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1

Zaãaly nám prázdniny. P-r-á-z-d-n-i-n-y! Hurá! Jupí! Vãera jsem o slovû
prázdniny pfiem˘‰lel. Vzniklo asi od slÛvka „prázdno“. Ale spí‰ by se
prázdniny mûly jmenovat „radostniny“ nebo „úÏasniny“ nebo „nokoneã-
nû“. Nebo tak nûjak. To by asi bylo lep‰í.

MÛj kamarád Jindra Ïádn˘ prázdniny nemá. Ten má „plniny“. „Plni-
ny“ u v‰ech sv˘ch pfiíbuzn˘ch po celé republice a celé zemûkouli. „Plniny“
u mofie, na horách, na Marsu. No, tak na Marsu ne, to jsem fiekl jen tak.

Já jsem uÏ nûkolik dní u babiãky a potom pojedeme se sestrou k tetû
Kláfie a strejdovi Ivanovi. Zítra za mnou pfiijede maminka s Alibabou. Teda
Alenkou, Alibaba jí fiíkám jenom já. PÛjde uÏ do druhé tfiídy a v‰ichni ji
chválí, jak hezky zpívá. Alibaba má teì vlastnû svoje první prázdniny. Ale
stejnû z toho nemá rozum. Nejradûji by totiÏ chodila do ‰koly i o prázdni-
nách. Je taková je‰tû trochu hloupá a malá, ale mám ji rád. I kdyÏ mi loni
ztratila ty kouzeln˘ kamínky z lesa, vyfoukala v‰echny bublifuky a minulou
nedûli fiekla mamince, Ïe jsem jí ustfiihl trochu vlasÛ pro Jindru. Taky nû-
kdy úplnû normálnû Ïaluje a klidnû potom fiíká, Ïe to vÛbec Ïádn˘ Ïalování
nebylo. A taky mû nûkdy zdrÏuje a schválnû zpívá, kdyÏ chci, aby byla zti-
cha. A vÛbec celkovû otravuje. A hlavnû chce pofiád dûlat to, co já.

No, ale nûkdy se i stane, Ïe vím, Ïe mám Alibabu fakt rád. Dokonce je
mi jí nûkdy líto. Tfieba kdyÏ si rozbije hlavu o radiátor a teãe jí krev.
Nebo kdyÏ se uãila psát písmeno „b“ a vÛbec jí to ne‰lo. To mi jí bylo
hodnû líto, protoÏe jsem si vzpomnûl na sebe, jak dlouho to trvá, neÏ se
ãlovûk nûco nauãí a jak je to nepfiíjemn˘. A co v‰echno je‰tû bude muset
zvládnout, neÏ se dostane do ãtvrté tfiídy, kde jsem teì já. Kolik písemek
a zubních prohlídek ji ãeká, kolik klukÛ jí bude schovávat aktovku, stfií-
kat ji vodou a pokfiikovat na ni nûjak˘ blbosti. V té chvíli mi bylo Aliba-
by moc líto, a tak jsem ji tenkrát pohladil. Pofiád zkou‰ela to písmeno
„b“. Ale vlastnû já jsem to taky zvládl a nûkdy to bylo i hezk˘ a vesel˘.
A pak mû ta lítost vÛãi ní pfie‰la a zmûnila se v odhodlanost a vûdûl jsem,
Ïe Alibaba to v‰echno dokáÏe.

A vlastnû je to tak se v‰ema lidma. Vlastnû by mi mohlo b˘t líto v‰ech
lidí na cel˘m svûtû, protoÏe kaÏdej se musí nûco uãit a kaÏdej nûkdy kvÛ-
li nûãemu breãí. Ale pak jsem si fiekl, Ïe to v‰ichni lidi na cel˘m svûtû ur-
ãitû dokáÏou.
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2

„Nemá‰ hlad?“ zeptala se mû babiãka a zaãala se ‰krábat na ãele.
„Ne, nemám,“ odpovûdûl jsem.
„A ÏízeÀ?“
„Ne, babi, nemám.“
„No, tak uÏ utíkej, ale dávej na sebe pozor,“ fiekla a moc hezky se

usmála. A tak jsem utíkal zase ven.
Babiãka fiíká, Ïe uÏ je stará a Ïe uÏ má v‰echno za sebou. Je jí ‰edesát

osm rokÛ a pr˘ uÏ má Ïivot fuã. Sedûl jsem vzadu na zahradû a díval se
pfied sebe. V‰ude bylo plno pampeli‰ek. KdyÏ jsem pfiivfiel oãi, vidûl jsem
spoustu Ïlut˘ch puntíkÛ na zelené trávû. Sluníãko pálilo a okolo mû po-
fiád nûco cvrlikalo. Pfiem˘‰lel jsem, co bych asi tak fiekl, Ïe jsou ty Ïlut˘
puntíky, kdybych nevûdûl, co jsou. Taky jsem pfiem˘‰lel, jak˘ to je, kdyÏ
uÏ je Ïivot fuã. Mnû je teprve devût pryã. Jsem rád. Ale babiãky je mi
líto. Za chvíli asi umfie, kdyÏ uÏ má tolik rokÛ. Já bych byl asi ‰ílenû
smutnej, kdybych mûl ‰edesát osm. ProtoÏe bych taky vûdûl, Ïe uÏ mám
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Ïivot fuã. Ale teì jsem je‰tû kluk. Nejdfiív mi musí b˘t deset, potom dva-
cet, tfiicet, ãtyfiicet, padesát, ‰edesát a pak teprve ‰edesát osm. A to je
dlouhá doba. ·ílenû dlouhá doba.

Vlastnû to vÛbec nejsou pampeli‰ky. A je to tak lep‰í. No jasnû. Vlast-
nû to vÛbec není tráva, dÛm, okna. Vlastnû to vÛbec není strom. Sluníã-
ko svítilo a mnû se chtûlo zapomenout, Ïe to, co vidím, se nûjak jmenu-
je. Schválnû jsem chtûl zapomenout v‰echny názvy a nechtûl jsem vûdût,
co to vlastnû je. Chtûl jsem se dívat „jinak“. A taky Ïe jo. ·lo to.

