
Švantnerová Simona (18 let): PROČ BYCH SE MĚLA TĚŠIT…? 
 

„Hele, támhle je malej vůz!“ Zvolala jsem do ticha a zvedla ukazovák k nebi.  

 Kuba přitakal, Jana broukla to svoje hm a zas bylo ticho. Ale ne takové to trapné ticho, 

jak člověk neví, co má říct, aby nevázla nucená konverzace, tak přemýšlí, co chytrého by řekl 

a nakonec stejně plácne nějakou nezajímavou blbost. Tohle ticho bylo důkaz našeho souznění 

s přírodou, která nás obklopovala a jeden s druhým. Nebylo ještě ani deset, ale tma jako 

v hrnci. Třicátého dubna byla neobvykle teplá jarní noc a tak jsme se my tři, elitní tým 

nejstarších z dvanácti dětí, který které v tomhle zapomenutém koutku světa tenkrát žili, 

nenápadně zvedli od ohně a rozběhli se tmou po staré asfaltce k Myslívu. Zastavili jsme se 

kus od kravína. 

 „Já už dál nejdu,“ zaprotestovala jsem udýchaně.  

 „Čeho se furt bojíš?“ zasmál se Kuba. Zatímco já se zasekla pod rozkvetlou třešní, 

která za plotem u silnice roste, co pamatuju, Jana ťapkala dál, ale po pár metrech se zastavila 

a otočila se po mně. 

 „Bolej mě nohy!“ Zahulákala. „Tady bych to zakempila.“  

 S vítězoslavným úsměvem jsem se k ní přiloudala. To už se stihla příčně natáhnout 

přímo na silnici. Byla jsem v tu chvíli tak bezstarostně uvolněná, že jsem si lehla vedle ní. To, 

že by v noci Novým dvorem projíždělo auto, bylo asi tak stejně pravděpodobné, jako že 

v Africe začne sněžit. Stručně řečeno to je jedna taková ta prdelka světa, kam se člověk 

párkrát do roka vrací, aby za každým stromem, pod každým kamenem a v každém potoce 

našel jednu vzpomínku z dětství, do kterého tohle místo prostě neodmyslitelně patří. 

 A tak jsme tam tak v té neobyčejně teplé a tmavé noci leželi na silnici a smáli se tomu, 

jak je vlastně život fajn, když jste tři puberťáci, co leží v noci na silnici a smějou se tomu, jak 

je vlastně život fajn. 

 „A tohle?“ Jana plácla Kubu po rameni a ukázala do temně modrých výšek vysoko 

nad námi. „To divný véčko. Učili jsme se to ve škole.“  

 „Vypadá jako jizva Harryho Pottera,“ podotkla jsem. 

 „To je Kassiopeia,“ prohlásil Kuba. „A když se koukneš támhle na to,“ šťouchnul do 

mě, „tak to je Andromeda.“  

 „Já už žádný jiný neznám,“ odfrkla si Jana. 

 „Já taky ne, ale hele támhle to by mohl bejt ještě velkej vůz ne?“ opáčila jsem. 

 Kuba nic neřekl. Ležel natažený mezi námi dvěma, z koutku mu trčel klas ječmene a 

něco si broukal. Tu noc byl pohled na noční oblohu tak kýčovitě krásný, že si nikdo z nás 

skoro nestihl všimnout, že o asfalt začínají cinkat dešťové kapky. 

 

 Při té vzpomínce se mi do očí začaly zuřivě tlačit slzy. A co ji vůbec vyvolalo? Malý 

šedivý kamínek úplně na dně krabice. Kuba ho vylovil z potoka za mlýnem to ráno po stavění 

májky a vtisknul mi ho do dlaně.  

 Seděla jsem na půdě v tureckém sedu nad lepenkovou krabicí od lyžáků a probírala se 

posledními zbytky svého dětství. Co teď s ním? Nechat ho tu, moct se sem vrátit za pár let a 

doufat, že tu pořád bude? Nový majitelé ho jistě vyhodí. Je to beznadějné. Nezbyde tady 

zkrátka nic, co by nasvědčovalo tomu, že tohle byl kdysi dávno můj domov. Náš domov. 

Vždyť i ta krabice je vzpomínka.  

