nebude vyloučen," řekl pevně Sale.
"To zní jako slovo muže," pokýval hlavou Bílý Vlk a
vážně pokračoval: "Ale slova, za kterými nenásleduje opravdový čin, jsou jako chmýří pampelišky. Mizí i před
dechem malého dítěte." - Pak se Bílý Vlk odmlčel, a Sale
nevěděl, co má říci. Hrozně rád by dědečka nějak přesvědčil, že tentokrát už určitě nezklame. Ale přece jen mu
jakýsi divný strach sevřel ústa a tak byl nakonec rád,
když se Bílý Vlk opět ozval:
"Zítra, až se ukáže na obloze první hvězda, tě budu
čeká4 v jeskyni pod Havraní skalou." - Sale div nevykři
kl. Havraní skála! Co všechno už o tom místě slyšel.Sám
tam ještě nikdy nebyl, i když Havraní skála nebyla od
tábora příliš vzdálená. Za jasného dne byla dokonce do
bře "idět. Jenomže v noci, to je všechno jiné. - Saleho
přepadl hrozný pocit. Tenhle úkol nedokáže! Za světla,
to snad ano. To by snad dokázal dojít sám na temné mís
to pod Havraní skalou. Ale v noci. Ach - ta hrůza!
A Bílý Vlk vážně pokýval hlavou a řekl: "Stále si,
Sale, myslíš ještě, že Timaj nebude nespravedlivě vyloučen ? Víš, ta nejpevnější závora jeho vězení se jmenuje
strach."- Sale sevřel ruce v pěst, pohlédl na
Bílého Vlka a zvolal: "Nebude vyloučen!" Pak vyběhl z
dědečkova stanu.
- - - - ------- --9. pokračování------Noc přicházela v této roční době zprudka, a tak když
Sale zahlédl druhého dne na obloze první hvězdu, byla v
krátkosti již celá krajina- ponořena do tmy. - Ne! Tohle
opravdu nedokáže! Není na krok vidět. - Ale pak se udál
hotový zázrak; Právě, když bylo Saleho zoufalství nej
větší, rozlila se všude kolem tajemná stříbrná záře, a
zahnala neproniknutelnou černotu. Měsíc! Nu ovšem. Vždyť
jediný den zbýval do úplnku. A v tom tajemném měsíčním
světle se už Salemu cesta nezdála tak příšerná. Jako by
ten měsíc byl jeho průvodce a vedl ho za ruku. A také si
Sale uvědomil, jak nádherné jméno nosí maminka a že se
to jméno k ní opravdu hodí. - Sale již z dálky viděl,
jak v jeskyni hoří oheň. Bílý Vlk mu tedy ukázal cestu
k sobě mez. stromy. Sale opravdu nebyl sám.
Bílý Vlk seděl u ohně a Salemu se zdálo, jako by ne
byl překvapen jeho příchodem. Alespoň se tvářil docela
samozřejmě, když Salemu mlčky ukazoval, aby se posadil
na kámen vedle nej.
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Ani Salemu nebylo do řeči. Ale už to nebylo ze stra
chu. Spíš mu připadalo nádherně slavnostní tu takhle
bez slova sedět po boku Bílého Vlka a sledovat, jak pla
meny ohně vytvářejí neopakovatelné divadlo tvará, stínů
a světel. - A pak Bílý Vlk promluvil: "Vzpomínáš si,Sa
le, jak ti bylo, když tma pohltila krajinu a jediná hvě
zda se na tebe dívala z oblohy?" - "Bylo mi hrozně úzko,
dědečku," přiznal se upřímně Sale. - "A co se stalo pak?"
otázal se znovu Bílý Vlk. - "Pak vyšel měsíc," odpově
děl Sale a opět ho zaplavila ta krásná úleva, jako po
prvé. - "Ano. Vyšel měsíc," souhlasně opakoval Bílý Vlk.
