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Štěně
Moje první vzpomínka je klec. Taková bílá klec na spa-

ní. V nemocnici. Nemohl jsem z ní ven. Kolik mi vlastně 
bylo let? Nevím. Možná tři, možná dokonce o něco míň. 
Nic před tím v hlavě není. Jenom ta klec. Klec a vědomí, že 
máma tam není se mnou. Bílá klec v bílém pokoji. Všechno 
je bílé. Běloba se míchá do slz a člověk přes to mléko skoro 
nic nevidí. Sestřičky. Nejsou zlé. Ale mají pořád moc práce. 
Nemohou si se mnou hrát. Pan doktor přichází každý den 
jenom jednou, na chvilku. Prohlídne, ohmatá, něco někam 
píše, a zase jde pryč.

Stojím v kleci, držím se ručičkama šprušlí a pláču. Chci  
pryč. Chci maminku. Nejvíc ze všeho chci maminku. Nic 
nechápu, ničemu nerozumím. Proč musím být v kleci? Proč 
tu se mnou není maminka? Stojím u  šprušlí tak dlouho, 
dokud přes mléčnou mlhu neuvidím známý stín. Mámu. 
Hned natahuju ručky a křičím: „Mami! Mami!“ Pak už jsem 
u mámy. Cítím její vůni. Slyším tlukot jejího srdce. Její hlas. 
Na chvíli je mi dobře. Než mě zase položí zpátky do klece.

„Pa, broučku, buď hodný, neplač, přece jsi chlap. Musíš 
to ještě chvíli vydržet. Zítra zase přijdu.“

Proč? Nechci, aby máma šla pryč. Nechci, aby mě tu 
nechávala.

 Tak pláču a pláču, až jsem z toho celý unavený. Lehám 
si, tulím se k peřince. Všechno okolo pomalu tmavne, ztrá-
cí se, utichá.

Po probuzení mám žízeň. Vedle na stolečku stojí hrnek 
s čajem. Natahuji se pro něj. Je tak velký, že nejde protáh-
nout šprušlema. Musím ho opatrně zvednout nahoru, až 
k hornímu okraji klece, a tam přehmátnout, abych ho do-
stal dovnitř. Je plný a těžký. Musím dávat pozor, abych čaj 
nerozlil.
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Je tu jedna sestra a tu nemám vůbec rád. Nikdy se na mě 
neusměje. Vždycky na mě mluví takovým tvrdým hla sem. 
Jednou jsem zase stál v postýlce a plakal. Ta ses tra přišla, 
zamračila se na mě a řekla:

„Co zase řveš? Neřvi. Tady máš polívku a jez.“
Položila misku na stolek a šla pryč. Miska byla velká. 

Neměla ouška. Nedokázal jsem ji uchopit jednou rukou. 
A když jsem ji držel oběma rukama, neměl jsem čím pře-
hmátnout. Tak jsem tam tu polívku nechal ležet. Po chví-
li sestra přišla, beze slova vzala polívku a odnesla ji pryč. Já 
jsem měl hlad.

Moc víc si z té nemocnice nepamatuju. Ještě to, jak nám 
brali krev. Přišla sestra, stáhla mi ruku gumou, a řekla: 
„Zapumpuj“. Zapumpoval jsem. Vpíchla mi do žíly jehlu. 
Nebolelo to. Koukal jsem se, jak tmavě červená krev kape 
do zkumavky.

 A to je všechno.

Věci
„Buď rád, že nic nemáš,“ říkávala mi máma, „alespoň ti 

nikdo nemá co vzít.“
Rozuměl jsem tomu. Od malička. I jsem si říkal, že na 

tom něco je. Není na tom vlastně nic moc složitého, žejo. Co 
nemáš, to ti nikdo nevezme. To je jasné jak facka.

Jenže když nic nemáš, tak nic nemáš. A to není moc fajn. 
Já bych rozhodně raději něco měl. Úplně nejraději bych 
toho měl hodně. Protože když toho máš hodně a někdo ti 
něco vezme, pořád ti toho ještě dost zbude. Kolikrát jsem 
měl chuť to tak mámě říct, ale nějak jsem tušil, že by nebyla 
ráda, tak jsem neřekl nikdy nic.