Byl jsem „jinak“. Babiããin domeãek nemûl obrysy a nikde vlastnû ne-
konãil. Teda konãil, ale zároveÀ nekonãil. Strom sice vypadal jako nor-
mální strom, ale nemûl ohraniãení. Mûl sv˘ obrysy, ale vÛbec to nebyly
Ïádn˘ koneãn˘ obrysy. K domeãku, ke v‰em Ïlut˘m puntíkÛm i ke stro-
mu jsem mûl zniãehonic moc blízko. V‰echno to bylo u mû. A najednou
jsem vûdûl, Ïe deset, dvacet, tfiicet, ãtyfiicet, padesát, ‰edesát a ‰edesát
osm let vÛbec není dlouhá doba. Je to jako kdyÏ ãlovûk tleskne. Vlastnû
je to uÏ teì. UÏ teì ... Ale to pfiece není moÏn˘, aby to bylo cel˘ a abych
umfiel a potom uÏ nic. K ãemu by to cel˘ bylo? A co to jako je? ... A co
vlastnû ... No já, ... já, to, jak jsem. ... A co vlastnû jsem? ... Ani to po-
fiádnû nevím. Mám jenom takovej pocit. Ale nevím, jestli to je ono. Jest-
li to je to, co jsem... Nevím, ale jako by mi nûco fiíkalo, Ïe to, co jsem,
neumfie. Îe prostû není moÏn˘, aby to umfielo.

3

Maminku s Alibabou jsem zahlídl hned, jak vystupovaly z autobusu.
Rozbûhl jsem se k nim. Maminka byla celá modrá a moc krásná. Mûla
modr˘ ‰aty, boty i korále. Alibaba zase ãervenou sukni a bílou halenku.
KdyÏ ‰ly vedle sebe, vypadaly skoro jako ãeská vlajka. Jen maminky by
musela b˘t asi tak ãtvrtina.

KdyÏ jsem na maminku vyskoãil, dal jí pusu a otevfiel oãi, vidûl jsem,
Ïe má i modfie namalovan˘ víãka. Vypadala jako pohádková víla Mo-
dfienka. A hned se mû ptala, jestli jsem hodnej a nezlobím babiãku.

Alibaba zase nepfietrÏitû mluvila o tom, Ïe se mohla uÏ dvakrát dívat
dlouho veãer na televizi, protoÏe ráno nemusela vstávat do ‰koly, Ïe vãe-
ra tatínek koupil obrovskej sladkej meloun, velikej jako létající balon, Ïe
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ho snûdla stra‰nû moc a potom musela chodit pofiád na záchod, Ïe byla
ve stfiedu s Rejlov˘ma na koupali‰ti a tfiikrát se napila vody, Ïe jí mamin-
ka dovolila pÛjãit si moji kníÏku Putování za ‰vestkovou vÛní a Ïe ji má
s sebou v ta‰ce. Nakonec k tomu udûlala chichichi, protoÏe já jsem jí tu
kníÏku pÛjãit nechtûl. Alibaba totiÏ vÏdycky v‰echno nûjak za‰piní, na-
trhne, roztrhne, polije, rozbije, roz‰lápne nebo rozsedne.

Dûlal jsem, jako Ïe mi to vÛbec nevadí a Ïe je mi to fuk. V duchu
jsem si ale pomyslel, Ïe Alibaba je pûkná opice. Teda mazaná opice. Teda
nevím, jestli opice je mazaná, ale fiíkává to tak tatínek.

„Byl jsem hodnej jako hodÀousek. HodÀousek domácí, modrá ma-
minko,“ odpovûdûl jsem mamince, kdyÏ se mû znovu zeptala, jestli jsem
nezlobil.

„Já jsem byla urãitû hodnûj‰í,“ fiekla Alibaba a maminka ji napomenu-
la, aÈ se nehádá. Alibaba odpovûdûla, Ïe se nehádá, Ïe to není vÛbec Ïád-
n˘ hádání, ale úplnû normální mluvení. A maminka jí odpovûdûla, aÈ
teda chvíli zkusí úplnû normálnû nemluvit a aÈ radûji zhluboka d˘chá
ãerstv˘ venkovsk˘ vzduch. Potom Alibaba zmlkla a zaãala z ta‰ky nená-
padnû povytahovat Putování za ‰vestkovou vÛní. KdyÏ uÏ kus ãouhal
ven, zadívala se mi do oãí a zahoupala hlavou ze strany na stranu. „Radû-
ji d˘chej,“ fiekl jsem jí potichu, ale to uÏ jsme vcházeli do babiããiny za-
hrady.

„Já jsem vÏdycky moc ráda, kdyÏ vás tu mám,“ fiekla babiãka poté, co
se pfiivítala s maminkou a Alibabou. Na chvíli se zastavila uprostfied ku-
chynû a dívala se na nás. Pak se otoãila a pravou rukou si utfiela oãi. Ne-
vím to urãitû, ale asi v nich mûla slzy. To ona nûkdy mívá.

Potom nám maminka nabrala ãoãkovou polívku z babiããina star˘ho
hrnce. âoãkovou mám moc rád a ten hrnec taky. Jednou nám o nûm ba-
biãka vyprávûla. V tom hrnci vafiila polívku uÏ její maminka. A kdyÏ
jsem se na ten hrnec zadíval, vidûl jsem, kolik milionÛ polívek se v nûm
uvafiilo.

KdyÏ jsem si pomyslel, Ïe milion to asi nebylo, zjistil jsem, Ïe Alibaba
si sedla na moje místo u okna. ¤ekl jsem jí to, i kdyÏ to vûdûla moc dob-
fie. Dûlala, jako Ïe mû nesly‰í. Ozvala se jen babiãka, abych pr˘ Alence
nefiíkal Alibabo, Ïe to není pûkné a Ïe to zní skoro jako nadávka.

Odpovûdûl jsem babiãce, Ïe Alibaba je slu‰n˘ jméno a Ïe se k mé sest-
fiiãce tkaniãce hodí. Taky jsem jí chtûl fiíct, Ïe i jeden ná‰ uãitel a dva
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‰kolní inspektofii se jmenují Alibaba, ale nakonec jsem to nefiekl, protoÏe
by to bylo lhaní.

Pak jsem se zeptal babiãky, jestli je babiãka slu‰n˘ slovo. ¤ekla, Ïe sa-
mozfiejmû ano. Tak jsem se zeptal, jestli je slu‰n˘ volat na Aleny zkrácenû
Ali! a babiãka fiekla, Ïe by to slu‰n˘ b˘t mohlo. A tak jsem se rozhodl, Ïe
své sestfiiãce rolniãce budu fiíkat Alibabiãko.