"A jeho záře ti dodala v té tmě sílu. Tak jsi se, Sale,
dozvěděl tajemství pravdy: I pravda je září, která dává
ve tmách pochybností a obav srdci sílu. Pamatuj si,Sale;
Pravda je silou srdce správného muže." Bílý Vlk se na
chvíli odmlčel a pak dodal: "A odvaha je jeho štítem."
Ještě dlouho potom mlčeli a dívali se do ohně. Ne
potřebovali žádná slova. To ten oheň před nimi a měsíc
vysoko na obloze pověděli všechno za ně. - Když Sale
usínal v jeskyni vedle Bílého Vlka, ještě naposledy se
mu před očima mihla měsícem ozářená krajina, pak matči
na tvář a pak se už jen blažené usmíval ...
Dneska byl tedy ten den. V jeho znamení žil Sale ce
lý měsíc. Dokáže to? - Zdálo se mu, že od chvíle, kdy
držel ve své ruce prasklý Timajův nůž, neuběhly čtyři
týdny, ale několik let. Co všechno za tu dobu prožil!
Čemu všemu se za tu. dobu naučil a co vyslechl!
Jeho první pokusy pomáhat lidem... - Kolikrát si opa
koval: Počkej ještě chvilku ... - A před očima jeho srd
ce se objevila Kajó ve chvíli, kdy jí ukazoval nádherný
modrý květ. A pak Timaj, který jistými pohyby vyřezává
totem. Timaj...! Ach ano, Timaj! - Tolik se nemohl do
čkat dnešního dne, a přece. Na Saleho znovu padla tíseň.
Bílý Vlk říkal, že pravda je silou srdce a odvaha jeho
štítem. Dneska se tedy má ukázat, jak to se Salem do
opravdy je. - Ale ani tentokrát nebylo Salemu dopřáno,
aby se dlouho obíral svými myšlenkami. Odněkud se totiž
vynořil Roko a hned začal:
"Víš, Sale, dost jsem přemýšlel a chci ti říct, na
co jsem přišel." Chvilku se zarazil, asi chtěl Saleho
napínat, ale když viděl, že jeho řeč na něj neudělala
žádoucí dojem, podrážděně pokračoval: "Zkrátka mně se
líbí ten tvůj nový prut. Ty mi ho dáš a doma řekneš,
žes ho ztratil." Roko opět chvíli zaváhal a pak vyhrkl:
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"A já zato na tebe neprozradím, žes to byl ty, kdo
poškodil Timajův nůž!"
Roko se Salemu vítězně šklebil přímo do očí a při
padal si zřejmě jako válečník, který na svého nepříte
le vymyslel náramnou lest, a teď ten nepřítel na tu
lest úplně naletěl. Byla to drzost a zrada, a Sale si
v prvním okamžiku myslel, že to nevydrží a Roka udeří
do té rozšklebené tváře. A dřív by se byl Sale určitě
vzteky rozbrečel.
Ale teď s překvapením zjišťoval, že ho vzrušení
opouští a že je mu Roka spíš líto. Nu ovšem. Roko vů
bec neví nič o přátelství. Je jako opuštěný ostrov bez
mostů. Nic neví o krásném svitu měsíce a řeči ohně.
Tak hnusný nápad se přece nemůže zrodit v srdci pravé
ho muže.
Sale to sice nedokázal pochopit, ale cítil, že se
s ním stala velká změna. Zdálo se mu přece, že za ten
měsíc se mu toho povedlo velmi málo. Spíš všechno kazil a pletl. A přesto najednou byl jiný! A Salemu se
před očima jeho srdce objevil krásný modrý květ, který
se také náhle rozvinul poslední den. Všechno opravdu
krásné a dobré roste pomalu.
Roko už úplně ztratil z tváře ten potměšilý úsměv
a nervózně pomrkával a přešlapoval přitom z nohy na
nohu. A Sale se na něj docela mírně podíval a řekl:
"Že jsem poškodil Timajův nůž - to oznámím dneska
celému kmenu sám. A jestli se ti tolik líbí můj prut,
daruji ti ho, až skončí oslavy na Timajovu počest."