Na světě je spousta věcí, které by klukovi jako já uděla-
ly radost. I kdybych je měl mít třeba jen na chvilku. Pěkný 

kapesní nůž. Kolečkové brusle. Normální brusle. Lyže. 
Jízdní kolo. Nikdy, opravdu nikdy v životě jsem nestál na 
lyžích. Ani na bruslích. Neseděl jsem na kole. Jenom jsem 
viděl ostatní děti, jak se na tom prohánějí. Byly to věci z ji-
ného světa. Ze světa, do kterého jsem nikdy nepatřil.

Spolužáci a spolužačky mají pěkné nové oblečení a boty, 
někteří dokonce značkové – Adidas, Nike, Reebok. Pěk-
né aktovky a  batůžky. V  aktovkách veliká pouzdra plná 
různých per, propisek, tužek, fixů a pastelek. Mají mobily 
a kalkulačky, někteří i tablety a notebooky. Herní konzole 
PSP. Voňavé svačiny. Rohlíky se šunkou. Pěkné lahve nebo 
termosky na pití. V nich sladký ovocný džus. A nikdo jim to 
nekrade. Teda občas jo. Matějovi ukradli mobil.

Paní učitelka nám říkala, že krást je špatné.
 Je pravda, že Matěj nejdřív bečel. Asi mu to přišlo líto, 

že už ten pěkný mobil nemá. Ale za týden měl mobil nový, 
a ještě lepší než ten předchozí. Každému se s ním chlubil. 
Třeba to s tím kradením nebude až takové žhavé. Někteří 
lidé mají hodně věcí. Když o nějakou věc přijdou, koupí si 
novou, protože kromě věcí mají taky hodně peněz. Tak se 
jim nic tak strašného nestane.

Jiní lidé nemají skoro nic. Jako my. Peníze, co máma do-
stává, nám stačí sotva na jídlo a na bydlení. Nemůžeme si 
skoro nic koupit. Máma za to nemůže, že má tak málo pe-
něz. Tak jak k tomu kluk jako já přijde, že nic nemá?

Ten mobil jsem Matějovi neukrad’. Já nekradu. Máma 
mi pořád opakuje, že nesmím nikdy krást ani lhát ani dělat 
žádné další špatné věci. Já mám mámu moc rád. Nikoho ji-
ného tady na tom světě nemám. Tak se ji snažím poslou-
chat, i když se mi někdy tak úplně nechce. Vím, že ona mě 
má taky ráda. Je na mě moc hodná. Nikdy mě nebije. Ani na 
mě nekřičí. Když se stane, že udělám něco, co se jí nelíbí, tak 



8 9

je pak nějakou dobu moc smutná. A to je horší, než kdyby 
na mě křičela a zbila mě. Je mi pak z toho taky moc smut-
no. Honem jdu za ní a tulím se k ní, aby viděla, že ji mám 
moc rád a že je mi líto, že je kvůli mně smutná. Nechci, aby 
máma byla smutná, i když ona je smutná skoro pořád, ale 
to není kvůli mně. Ale když je smutná kvůli mně, tak to je 
smutná mnohem víc než normálně.

Tak se snažím, aby kvůli mně smutná nebyla. Snažím se 
ji poslouchat, i když s ní vždycky tak úplně nesouhlasím.

Protože třeba ten kluk nebo holka, co ten mobil ukra-
dl nebo ukradla, teď mobil má, zatímco já ne. A nestalo se 
jim vůbec nic. Protože kdyby se přišlo na to, kdo ten mobil 
vzal, tak by se to hned ve škole vědělo. Takže on nebo ona 
má mobil a je v klidu. Matěj je na tom teď ještě líp, než byl, 
když má mobil nový a lepší.

Jestli ono to kradení není nakonec docela fajn. To se tak 
někdo, kdo toho má moc, rozdělí s někým, kdo nemá nic. 
Sice nerad, ale to neva. Lidi, co toho mají hodně, se s nikým 
dělit nechcou. To už jsem si všim’. I ve škole jsou ty nejbo-
hatší děcka ty nejlakomější.

Když někdo něco nemá, tak si to holt ukradne. Ten, co 
to měl, a už to nemá, si to koupí znovu. A ten, co to vyrá-
bí, z toho má radost, protože toho prodá o to víc. Vydělá víc 
peněz. Třeba pak zaměstná víc lidí, aby těch věcí mohl vy-
robit víc. To je taky fajn, když lidi mají práci. To vím, proto-
že u nás na ubytovně většina lidí práci nemá.