Maminka odjela je‰tû ten veãer zpátky domÛ, protoÏe musela druhej
den do práce. Pfied spaním jsme s babiãkou a Alibabiãkou hráli âlovûãe,
nezlob se a pak nám babiãka vyprávûla, jak˘ to bylo, kdyÏ byli s dûdeã-
kem mladí.

11
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KdyÏ nám babiãka dávala pusu na dobrou noc, zeptal jsem se jí, jestli
ví, proã tady na tom svûtû jsme. Babiãka se nejprve zeptala, co mû to na-
padá za otázky, ale potom se zamyslela a fiekla, Ïe ona tady byla proto,
aby vychovala na‰i maminku a tetu Kláru. A taky pr˘, aby se starala
o dûdeãka a mûla se s ním ráda.

„A to je cel˘? KvÛli tomu to cel˘ je?“ zeptal jsem se. Babiãka povytá-
hla oboãí a fiekla: „A to se ti zdá málo? Ví‰, jaká to byla dfiina?“ A potom
dodala: „Dfiina, ale i radost.“

Mûla na sobû legraãní noãní ko‰ili s modr˘ma mot˘lama na ãerve-
n˘ch tulipánech a dívala se nûkam do stûny.

„Né, babi, asi to není málo,“ usmál jsem se na ni, zavfiel oãi a myslel
na to, jak zítra pojedu s Alibabiãkou hodinu a pÛl autobusem za tetou
Klárou, strejdou Ivanem, sestfienicí Lucinkou a bratrancem Vítkem. UÏ
jsem se moc tû‰il a Alibabiãka taky. Na prázdninách u tety Kláry jsme
totiÏ je‰tû nikdy nebyli.

4

Ráno nás babiãka posadila do autobusu, zaplatila jízdenky a poprosila
pana fiidiãe, aby nás vysadil v Krásné Louãce, kdybysme pr˘ zapomnû-
li vystoupit. VÛbec si nev‰imla, Ïe celej autobus ãeká na to, aÏ vystou-
pí ona. Desetkrát jsem fiíkal babiãce, Ïe vystoupit nezapomeneme, Ïe
nejsme Ïádn˘ hloup˘ mal˘ dûti, ale pfiesto o nás musela fiíct panu fii-
diãi.

Trochu jsem se na ni zlobil, ale pak jsem vidûl, jak má zase v oãích
slzy a bylo mi jí líto. AÈ o nás fiekne tfieba v‰em fiidiãÛm na svûtû, v Aus-
trálii, v Africe nebo i v Severní a JiÏní Americe, vÏdyÈ je to vlastnû jedno.
Ale to uÏ pan fiidiã upozornil babiãku, Ïe musí ven, nebo Ïe pojede
s náma. Babiãka vykfiikla: „Jejdá, pane fiidiãi, to nemÛÏu,“ a zaãala sestu-
povat po schÛdcích dolÛ.

Hned jak do‰lápla na silnici, zavfiel pan fiidiã dvefie a autobus se rozjel.
Mávali jsme si s babiãkou aÏ do zatáãky, skoro nám ruce upadly. A pak
jsem se dal do smíchu, protoÏe jsem si uvûdomil, Ïe kdyÏ nám babiãka
mávala, drÏela v levé ruce zelenou ta‰ku. Bylo v ní jídlo a koláãe, co nám
vãera pekla na cestu. JenÏe potom jsem si pfiedstavil, jak z toho bude ne-
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‰Èastná, a smích mû pfie‰el. âásteãnû i proto, Ïe nûkter˘ z tûch koláãÛ
byly s jahodama.

Autobusem jezdím rád. Baví mû dívat se z okna nebo si o nûãem pfie-
m˘‰let. Nerad si ale v autobuse s nûk˘m povídám. KdyÏ nemusím nûco
fiíkat nebo nûkoho poslouchat, tak to je úplnû nejlep‰í. ¤ekl jsem Aliba-
biãce, Ïe bych si rád ãetl ve své kníÏce Putování za ‰vestkovou vÛní. Ali-
babiãka odpovûdûla, Ïe si zrovna v té kníÏce chtûla ãíst ona. Vytáhla ji,
strãila do ní nos a dûlala, Ïe uÏ nic okolo neexistuje. Tak se to povedlo.
Mûl jsem trochu strach, Ïe bude celou cestu mlít.

Míjeli jsme pole, lesy, domky, sídli‰tû. Zadíval jsem se na jeden pane-
lák a pfiedstavil si, kolik tam Ïije lidí. Vlastnû jako by Ïili spolu v jednom
domû, jenom jsou od sebe oddûlení panelovou stûnou.

A kaÏdej ãlovûk má v té své hlavû tolik my‰lenek! Za minutu tfieba ãty-
fii. A ty ãtyfii my‰lenky za minutu lítají ve vzduchu a rÛznû se míchají
s my‰lenkama v‰ech ostatních sousedÛ. A kaÏdej ãlovûk má nûjakou nála-
du a ta taky poletuje ve vzduchu a zaplítá se s náladama v‰ech ostatních.
A kaÏdej panelák má okolo sebe míchanici my‰lenek a nálad. Cel˘ sídli‰tû
má okolo sebe míchanici my‰lenek a nálad. Cel˘ mûsto a celá republika
a celej svûtadíl a celá planeta. V‰echno má okolo sebe míchanici my‰lenek
a nálad. Celej vesmír má okolo sebe míchanici my‰lenek a nálad.

A kdyby mûlo co nejvíc lidí dobrou náladu a dobr˘ my‰lenky, tak by
okolo celé zemûkoule byla míchanice dobr˘ch nálad a dobr˘ch my‰le-
nek. A potom by se té zemûkouli mohlo fiíkat zemûkoule Dobra. Vlastnû
je jedno, jak by se jí fiíkalo, dÛleÏit˘ je, Ïe by byla prostû dobrá.

„Mnû uÏ se nechce ãíst,“ zakÀourala Alibabiãka a fiekla, Ïe má tro‰ku
unaven˘ oãi.