A jako dospělý muž zvedl pravou ruku na znamení, že
svou řeč myslí vážně. - Pak se Sale zvolna otočil a
odešel, zanechávaje za sebou Roka v údivu.
--------- 10. pokračování----Kmen Mimbreňů stál tiše shromážděný u skály porad.
Všechny úplně ovládlo napětí vyvolané otázkou: Bude
Timaj přijat mezi bojovníky, nebo bude označen za lhá
ře a s velikou hanbou na dva roky vyloučen?
Bylo mnoho těch, kteří si přáli, aby byl Timaj ospravedlněn. Vždyt léta s nadějí sledovali, jak starší
náčelníkův syn dospívá v muže a teď by se v něm měli
tak krutě zklamat?
A již přichází Sokolí Oko a za ním všichni předáci
kmene.
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"Dnes rozhodneme před tváří Velkého Ducha i
ří celého kmene Mimbrenů Timajovu záležitost,"
Sokolí Oko a pokynul Chytrému Medvědovi, který
val: "Rada kmene rozhodla o dni minulého úplňku,

před tvá
zahájil
pokračože do

dnešního dne se musí přiznat ten, kdo poškodil Timajův
nůž. Jinak bude Timaj prohlášen za lháře a na dva roky
vyloučen z řady těch, kteří mohou být připuštěni k Vel
ké zkoušce. Je někdo z bojovníků kmene, kdo s tímto
rozhodnutí nesouhlasí?" obrátil se Chytrý Medvěd na
přítomné Membráně.
Odpovědí mu bylo hluboké ticho.
"Dále rada rozhodla, že pokud se viník přizná, bude
přísně potrestán před celým kmenem. Je někdo z bojovní
ků kmene, kdo s tímto rozhodnutím nesouhlasí?" zeptalse Chytrý Medvěd.
A znovu hluboké ticho.
"Ať tedy předstoupí Timaj!" zavolal Chytrý Medvěd.
Na volné prostranství před poradní skalou zvolna
přišel Saleho bratr. Sale cítil, jak mu prudce buší
srdce a začala se ho opět zmocňovat úzkost. Když před
několika hodinami hovořil s Rokem, zdálo se mu, že je
silný, připravený vydržet jakýkoliv trest.
Teď opět pochyboval.
Pravda je silou srdce a odvaha jeho štítem, říkala
si Saleho ústa - nebo to byl jiný hlas?
A již Sale slyší svého otce:
"Ptám se tedy všech Mimbreňů: Kdo z vás poškodil
Timajův nůž?"
Ta otázka projela Saleho srdcem jako blesk. Ach ano!
Kolikrát se připravoval na tenhle okamžik, kolikrát si
opakoval slova, kterými se chtěl přiznat! A presto, teč.
se mu sevřelo hrdlo a vůbec nemohl mluvit.
A v tu chvíli zahlédl pohled Bílého Vlka. Byl také
napjatý jako mysli všech ostatních Mimbrenů, ale na Sa
leho z něj přicházela sila. Jako by ho Bílý Vlk bral
do svých rukou a zvedal ho vzhůru! Je krásné, když člo
věk není osamělý ostrov, když je mostem s někým spoje
ný, blesklo ještě Salemu myslí - a pak...!
"Já!" Sale vběhl do kruhu a postavil se vedle Timaje.
"Já jsem poškodil nůž svého bratra." překvapené zraky
všech Mimbreňů se obrátily na chlapce a někteří dokonce vykřikli: "Sale!"
Sale mezitím ještě nabral síly a do vzrůstajícího
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vzrušení zvolal:
"Nechtěl jsem poškodit Timaje. Nůž mi upadl a
praskl," zarazil se a z posledních sil vydechl:
"Očekávám zasloužený trest."
Sokolí Oko prudce zvedl pravou ruku a rázem nasta
lo úplné ticho. A pak náčelník promluvil:
"Kmen Mimbreňů mě pověřil, abych soudil bojovníky.