Možná by na světě bylo všem mnohem líp, kdyby víc lidí 
kradlo. Někteří lidé ale nekradou a odmítají krást, i když 
nic nemají. Třeba moje máma. Té by kradení stejně asi moc 
nešlo. Ke kradení totiž člověk potřebuje zdravé ruce. Ale 
spousta dalších lidí by v pohodě krást mohla, a přesto ne-
kradou. Je to taková záhada.

Amnestie
Bydlíme s mámou na ubytovně. To je barák, kde byd-

lí lidi jako my. Co nemají peníze, aby mohli mít sami pro 
sebe celý byt nebo dům. Pěkný nábytek. Televizi. Hračky 
pro děti.

Není to fér. Protože máma je moc hodná a šikovná. Ale 
nemá úplně normální ruce. Má je takové tenké a krátké. Teď 
už kratší než já. Vypadá trošku jako Tyrannosaurus rex. Ale 
to mámě nesmím říkat. Myslím, že by se jí to moc nelíbilo. 
I když mně vůbec nevadí, že vypadá jako Tyrannosaurus 
rex. Protože je to moje máma a má mě ráda. A já mám rád ji. 
A Tyrannosaurus rex je fajn. Má sice malé ruce, ale obrov-
skou tlamu plnou velkých ostrých zubů. S nikým se nesere. 
Kdyby byla máma silná jako Tyrannosaurus rex, tak by si 
na ni táta nic nedovolil. Naštěstí táta není moc často doma. 
Vlastně jsem ho viděl jen párkrát v životě. To vždycky při-
šel pozdě večer, když už jsem spal. Ale vzbudil mě, protože 
hrozně křičel. Nadával mámě, že je kripl a budižkničemu, 
a ten spratek taky. Tím spratkem myslel nejspíš mě. Pak do 
mámy strkal, až spadla na zem. Pak do ní kopal. A jak má 
máma ty krátké ruce, tak si ani nemohla pořádně chránit 
hlavu. Tak ji kopal i do hlavy. I do obličeje. A mámě pak ně-
kdy tekla hodně krev. A musela jít do nemocnice, kde jí mu-
seli některé ty rány zašít. Otec pak byl vždycky zase dlou-
ho pryč.

Někdy k nám domů přijela policie. Ptali se, zda je táta 
doma. Máma jim vždycky říkala, že není, že není skoro ni-
kdy doma. Ptali se jí, jestli neví, kde je. Ona odpovídala, že 
neví. Ale vždycky, když policie odjela, byla máma hned ta-
ková veselejší. A já jsem brzy pochopil, že to je proto, že ví, 
že táta domů jenom tak brzy nepřijde.
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Na zdi měla máma takový obrázek. Někdy před ním kle-
čela, ruce měla před sebou, s dlaněmi u sebe, a něco si pro 
sebe mumlala. Když jsem se mámy ptal, co je to za obrázek, 
řekla mi, že je to panenka Maria. Moc jsem tomu nerozu-
měl, protože panenky znám. Panenky jsou z umělé hmoty 
a mají takové hrozně dlouhé nohy a dlouhé vlasy. A každá 
holka má alespoň jednu. Dokonce i holky od nás z ubytov-
ny. I když těm jejich panenkám třeba chybí jedna ruka nebo 
noha. Protože jsou to panenky z popelnice.

Ale ta panenka na obrázku vypadala úplně jinak. Vy-
padala spíš jako maminka. Taky to maminka byla, protože 
držela malé děťátko. Oba měli na sobě skafandr, jaký nosí 
kosmonauti. Teda hlavně tu kuklu. Takovou tu velkou, ku-
latou. Nechápal jsem proč, ale máma mi vyprávěla, že ta 
panenka Maria je teď s tím svým dítětem v nebi. To dáva-
lo smysl. V nebi, tam úplně nejvíc nahoře, je strašně řídký 
vzduch. Takže se to tam bez skafandru nedá.