¤ekl jsem jí, Ïe by jí pomohlo, kdyby i jenom malinko spala. PoloÏila
mi hlavu na stehna a odpovûdûla, Ïe si na chvíli zavfie oãi. Je‰tû pfiedtím,
neÏ usnula, staãila zamumlat: „To je zvlá‰tní, kolik je na svûtû lidí. Nû-
kter˘ jsou smutn˘ a nûkter˘ vesel˘. Nûkter˘ jsou hodn˘ a nûkter˘ zl˘.“

Na chvíli jsem z toho pfiestal d˘chat. Jako by si Alibabiãka chytla moji
míchanici my‰lenek a nálad, snûdla ji a pfiitom o tom ani nevûdûla. Tro-
chu mû to vydûsilo. A rozhodl jsem se, Ïe si budu dávat pozor na to, co si
myslím a jakou mám náladu.
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KdyÏ jsme vystupovali, byla Alibabiãka je‰tû rozespalá. Mám rád, kdyÏ je ro-
zespalá, protoÏe je pfiitom zticha, nic nechce, nic jí nevadí a jenom tak kouká.

„Ahoj!“ ozvalo se za náma, kdyÏ autobus odjel. Byl to strejda Ivan.
„Ahoj!“ fiekli jsme s Alibabiãkou.
Strejda Ivan je vysokej vousatej chlap a kdyÏ jsem byl malej, malinko

jsem se ho bál. Pfiipomínal mi medvûda. To zase teta Klára vypadá jako
na‰e maminka. Je keramiãka, ale do práce nechodí. Pracuje doma. Sest-
fienice Lucinka je o rok mlad‰í neÏ já a bratranec Vítek zase o rok star‰í.
Celá rodinka bydlí na konci Krásné Louãky v obrovsk˘m star˘m domû
ve tvaru písmene L.

Maminka fiíkala, Ïe to byl pÛvodnû statek a Ïe tu lidi chovali zvífiátka.
Krávy, konû, kozy, prasata, slepice. Teta Klára se strejdou Ivanem tam ale
Ïádn˘ zvífiátka nemají. Maminka fiíkala, Ïe si to tam moc krásnû opravili
a Ïe je to u nich jako v pohádce. A babiãka fiíkala, Ïe to u tety Kláry vy-
padá jako na zámku. Tak jsem zvûdavej.

·li jsme se strejdou chvíli po silnici a potom po kamínkové cestû. Po
pravé stranû byl les a vlevo nic, jen pole a louky. A najednou jsem ten zá-
mek uvidûl. âím víc jsme se blíÏili, tím byl krásnûj‰í.

„Jé,“ zahulákala Alibabiãka, „to je moc hezk˘.“
BlíÏili jsme se k velik˘mu pomalovan˘mu domu. Na zdi byla spousta

krásn˘ch obrázkÛ.
„Nejvíc se mi líbí sluníãka, jak se smûjí a drÏí za ruce,“ fiekla Alibabiã-

ka a zakopla pfiitom o tak malej kámen, Ïe bych nevûfiil, Ïe o nûco tako-
v˘ho mÛÏe normální ãlovûk zakopnout. 

6

Maminka i babiãka mûly pravdu. Je to tu jako v pohádce i jako na zám-
ku. Spousta místností, spousta krásn˘ch a zvlá‰tních vûcí. Nikdy pfied-
tím jsem nic takov˘ho nevidûl. Na zdech visí hodnû obrazÛ od strejdy
Ivana a v kaÏdé místnosti je nûjaká keramika od tety Kláry. Schodi‰tû je
pln˘ keramick˘ch zvífiátek – na kaÏd˘m schodu u zdi sedí jedno. V‰ude
je plno zvoneãkÛ. V‰echno je tu krásn˘ a kouzeln˘ a taky to tu voní.
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KdyÏ jsme se vítali s tetou, Vítkem a Lucinkou, pfiipadalo mi to, jako
kdyÏ se v jednom kreslen˘m filmu na louce vítala zvífiátka. Nevím, jak se
ten film jmenoval, ale v‰ichni se s kaÏd˘m políbili a radostnû vyhazovali
do vzduchu zadní noÏky.

Teta Klára se nás ptala, jestli chceme bydlet sami v pokoji, nebo s Vít-
kem a Luckou dohromady. Alibabiãka fiekla, Ïe dohromady, a tím se to
rozhodlo.

KdyÏ jsme si prohlídli dÛm a krásnou zahradu, tak jsme se najedli
a vyrazili na procházku. Bylo moc hezky. Svítilo sluníãko.

Vstoupili jsme do lesa, a já si uvûdomil, Ïe mám radost. Jakoby radost
z lesa nebo ze Ïivota nebo co. Nebo radost z toho v‰eho. Vedle mû ‰la
teta Klára. Usmívala se a v‰iml jsem si, Ïe na ni moc krásnû svítí slunce.
Na chvíli se mi zdálo, jako by ani nebyla Ïivá, ale sluneãná. Princezna ze
sluneãních paprskÛ. ¤ekl jsem tetû o té radosti. Odpovûdûla, Ïe mi rozu-
mí. Îe je to prostû radost z „teì“. A Ïe se to tak nûkdy ãlovûku stane. Îe
ho to vtáhne.
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„Kam vtáhne?“ zeptal jsem se, protoÏe jsem chtûl vûdût, jak se to fiek-
ne ve slovech.

„Do toho v‰eho, co je,“ odpovûdûla teta Klára. „Do ,teì‘. Do radosti.
Do Ïivota...,“ pokraãovala.

„A to je jedno a to sam˘?“ zeptal jsem se. „To ,teì‘ je stejn˘ s tím ,do
toho v‰eho, co je‘?“

A teta Klára mi fiekla, Ïe kdyÏ se dostanu do toho „teì“, tak se vlastnû
dostanu „do toho v‰eho, co je“.

VÏdycky jsem vûdûl, Ïe teta Klára je trochu jiná. Mám ji moc rád.
Maminku, tatínka a babiãku taky. Ale teta Klára má v sobû nûco, co oni
nemají. Nûkdy, kdyÏ mluví, tak vím, Ïe tohle mi mÛÏe fiíct jedinû ona.
Maminka, tatínek ani babiãka by tomu nerozumûli. A nûkdy se mi aÏ za-
tají dech, kdyÏ teta Klára vypráví o nûãem, o ãem jsem si myslel, Ïe vím
jenom já. ·ílenû mû pfiekvapí, kdyÏ fiíká vûci, kter˘ znám moc dobfie
a o kter˘ch jsem si myslel, Ïe ani nejdou fiíct. Vlastnû to jsou jenom nû-
jak˘ pocity nebo sny nebo co. Nebo nûjak˘ pfiem˘‰lení.