Pamatuju si, jak jsem jednou v neděli seděla na verandě zabalená do tátovy péřové 

deky. Lilo jako z konve a já tam jen tak seděla a užívala si výhled. Kapky velké skoro jako 

golfové míčky bičovaly čerstvě posekanou zahradu. Rozprskávaly se o chodníček vedoucí od 

domu k brance a tiše se vpíjely do země. Vzduch voněl trávou a samotným deštěm. Nádhera. 

Vůbec nic tomu nechybělo. A najednou kde se vzal, tu se vzal, přihnal se ke mně dírou v plotě 



Kuba. Do čela měl vraženou černou kapuci od rybářské pláštěnky a vypadal, jako by byl 

v sedmém měsíci těhotenství.  

„Co to máš?“ zvědavě jsem se naklonila přes dřevěné zábradlí terasy. 

„Dárek k narozkám,“ zazubil se na mě. Byl úplně promáčený, v holinkách mu 

čvachtala voda. 

„Ale ty mám přece až za měsíc,“ podivila jsem se. 

„Nezájem,“ vypláznul na mě jazyk. „A dělej, pojď dovnitř nebo zmrznu.“ 

Než jsem stihla cokoliv říct, protáhnul se okolo mě do předsíně. Shodila jsem deku na 

zem a vběhla za ním. Tam ze sebe Kuba hned strhnul pláštěnku a odhalil to, co schovával pod 

ní. Na podlahu v chodbě položil právě onu krabici od lyžařských bot, v níž se choulilo malé 

chlupaté cosi, co se okamžitě probralo a začalo to zvědavě očichávat okolí.  

„Štěně!“ vypískla jsem radostí naprosto spontánně a bezmyšlenkovitě. 

Bylo mi tenkrát deset, Kubovi o dva roky víc. A dal mi k narozeninám štěně. Kde a 

jak k němu tenkrát přišel, vlastně dodnes netuším.  

Tolik krásných okamžiků, tolik důležitých událostí a rozhodnutí, tolik 

nezapomenutelných chvil. Všechny nakonec skončily tady. V prachu, ve tmě, kam nikdo 

nechodí. 

„Simono, za deset minut odjíždíme, co tam ještě děláš?!“ ozve se ze dvora.  

„Jo, za chvíli jsem dole!“ houknu. Je mi do breku. Tohle mělo být moje poslední léto 

tady. Poslední léto doma, někde kde jsem se jako doma vždycky i cítila. Kde jsem měla 

odmalička všechny kamarády, kde jsem jezdila na kole do školy, proháněla se po loukách na 

koni, kde mě Jana naučila střílet z luku a Kuba pouštět draka. Jakoby nestačilo, že se kvůli 

mámině práci musíme odstěhovat do Prahy. Ještě stěhování na poslední chvíli musela 

urychlit, aby mohla odjet na nějakou blbou služební cestu. Vyhlídky na poslední opravdové 

prázdniny plné společných zážitků byly tytam. Rozplynuly se jako pára nad hrncem, zmizely 

v propadlišti dějin. Nic z toho, co jsme tu s dětmi prožili, už se nebude opakovat. Od zítra na 

mě totiž lidi na ulici budou namísto ahoj Žinďo (přezdívka, která mi zůstala ze skautského 

oddílu) řvát čum na cestu, Pražáku. Já nechci být Pražák. Prostě nechci. Ale nic jiného mi 

bohužel nezbývá.  

„Simono, tak slyšela jsi mě?!“ ozve se podruhé. 

„No jo, vždyť já už jdu!“ zavrčím otráveně.  

Naházím obsah krabice zpátky, víko zaklapnu a zvednu se z podlahy. V tu chvíli už to 

nevydržím a tak slzy pustím ven. Tečou mi po tvářích a nedaly by se zastavit, ani kdybych 

chtěla. Nesnažím se o to. Vím, že tohle místo si je ode mě zaslouží. S krabicí v náruči se 

naposled otočím a vyhlédnu podkrovním vikýřem ven na řepkové pole, kde právě děti od 

sousedů pouští draka. S těžkým srdcem zavřu oči a nechám dvě slané kapky cinknout o 

dřevěné parkety. 

„Já se vrátím, nezapomeňte na mě,“ pronesu do ticha. „Já nezapomenu, čestný 

skautský…“  

A pak se za mnou dveře na půdu na hodně dlouhou dobu pomalu zavřou. 

 