To dítě je prý Ježíšek, náš spasitel. Nevěděl jsem, co 
je to spasitel. Máma mi vysvětlila, že spasitel zařídil, aby 
nám byly odpuštěny všechny hříchy. Nevěděl jsem, co je to 
hřích. Prý když někdo něco špatného udělá. To už jsem se 
nemusel na nic dalšího ptát, protože mi to bylo hned jasné. 
Máma určitě prosila toho syna, toho spasitele, aby to s tím 
odpouštěním hříchů ještě přehodnotil. Protože k nám cho-
dí náš táta, a vždycky mámu hrozně zbije, odejde pryč, ně-
kam, kde o něm nevíme, ale kde určitě nedělá nic dobré-
ho, protože pak ho u nás hledá policie. Ale táta se stejně na-
konec vrátí, protože mu jsou ty hříchy odpuštěny, a znovu 
mámu zbije. Tak jsem pak někdy, aby máma neviděla, pro-
sil toho Ježíška taky. Ať už tátovi neodpouští a nechá ho ně-
kde zmizet na furt.

 Asi to fungovalo, protože jednou přišla máma z měs-
ta taková nezvykle veselá. Pak jsem ji slyšel, jak venku 

sousedce říká, že otec už se doma jenom tak neukáže, pro-
tože tentokrát mu to pěkně spočítali. Když to máma říkala, 
měla v hlase něco takového zvláštního. Něco, jako když ne-
sete hrozně těžký pytel po schodech do čtvrtého patra a už 
nemůžete, ale dáte to a nahoře ho konečně můžete složit.

Pak ale dodala, a už to v tom hlase zase nebylo: „Jenom 
aby nepřišla amnestie.“

Hrozně jsem se pak té amnestie bál. Někdy se mi o ní 
i zdálo. Tu amnestii jsem nikdy v tom snu neviděl. Ale mu-
sela to být nějaká obrovská létající bestie, protože, jak se 
blížila, tak po zemi běžel její stín a postupně zahaloval celé 
město. V tom stínu se potáceli tatínci. Rozhazovali rukama, 
nadávali, kouřili, pili kořalku přímo z lahve a pak ty flaš-
ky rozbíjeli o zem. Z každého domu vytáhli ven všechny 
maminky a kopali je do hlavy a do břicha. Ostatní lidé je-
nom tak postávali, koukali na to, a nedělali nic. Běhal jsem 
od jednoho k druhému a prosil: „Zavolejte někdo policii, 
zavolejte policii!“ Ale nikdo se k ničemu neměl. Až úplně 
na konci naší ulice nakonec jeden pán konečně vytáhl mo-
bil a policii zavolal. Policie přijela. V několika velkých au-
tech. Měli na sobě helmy a neprůstřelné vesty, v rukou ští-
ty a obušky. A hezky ty ožralé tatínky sehnali na jednu hro-
madu, nasadili jim želízka a začali je nakládat do aut.

Ale v tom se objevila obrovská kosmická loď, přistála, 
vystoupilo z ní to dítě ve skafandru a řeklo: „Hele, to je v kli-
dáči, to nechte bejt. To už jsem zařídil. To je dávno všecko 
vodpuštěný. Jen je zas hezky pusťte a vraťte se domů.“
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Škola – základ života
Já teď vyprávím příběh. Nojo, je to tak. Ale ten příběh by 

měl někde začít. Dobře.
Je mi deset let a něco. Sedím v šatně před školní jídelnou. 

Jak to tady vypadá? No jak. Je to takový výklenek a po-
dél zdí jsou lavičky. Dolů pod lavičky se dávají boty. Na-
hoře jsou věšáky. Na lavičkách aktovky a já. Normálně se 
sem aktovky, šaty a boty nedávají, protože každá třída má 
samo svoji vlastní šatnu. Ale někdy se třeba jde ze školy ně-
kam na výlet a pak už se nechodí do té šatny pro třídu, ale 
rovnou sem. Já tu sedávám často. Teda jenom když máme 
školu i po obědě. To tu musím počkat, než se spolužáci na-
jedí. Máma dostává invalidní důchod, nějaké ty podpory 
a tak. Většina toho padne na bydlení. Co zbude, máme na 
jídlo. To už jsem vlastně říkal. Většinou mi máma straven-
ky do jídelny koupí. Tak dva měsíce ze tří. Někdy je tře-
ba něco pořídit. Nějaké šaty, boty a tak. Pak na stravenky 
nezbude. Dřív se také stávalo, že přišel domů táta, mámu 
zbil a všechny peníze jí vzal. To jsme pak neměli vůbec nic. 
Máma si musela vypůjčit. Pak to splácela. To na stravenky 
nebylo i několik měsíců.