A tak jsem se uÏ nemohl doãkat, co mi teta Klára fiekne, aÏ se jí ze-
ptám, proã jsme tady na tom svûtû. Urãitû mi odpoví jinak neÏ mamin-
ka, tatínek, babiãka a vÛbec v‰ichni lidi, kter˘ch jsem se ptal.

Pamatuju si, jak jsem se leknul a nûjak zvlá‰tnû vevnitfi zastavil, kdyÏ
mi dal kdysi tatínek facku kvÛli tomu, Ïe jsem shodil ze zdi obrovsk˘ zr-
cadlo. Stejnû tak jsem se teì jako by leknul nebo zastavil nebo pfiimrazil
nebo co, kdyÏ mi teta Klára odpovûdûla, Ïe jsme tady na tom svûtû pro-
to, abychom poznali, kdo jsme. Abychom na‰li sami sebe. Tolikrát jsem
pfiem˘‰lel, proã jsme se sem my lidi asi tak narodili. Nebo vlastnû kon-
krétnû já, proã jsem se sem narodil. A kdo to jako jsem, to já. Ten kluk,
co má maminku a tatínka a sestfiiãku a chodí do ‰koly. Co to jako je?

Mûl jsem velikou radost, kdyÏ fiekla, Ïe jsme tady proto, abysme po-
znali, kdo jsme. Ale nebyla to jenom radost. Bylo to, jako kdyÏ jsem se
kdysi ztratil mezi panelákama a potom jsem koneãnû na‰el ten ná‰. Byla
to radost s úlevou. Spokojenost. Nûco jako: „No jóó! VÏdyÈ jóó! To je
pfiece jasn˘! Tak uÏ to vím i ve slovech!“

¤ekl jsem tetû Kláfie, Ïe jsem se uÏ na to ptal hodnû lidí, ale Ïe její od-
povûì se mi líbí nejvíc. A Ïe babiãka fiíkala, Ïe ona na tom svûtû byla
proto, aby vychovala ji a maminku a starala se o dûdeãka a mûla se s ním
ráda.
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A teta Klára odpovûdûla, Ïe tím babiãka fiekla to stejn˘, protoÏe ona
tím vlastnû taky poznávala sama sebe. A Ïe v‰ím, co ãlovûk dûlá, poznává
sám sebe. I kdyÏ o tom tfieba neví. Ale Ïe je to tak ve vesmíru zafiízen˘, Ïe
kaÏdej dûlá to, co zrovna k tomu sv˘mu poznávání potfiebuje a co si sám
kdysi vybral, Ïe bude dûlat, aÏ se sem narodí. Nûkdo vychovává dûti, nû-
kdo zpívá, nûkdo chodí po horách, nûkdo fiídí banku. A teta fiíkala, Ïe
jsou i lidi, kter˘ tfieba cel˘ dny sedí v místnosti nebo v jeskyni a pokou-
‰ejí se pfiijít na to, kdo vlastnû ve skuteãnosti jsou, úplnû sami a potichu.
A pak teta fiekla, Ïe to má v‰echno stejnou hodnotu, protoÏe to v‰echno
vede ãlovûka k tomu, aby poznal, kdo doopravdy je.

„A kdyÏ nûkdo dûlá nûco ‰patn˘ho, tak ho to taky vede k tomu, aby
se poznal?“ zeptal jsem se, a teta odpovûdûla, Ïe ano.

A pak jsem se zeptal tety, kdo teda ve skuteãnosti jsem. A teta se
usmála a kopla do ‰i‰ky na cestû a dlouho nic nefiíkala.

„Asi se ptám trochu divnû,“ fiekl jsem tetû, protoÏe pofiád neodpoví-
dala.

„Ne, ptá‰ se dobfie,“ fiekla teta, „ale musí‰ se ptát sebe, protoÏe na to si
mÛÏe‰ odpovûdût jedinû ty sám. Ta opravdová odpovûì je v tobû.“

Sluníãko pofiád svítilo a ve vzduchu nûco vonûlo. Asi to byl les.
„Ve mnû? A kde?“ zeptal jsem se.
„Uvnitfi. Jsi to vlastnû ty sám,“ fiekla teta a pfiivfiela oãi pfied sluníã-

kem. „A sám uÏ na sebe ãeká‰, aÏ se objeví‰.“
Teì jsem kopl do ‰i‰ky zase já.
„Tak uÏ tam na sebe ãekám?“ zeptal jsem se.
„Jo,“ fiekla teta a zase kopla do ‰i‰ky. 
„A nemusí se to tam nejdfiív vytvofiit? Ta odpovûì na to, kdo jsem...,“

zeptal jsem se.
„Ne,“ usmála se teta, „skuteãná odpovûì na to, kdo ve skuteãnosti jsi,

je to, kdo ve skuteãnosti jsi. A to, kdo ve skuteãnosti jsi, existuje pofiád.
VÏdycky to existovalo a vÏdycky to bude existovat.“

Zastavil jsem se a podíval se na tetu.
„TakÏe vlastnû nikdy neumfiu?“ zeptal jsem se.
„To, kdo ve skuteãnosti jsi, nikdy neumfie,“ fiekla teta a zadívala se mi

do oãí.
„Myslel jsem si to, i kdyÏ... lidi pfiece umírají...,“ znovu jsem se podí-

val na tetu.
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„Lidi umírají, ale neumírá to, kdo ve skuteãnosti jsou. Umírají jim je-
nom tûla.“

·li jsme dál a pak jsem fiekl tetû, Ïe by mû ale stejnû moc zajímalo,
kdo teda ve skuteãnosti jsem.

„Nûkdy mám takovej pocit, Ïe vím, kdo jsem jako to já. Jako bych byl
prostû nûjakej pocit nebo co,“ fiekl jsem a zase se podíval na tetu Kláru.

„Ne,“ fiekla teta, „to, co opravdu jsi, není pocit. Nejsme ani pocity,
ani my‰lenky, ani tûla. Na‰e skuteãná podstata je za tím v‰ím.“ Teta se
usmála, já jsem se usmál, les se usmál.