Budu tě tedy, Sale, soudit já."
Vítězství!
Jako paprsek světla uprostřed temného nebe zasvíti
lo v Saleho srdci toto slovo: Vítězství! Sokolí Oko
ho nenazval dítětem. Před všemi muži Mimbreňů náčel
ník uznal, že Sale může být souzen jako bojovník.
Vydržím! Všechno vydržím, umiňoval si Sale a pevně
sevřel rty.
Sokolí Oko již také pokračoval:
"Je mezi bojovníky někdo, kdo by chtěl navrhnout,
jaký trest má viník odpykat?"
Chvíli opět zavládlo u poradní skaly ticho, mimbrenové mezi sebou vyměňovali sotva znatelné pohledy.
Já." To se náhle ozval Bílý Vlk. Bílý Vlk vlastně
nebyl bojovníkem, ale nikdo nepochyboval, že jako šaman má stejnou pravomoc jako náčelníci. Bílý Vlk po
vstal, a Sale byl tím velice zmatený. Cožpak by ho
mohl dědeček zradit?! Ale dřív, než si to mohl v hla
vě srovnat, Bílý Vlk pokračoval: "Vyslechněte pozorně,
bojovníci kmene, můj návrh: Když trestá spravedlivý
člověk, pak to dělá proto, že chce napravit viníkovo
srdce. Sale měl nemocné srdce strachem. Dnes dokázal
nám všem, že jeho srdce se z toho strachu uzdravilo.
Aby se Sale zachoval jako skutečný muž, zbývá tedy,
aby napravil škodu, kterou způsobil Timajovi. Souhla
síme, bojovníci Mimbreňů?"
"Howgh!" zaznělo v odpověž jako hrom ze stovky in
diánských úst.
"Navrhuji tedy," ujal se opět slova Bílý Vlk, "aby
Sale sbíral po celé léto květy léčivé rostliny, kte
rou shánějí bílí lovci. Až tito muži navštíví na pod
zim náš kmen, bude moci Sokolí Oko získat od bílých
lovců výměnou za tyto byliny nový nůž pro Timaje."
Bílý Vlk se rozhlédl po bojovnících kmene, pak se
jeho pohled zastavil u Saleho, a tomu se dokonce
zdálo, že se na něj Bílý Vlk nepatrně usmál.
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Sbírat léčivou bylinu nebyla práce příliš těžká,
ale namáhavou se stávala tím, že nebylo snadné vydržet.
Když se kvítek rostliny seschnul, zbylo z celé byliny
několik drobných chomáčů. A bílí lovci ji vyměňovali
Mimbreňům tak, že usušené květy musely vážit třikrát
tolik, jako ta věc, kterou dávali Indiánům. A tak Saleho čekala tvrdá zkouška trpělivosti a věrnosti. Ale
přesto jeho srdce zpívalo!
"Souhlasím já i rada kmene!" probrala Saleho z pře
mýšlení slova jeho otce. "Stane se tak, jak řekl Bílý
Vlk."
"Howgh! Howgh! Howgh!" odpověděl uragán souhlasu
celého kmene.
Oslavy přijetí Timaje mezi bojovníky se protáhly
daleko do noci. Avšak Sale si už dávno zalezl do své
postele z měkké kožešiny a usnul. Co se mu asi zdálo?
To pro nás zůstane navždy tajemstvím. Jediné, co si
totiž Sale z té noci ještě zapamatoval, byla chvíle,
kdy do stanu vešel Sokolí Oko a za ruku vedl Měsíční
záři. Nejprve se dlouho spolu na Saleho dívali, a pak,
v domnění, že Sale dávno hluboce spí, se Sokolí Oko
naklonil k Měsíční záři, tiše řekl: "Tak velikou radost
jsem dosud nezažil. I tobě za ni děkuji," a jemně ji
pohladil po vlasech ...
Konec
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