Takže sedím v té šatně a čekám. Ani mi to moc neva-
dí tady tak sedět. Zdají se mi sny. Ano, zdávají se mi sny, 
i když nespím. Ani nemusím zavírat oči. Přichází to samo. 
Je to lepší než noční sny. Protože když se mi sen nelí-
bí, můžu ho kdykoliv vypnout. A začít znova. Většinou se 
mi zdá o kouzlech. O kouzlech, která ovládám. Díky kte-
rým si mohu udělat sám pro sebe přesně takový svět, jaký 
chci. Takže nebydlím na ubytovně. Říkám ubytovna, pro-
tože ubytovna není nikdy na dlouho. Ubytovny se mění. 
Z ubytovny, ve které jsme bydleli předtím, jsme se muse-
li vystěhovat, protože prý už hrozilo, že to i s námi spadne. 

Tak ji pak hned zbourali a postavili tam nějaké kanceláře. 
Takže nebydlíme na ubytovně. V tom snu. Máme dům. Vel-
ký dům. S velikou zahradou. Rostou tam stromy a na nich 
ovoce. Jablka, hrušky, třešně, meruňky, broskve. Dokonce 
i banány a pomeranče. Já vím, že tady u nás normálně ba-
nány a pomeranče nerostou. Nejsem blbý, žejo. Ale v tom 
snu umím přece čarovat. Takže jsem si tam vyčaroval baná-
ny a pomeranče, protože ve snu se smí všechno. Taky tam 
máme bazén s krásnou teplou modrou vodou. A v tom vel-
kém domě mám svůj vlastní velký pokoj. Mám v něm svou 
vlastní televizi. Vlastní počítač. Auto na dálkové ovládání. 
Strašně moc lega. 

„Tak pojď, Mojmíre…“
Paní učitelka Nosková. Nejhodnější pančelka ze školy. 

Po mámě asi nejhodnější člověk na světě. Natahuje ke mně 
ruku. Beru ji za tu ruku. Má krásně měkkou a teplou dlaň. 
Maminka takové nemá. Maminka má dlaně malé, znetvoře-
né, plné strupů a mozolů. Vstávám z lavičky.

Jdeme do jídelny, k okýnku, kde se vydává polívka. Za 
okýnkem stojí kuchařka. Je dost tlustá. Má velký, kulatý 
obličej. Mračí se na mě, ale nic si nedovolí, když je se mnou 
paní učitelka Nosková. Tak dostávám talíř plný voňavé, 
teplé polívky.

Sedám si k prázdnému stolu. Pouštím se do polívky. Dost 
dobře nechápu, jak mohou některé děti to jídlo vyhazovat. 
Není nic lepšího než jídlo ze školní jídelny. Někdy je k tomu 
navíc třeba i jablko, banán, mandarinka. A i to někteří spo-
lužáci vyhazují. To už nechápu vůbec. Mandarinek bych 
dokázal spořádat za den třeba čtyři kila. Bez problémů.

Dojídám polévku. Je mi dobře. Polévka příjemně hřeje 
v žaludku. Na jazyku mám pořád ještě tu krásnou slanou 
chuť. Vracím talíř do okénka se špinavým nádobím a jdu 
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ven. Ve dveřích stojí takový tlustý kluk. Je asi o hlavu větší 
než já. Neznám ho. Asi je tady nový.

„Tak co, žebráku, nažral ses?“
Začínám se těšit. Bude sranda. Občas to na mě někdo 

zkusí. Někdo, kdo to ještě nezná. Kdo mě ještě nezná. Dě-
lám jakoby nic. Schválně si ho nevšímám a procházím oko-
lo. Do začátku hodiny je ještě čas. Jdu na záchod. Na zácho-
dě bude klid.

„Tys mě neslyšel, žebráku?“
Jdu dál. Sleduju, jak několik kluků vstává z laviček. Tlu-

sťoch jde samozřejmě za mnou. A borci tuší, že bude vzrů-
šo. Jdeme tedy na toalety.

Hned za dveřmi cítím na rameni cizí ruku.
„Něco jsem se tě ptal, žebráku.“
Cítím vevnitř takové zvláštní, příjemné teplo. Už vím, že 

to není od polívky. Je to teplo z toho, že vím, jak to bude po-
kračovat. Tlusťoch to neví. Tlusťoch si myslí, že ví. To je na 
tom asi ta největší prča.

Chytám ho oběma rukama za zápěstí. Podřepávám, 
prudce se otáčím, přehazuji ruce přes hlavu.