„Ale jak za tím v‰ím?“ zeptal jsem se.
„No tak, Ïe to v‰echno umlkne a bude to zticha. Úplnû potichu. Ales-

poÀ na chvíli, kdyÏ budou zticha tûlo, my‰lenky a pocity, tak mÛÏe‰ pfii-
cházet k sobû, k tomu, kdo opravdu jsi.“

Chvíli jsem byl zticha, ale nejradûji bych se zeptal, co tam teda jako
je, za tím v‰ím, jenÏe mi uÏ zaãalo pfiipadat, Ïe se moc hloupû vyptávám.
Moc dlouho a moc hloupû. Ale nedalo mi to a neÏ jsem nakopnul sed-
mou ‰i‰ku, uÏ jsem se zase zeptal. Co tam teda jako za tím v‰ím je. A pak
mû napadlo, Ïe je tam tfieba nûco dobr˘ho. Îe je tam dobro. A fiekl jsem
to nahlas.

„Není tam ani dobro, ani zlo,“ fiekla teta, „dobro a zlo jsou jenom
tam, kde jsou my‰lenky a pocity.“

Zase jsem byl zticha a uÏ jsem se neptal. Jenom jsem tetû Kláfie fiekl,
Ïe jsem to tam nûkde uvnitfi tak lehce vûdûl, Ïe není moÏn˘, aby to moje
já umfielo.

A teta se usmála a fiekla, Ïe tam nûkde uvnitfi to ví kaÏdej a hlavnû dûti.
JenomÏe potom, tím jak Ïijou, na to zapomenou. Pak se pr˘ do toho Ïi-
vota tak zaÏijou, Ïe jako dospûlí uÏ ani nevûdí, Ïe mají nûjak˘ „uvnitfi“,
fiíkala teta.

Sluníãko pofiád pálilo, les vonûl a trochu se i houpal, jak foukal vítr.
Bylo mi moc hezky a rozhodl jsem se, Ïe se do toho sv˘ho Ïivota nikdy
nezaÏiju tak, abych nevûdûl, co mám uvnitfi a abych zapomnûl, Ïe to,
kdo opravdu jsem, nikdy neumírá.
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Pfii veãefii jsme se nasmáli, protoÏe strejda Ivan zaãal napodobovat tetu
Kláru. Zaãalo to, uÏ kdyÏ jsme sedûli za stolem a ãekali, aÏ nám teta na-
maÏe chleba tvarohem. Stála k nám zády, potichu si zpívala a malinko
kroutila zadkem. Strejda si stoupnul za ni a dûlal pfiesnû to, co teta. Po-
tom tichoulince za‰eptal, abysme si ‰li v‰ichni stoupnout za nûj a dûlali
to taky.

Potichu jsme vstali. Byli jsme jako dlouhá ‰ÀÛrka tich˘ch my‰ek. ·ÀÛr-
ka plná tetin˘ch pohybÛ. JenÏe Alibabiãka to dlouho nevydrÏela a zaãala
se smát. Potom ‰la k tetû a v‰echno jí fiekla. No, ale já si myslím, Ïe to
teta asi stejnû vûdûla.

Potom teta fiekla strejdovi, Ïe by potfiebovala nabrousit nÛÏ a strejda
zaãal volat „NÛÛÏk˘˘, nóÏéé, brousíím!“ Kfiiãel to hodnûkrát dokola
a my s ním. Potom pfiestal. My jsme je‰tû chvíli jeãeli, ale ne dlouho.
KdyÏ jsme pfiestali, fiekla teta, Ïe sly‰ela praskat zeì, ale myslím, Ïe nás
jen tak stra‰ila. Strejda fiekl, Ïe bysme se v tom pfiípadû mûli hned pustit
do jídla. Kdyby nás to zasypalo, fiíkal strejda, tak abysme byli najeden˘.

Pak nûkdo zazvonil a Alibabiãka fiekla: „Stra‰idlo je tu.“ Strejda fiekl:
„Tu je‰tû ne. Zatím pofiád tam. Za dvefima.“

Teta fiekla: „Co zase chce? Bylo tu vãera.“
Vítek fiekl: „Krade mal˘ dûti, ale tady Ïádn˘ nejsou.“
Lucinka fiekla: „To jsem teda zvûdavá, co teì bude.“
Zvonek zazvonil je‰tû jednou, já jsem nefiekl nic a Alibabiãka se roz-

breãela.
Otevfiít ‰el strejda. Alibabiãku si teta posadila na klín a hladila ji po

vlasech. V‰ichni jsme se dívali na dvefie kuchynû. První ve‰el medvûd –
chlupatej vousatej strejda Ivan. A za medvûdem ‰la nûjaká holka.

„Tak, to je Olinka,“ fiekla teta, „a to je Alenka a Ramek.“
Taková Olinka, a já mám zrovna tak blb˘ jméno! Nûkdy si fiíkám, jak

mi ho vÛbec mohli dát. Jmenuju se Aram a nûkdy mi to hodnû vadí.
Olinka fiekla ahoj, potom jsem fiekl ahoj já a nakonec Alibabiãka, která
je‰tû pofiád sedûla u tety.

Olinka se usmála, já jsem se usmál a Alibabiãka zaãala smrkat. Potom
Olinka hned zase ode‰la, protoÏe uÏ pr˘ je pozdû a její maminka ji posla-
la jen nûco vrátit tetû.
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¤ekl jsem nahlas, co jsem si pfied chvílí pomyslel o tom sv˘m jménu,
a teta fiekla, Ïe jí jako blb˘ nepfiipadá. Strejda Ivan fiekl, Ïe i jeden armén-
skej hudební skladatel se jmenoval Aram a pfieÏil to. A moÏná pr˘ si ani
nestûÏoval.

Teta se podívala nejdfiív na mû a potom na strejdu. Hlasem nefiekla
nic, ale tûma oãima teda jo. Tûma oãima fiekla strejdovi nûco jako aby
toho nechal.

„A ví‰ nûco víc o tom jménu?“ zeptala se mû teta.
„Jak víc?“ fiekl jsem, „vím akorát, Ïe ho mám po dûdeãkovi.“
„No, má‰ ho nejenom po dûdeãkovi, ale hlavnû proto, Ïe to tak ma-

minka a tatínek cítili. Îe tvoje maminka a tvÛj tatínek cítili, Ïe by se je-
jich dûÈátko mohlo takhle jmenovat.“

Byl jsem trochu nevrlej a nevím proã, ale chtûl jsem b˘t i protivnej,
a tak jsem fiekl, Ïe maminka a tatínek mûli asi r˘mu.

Teta mluvila dál a fiíkala, Ïe je docela moÏn˘, Ïe jméno pfiicházejícího
dûÈátka je nûkdy uÏ jakoby hotov˘, Ïe visí ve vzduchu a Ïe jenom ãeká, aÏ si
ho maminka a tatínek pfiitáhnou k sobû. AÏ je to jméno jakoby napadne.

„V‰echno, co je, Ramku, vydává do prostoru svoji povahu, svoji ener-
gii. I slova,“ povûdûla teta a byla u toho milá a zvlá‰tní zároveÀ.

„V‰echno?“ skoãil jsem jí do fieãi.
„V‰echno... Domy, vûci, fieky, stromy, kvûtiny, zvífiata, lidi, slova, sla-

biky, zvuky. A taky kaÏd˘ jméno má svoji povahu. A ãlovûk dostává ta-
kov˘ jméno, kter˘ ladí s tím, co tady na tom svûtû bude dûlat. Kter˘ ladí
s jeho zpÛsobem poznávání sebe sama. No a myslím, Ramku, Ïe kdyÏ se
jmenuje‰ Aram, tak je to pro tebe to nejlep‰í jméno. MoÏná sis ho vybral
tfieba i sám, neÏ jsi pfii‰el na svût. A teì si to je‰tû neuvûdomuje‰.“

„Tfieba..., a nebo ti to bylo úplnû jedno,“ fiekl strejda, cvrnknul mû do
nosu a ode‰el.

„Tfieba..., a nebo ti to bylo úplnû jedno,“ zopakovala Lucinka a po ní
hned Alibabiãka. Alibabiãka mû dokonce chtûla taky cvrnknout do
nosu, ale já jsem uhnul. Teta pfii tom m˘m uh˘bání fiekla, Ïe si myslí, Ïe
Aram je fakt moc dobr˘ jméno, protoÏe obsahuje slabiku „ram“, a to je
pr˘ úÏasná slabika.

Zeptal jsem se proã a teta fiekla, Ïe jsou v ní vzne‰en˘ a siln˘ vibrace.
¤ekl jsem tetû, Ïe asi vím, co je to vzne‰en˘ a siln˘, ale Ïe nevím, co je to
vibrace a teta odpovûdûla, Ïe to je vlnûní.
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„Vlnûní, jako kdyÏ hodím kamínek do rybníka?“ zeptal jsem se. „Jo,
tak nûjak. Prostû vhodí‰ kamínek do rybníka a v ten moment to nûco
zpÛsobí, nûco se dá do pohybu. KdyÏ na tebe zavolám ,Ramku!‘, tak dá-
vám do pohybu ty energie, ty síly, kter˘ jsou v tom slovû obsaÏen˘.“

¤ekl jsem tetû, Ïe asi vím, jak to myslí, ale Ïe mi to jméno pfiipadá
divn˘ moÏná proto, Ïe je takov˘ neobvykl˘. Vlastnû ani Ïádn˘ho jin˘ho
Arama neznám.

Teta mi fiekla, Ïe bych k tomu jménu mûl mít co nejlep‰í vztah, proto-
Ïe pr˘ odmítáním sv˘ho jména vlastnû tak trochu odmítám i sám sebe.
A potom ‰la pro jakousi knihu o jménech a fiekla mi, Ïe mám moc krás-
n˘ jméno, protoÏe jazykovûdci pr˘ jeho v˘znam vysvûtlují buì jako
„vzne‰en˘“, nebo jako „klid a mír“.

Teta se na mû podívala a fiekla, Ïe je fajn mít jméno takov˘ho v˘znamu
a Ïe jestli kvÛli tomu budu je‰tû brumlat, tak Ïe jsem pr˘ pûkná ‰i‰ka.

Vûdûl jsem, Ïe to teta v‰echno fiíká tak trochu schválnû, aby mû uklid-
nila, ale i pfiesto, Ïe jsem to vûdûl, mû uklidnila. Jako by se mi to jméno
zaãalo trochu líbit. Ale jenom trochu, tro‰ininku.

A pak jsem se je‰tû zeptal, jestli mají v‰echna jména dobrej v˘znam
a teta fiekla, Ïe nûkter˘ ano a nûkter˘ uÏ míÀ.

„A co potom mají ty lidi dûlat?“ zeptal jsem se.
A teta fiekla, Ïe tu rozhodující sílu a volbu má ãlovûk stejnû v sobû,

a kdyÏ bude chtít, mÛÏe dokázat cokoli, aÈ má jméno jak˘hokoli v˘zna-
mu. A Ïe je to tak se v‰ím. AÈ ãlovûka ovlivÀuje cokoli, on sám má v sobû
obrovskou moc v‰echno zmûnit a ãehokoliv dosáhnout.

„Fakt?“ zeptal jsem se, zatímco Lucinka tetû udûlala prstama na hlavû
rohy.

„Fakt,“ odpovûdûla teta a Alibabiãka s Lucinkou se zaãaly smát.
„To je hezk˘,“ fiekl jsem a pomyslel si, Ïe jsem to moÏná uÏ nûkde

v sobû vûdûl.
„Je,“ usmála se teta.
„Já si taky myslím, Ïe je to hezk˘,“ za‰eptala Lucinka Alibabiãce do

ucha a pak obû vyprskly smíchy.
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KdyÏ nám veãer teta dala pusu na dobrou noc, zhasla a ode‰la, chvíli jsme
si povídali. Potom Lucinka vylezla potmû z postele a ukazovala Alibabiã-
ce jakousi rtûnku nebo co. Alibabiãka se zeptala, jestli je opravdická
a Lucinka odpovûdûla, Ïe je.

Pak zalezla zase zpátky do postele a zaãala vyprávût o tfipytících se
hvûzdiãkách, kter˘ mûla ve vlasech, kdyÏ byla na ‰kolním plese za lesní
vílu. Potom fiekla Alibabiãce, Ïe jestli chce, mÛÏe jít k ní. Alibabiãka
chtûla, a tak si k ní vlezla.

Nevím, za jak dlouho, ale najednou jsem si v‰imnul, Ïe v pokoji je ti-
cho. V‰ichni usnuli, jenom já jsem nemohl spát. V‰echno okolo mû bylo
jin˘. Pefiina, postel, pokojík a urãitû i ta tma. No, tak tma asi ne. Tma je
asi pofiád jedna a ta samá. Vlastnû urãitû. Byla to pofiád ta moje tma.
Tma, kterou znám a kterou mám rád. Nûkdy si s ní hraju. Líbí se mi, jak
dokáÏe b˘t v‰ude. Taky to zkou‰ím. LeÏím v posteli, ale pfiitom si pfied-
stavuju, Ïe jsem nad domy, stromy, nad cel˘m mûstem, vlastnû v‰ude,
v cel˘m vesmíru.