Tlouštík má ruku zkroucenou za zády. Ohýbá se v pase. 
Tlačím mu paži nahoru. Kňučí bolestí, klesá na kolena. Pá-
čím mu tu zkroucenou ruku proti hlavě.

„Áu, áu, nech toho, zlomíš mi ruku!“ kvílí špekoun.
Nikdo mu nepomůže. Nemají mě tu rádi, ale drží se dál. 

Bojí se. Už vědí, že my, kluci z ubytovny, se umíme prát. Pe-
reme se totiž furt. Nemáme na čem hrát Minecraft, tak zá-
pasíme, lezeme po stromech, házíme šutrákama na cíl nebo 
kdo nejdál, běháme, šermujeme se klackama.

Dělá mi to dobře. Nemám peníze. Nemám žádné pěkné 
hračky. Chodím v tom nejlevnějším oblečení ze sekáče. Ně-
kdy jsem rád, když mi paní učitelka Nosková zařídí zadarmo 

alespoň polívku. Ani se kdovíjak dobře neučím. Ne že by mi 
to nešlo do hlavy, to ne. Pamatuji si věci dobře. Ale moc se 
mi nechce si je pamatovat. Protože jsou to jejich věci. Tak 
nějak mám pocit, že se mě netýkají. Že mi nikdy k ničemu 
nebudou. Ale každého tady přeperu, ani nemrknu.

Napřahuji nohu. Jeden dobře mířený kopanec přesně 
mezi lopatky. Zároveň pouštím ruku. Buřt padá ksichtem 
na dlaždičky. Dělám dva kroky dopředu a šlapu mu shora 
na hlavu. Škopek vřeští. Na kachličku vytéká z jeho nosu 
krev. Všichni na ni fascinovaně čumí. Jsem tady jediný, kdo 
dokáže zmlátit kluka do krve. Nemám s tím nejmenší pro-
blém. Mlátil a kopal bych toho hajzla dál. Tak dlouho, dokud 
by z něj nezbyla jen krvavá hrouda masa. Ale něco mi říká, 
že to by asi problém byl. A máma by určitě nebyla ráda. Tak 
ho nechávám být. Rychle oddechuju. Cítím zvláštní horko 
v obličeji. Ve spáncích mi bubnuje. Není to z námahy. Je to 
z toho pocitu. Otáčím se. Šklebím se na ostatní. Ještě bych 
si to s někým rozdal. Špekoun byl moc snadné sousto. Klid-
ně bych se pustil do všech najednou. Kopal bych je a mlá-
til, až by z nich taky cákala krev na všechny strany. A zuby 
by museli sbírat z dlaždiček. Nikdo se k ničemu nemá. Bojí 
se. Jsou to sráči.

Mizím. V šatně si beru svou odrbanou tašku a jdu do tří-
dy. Vím, že nikdo nebude žalovat. To se nedělá. A kdyby ná-
hodou přece jen jo, tak jen změním školu.
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Chytit příležitost za pačesy
Cesta domů. Teda na ubytovnu. Říkám domů, protože je 

to kratší. Cesty domů ze školy mám rád. Máma pro mě už ne-
chodí. Je to daleko. Na začátku to se mnou párkrát prošla. 
Ukazovala mi, co si mám pamatovat, abych nezabloudil.

„Tak, a teď už to musíš zvládnout sám. Už jsi přece dost 
velký. Já s tebou nemůžu chodit každý den tam a zase zpát-
ky. Hlavně dávej pozor přes cestu.“

Však jo. Proč bych to nezvládl. Akorát na podzim 
a v zimě to rád nemám. Ráno je tma a zima. Člověku se ne-
chce ven. Nebo když prší. To si musím vzít pláštěnku. Ne-
snáším ji. Nepromoknu, to je fakt. Ale stejně ten déšť cí-
tím. Z kapuce teče voda do očí. Studí to. Taky si v té pláš-
těnce připadám jak mimino. Raději bych měl deštník. Ale 
máma má deštník jenom jeden. A nechce mi ho půjčovat. 
Prý bych ho někde ztratil nebo zapomněl. Nebo bych s ním 
dělal psí kusy a rozbil ho. Nejspíš má pravdu.