A tak jsem si zase zaãal hrát na tmu a pfiedstavoval si, Ïe jsem to já.
Poslední dobou mû moc baví b˘t tma mezi listy stromu. Ty listy se hou-
pají a hladí mû a já zase hladím je. Nejãastûji to tak dûlám s na‰ím stro-
mem, co stojí napravo pfied domem. KdyÏ veãer usínám, jako tma si vle-
zu do jeho vûtví a mazlíme se spolu. Vím, Ïe mu to dûlá dobfie. A taky
vím, Ïe mû má rád. Poznám to. VÏdycky kdyÏ jdu ráno okolo nûj do ‰ko-
ly, ví, Ïe jsem to já, kdo byl vãera veãer u nûj.

Já vím, Ïe stromy nemÛÏou mluvit, ale stejnû tak vím, Ïe urãitû mluví.
Ale ne slovama. Je to nûjak jinak. A tak jsem si vzpomnûl zase na ten ná‰
strom a napadlo mû, Ïe to vlastnû vÛbec nevadí, Ïe jsem teì od nûj daleko.
Napadlo mû, Ïe u nûj mÛÏu b˘t okamÏitû. A tak jsem se promûnil v tmu
a hned jsem byl u nûj. Mûl velkou radost, Ïe jsem pfii‰el. A jak jsem tak byl
u nûj, úplnû tichounkej a bez pohybu, najednou jsem zjistil, Ïe breãím.
Nechal jsem to tak, nic jsem s tím nedûlal, prostû jsem breãel. A do‰lo mi,
Ïe jsem byl asi trochu smutnej, ale nevûdûl jsem o tom. MoÏná se mi st˘s-
kalo, moÏná po mamince. Nevím. Taky moÏná, Ïe jsem byl smutnej je-
nom tak. Fakt nevím. Ale mÛj strom to v‰echno vûdûl. Vûdûl, co mi je, asi
líp neÏ já. A byl na mû moc hodnej. A pak jsem si uvûdomil, Ïe uÏ asi ne-
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jsem ta tma, na kterou jsem si hrál. VÛbec jsem nevûdûl, co jsem. Vím je-
nom, Ïe to bylo hodnû a hodnû a hodnû pfiíjemn˘ a krásn˘.

K sobû do postele jsem se uÏ nevrátil. ZÛstal jsem se sv˘m stromem.

9

„Cililililililink!“ oz˘valo se v‰ude v pokoji, kdyÏ jsem otvíral oãi.
„Vstáváme, princi Spinkálku,“ volala na mû Lucinka a neÏ jsem se

rozhlídl po pokoji, staãila si ke mnû sehnout a vzít mi pefiinu. Alibabiãka
se tomu smála jako blázen. Potom ke mnû pfii‰la i ona a vzala mi pol‰táfi.

23

Pomeranč. vÛnû - zlom  14.1.2009 14:18  Stránka 23



„Vstáváme, synáãku chrápáãku, synáãku královny Chrapolíny a krále
Ochrapy Hrozného,“ volaly na mû obû a zvonily u toho nûjak˘ma zvo-
neãkama. Pak znovu zopakovaly tu vûtu o tûch synáãcích, králích a krá-
lovnách, ale tentokrát to uÏ nûjak popletly.

„Rychle, nebo s náma nepÛjde‰ a zÛstane‰ doma s tetou,“ pokfiikovala
na mû Alibabiãka. Chtûl jsem se zeptat, kam jdeme, ale schválnû jsem se
nezeptal.

U snídanû jsem se dozvûdûl, Ïe jdeme se strejdou Ivanem k rybníku.
Taky pojedeme na lodiãce. To bude docela prima. Ale stejnû tak bych tu
klidnû zÛstal s tetou Klárou. Rád si s ní povídám. UÏ kdyÏ jsem ve‰el do
kuchynû, mûla ve vlasech spoustu barevn˘ch kolíãkÛ na prádlo a zpívala
si. Vypadala legraãnû.

„To ví‰, byla jsem u kadefiníka, teda vlastnû u dvou kadefinic,“ mrkla
na mû teta a nalila mi ãaj.

„U mû byly taky,“ fiekl jsem, „probudily mû, ale na‰tûstí nestfiíhaly.“
„Jo jo, jsou to ranní ãiperky,“ fiekla zase teta.
MoÏná by fiekla i víc, ale spadly jí na zem dva kolíãky. Vítek sedûl vedle

mû a dojídal chleba s krásnû ãervenou paprikou. Vtom se ve dvefiích obje-
vil strejda s holkama. Mûly na sobû záchrann˘ vesty a bíl˘ klobouãky.

„Tak, nástup! VyráÏíme!“ zakfiiãel strejda medvûd.
Cestou jsme zpomalili u nûjak˘ho domku a Lucinka tam zazvonila na

zvonek.
„Tady bydlí Olinka,“ fiekla Alibabiãce. Pak se k ní natoãila a zaãala

k ní mluvit ‰eptav˘m hlasem tak, Ïe jsme to stejnû v‰ichni sly‰eli: „Má
hodnû nemocnou maminku. Pr˘ moÏná brzo umfie.“

„Kvá, kvá, kvá,“ udûlal na Lucinku Vítek.
„Olinka jde s náma?“ zeptal jsem se a Lucinka odpovûdûla, Ïe jasnû, Ïe

jde s náma. Ale to uÏ Olinka vycházela ze dvefií. Mûla krásn˘ dlouh˘ zla-
t˘ vlasy uãesan˘ do culíku, krátk˘ ãerven˘ ‰aty a velk˘ nafukovací ruká-
vy. KdyÏ pfii‰la blíÏ, v‰iml jsem si, Ïe má ve vlasech na kaÏdé stranû ma-
lou beru‰kovou sponku a vzadu na gumiãce velk˘ho fialov˘ho mot˘la.
Asi z umûlé hmoty, ale byl krásnej.

„¤ekla jsi mamince, Ïe se budeme vracet aÏ kolem obûda?“ zeptal se jí
strejda. Olinka pfiik˘vla a my v‰ichni zrychlili krok. Teda krok zrychlil
strejda medvûd a my ostatní se hnali za ním. Sluníãko svítilo, vítr ani
moc nefoukal. Bylo horko a uÏ jsem se tû‰il k vodû.
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