Když je venku hezky, je to fajn. Není kam spěchat. Pro-
stě si jdu. Vezmu to oklikou, abych se někam podíval, něco 
nového prozkoumal. Něco třeba našel. Je tady pár starých 
sadů, které nikdo nehlídá. Na podzim tam dozrávají jabka 
a hrušky. Nejsou tak pěkné jako z obchodu, co někdy dostá-
váme v jídelně, ale pořád jsou dobré. Akorát je v nich někdy 
červ. Na to se musí dávat bacha. Sežrat červa není nic moc. 
Hlavně ten sajrajt, co tam s ním v tom jabku je.

Pořád mě štve, že skoro nic nemám. Žádné svoje věci. 
Něco málo jo. Občas něco najdu. Chce to koukat okolo sebe, 
hledat. Kolikrát se divím, co všechno lidi nevyhodí. Sem 
tam taky něco ztratí. A já, protože koukám po zemi, to dost 
často najdu. Pak je to moje. Takže mám třeba docela hezký 
kapesní nůž. Několik tenisáků. Na tenisáky chodím ke kur-
tům. Je jich tam kolem v trávě a keřích plno. Mám transfor-
mera, co mu vůbec nic nechybí. A pár autíček.

Ale chtěl bych mít i nějaké nové věci. Chtěl bych vědět, 
jaké to je, když člověk otevře krabici a tam je něco, co voní 
novotou. Opravdu to voní. Párkrát jsem si v obchodě k ně-
čemu čichnul. Na narozeniny a na Vánoce dostanu vždycky 
jen nějaké oblečení. A třeba čokoládu. Oblečení je samo-
zřejmě ze sekáče. Oblečení ze sekáče nevoní. Smrdí. Musí 
se nejdřív vyprat. A pak k tomu dát do skříně mýdlo.

Přemýšlím. Přemýšlím o tom, že nic nemám. Vůbec ne-
chápu, že mámě nevadí, že taky nic nemá. Co znám lidi 
z ubytovny, tak všem dost vadí, že nic nemají. Někteří proto 
občas kradou. Nikdo se pak nediví, když na ubytovnu při-
jede policie a někoho si s sebou odveze. To by se mi nelíbi-
lo. Kdyby si pro mě taky přijeli. Ale když nebudu krást, tak 
nikdy nebudu nic mít. Máma a učitelky ve škole pořád opa-
kují, že krást se nemá. Jenže já taky občas poslouchám, co 
si povídají dospělí mezi sebou. Tak jsem slyšel, že nedávno 
prý někdo rozkradl celou republiku. A prý se těm lidem vů-
bec nic nestalo. Jsou bohatí, mají obrovské domy a krásná 
rychlá auta. Mají se dobře. Nikdo už na ně nemůže.

Nejspíš to s tím kradením bude tak, že se to musí umět. 
Hlavně se člověk nesmí nechat chytit. Když se člověk nene-
chá chytit, tak to asi bude docela v cajku.

Jdu a myslím na to, co bych kde ukrad’.
Ve škole krást nemůžu. Tam by mě hned načapali. Teď 

ještě nekradu. A stejně, když se někomu něco ztratí, hned 
jdou za mnou. Musím ukázat kapsy, aktovku, skřínku… 
Ostatní děcka nemusí. Jenom já. Nikdy u mě nic nenašli. 
Ale až se zase něco ztratí, zase prohledají jenom mě.

Dost mě to štve. Koho by to neštvalo. Vždycky, když to 
dělají, si představuju, že jsem to opravdu ukrad’, ale mám to 
dobře schované někde, kde to nemůžou za žádnou cenu na-
jít. Dělá mi to dobře. To by bylo, takhle na všechny vyzrát. 
To by byla paráda.
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Pak je tu ale máma. Vím zcela určitě, že máma nechce, 
abych kradl. Pořád mi říká, že se musím dobře učit, aby ze 
mě bylo něco pořádného. Co přesně, to nikdy neřekne, ale 
tak nějak tuším, že zloděje za něco pořádného nepovažuje. 
Měla by strach, že k nám zase bude chodit policie, ale tento-
krát nikoliv pro tátu, ale pro mě.

Něco ukrást a donést to domů, aby si toho máma ne-
všimla, taky dost dobře nejde. Máme jenom jeden pokoj 
a v něm skoro žádný nábytek. U něčeho by mi máma možná 
uvěřila, že jsem to našel, ale u něčeho určitě ne. A něco by 
mě přinutila někam odnést a odevzdat, i kdybych to oprav-
du našel. Třeba mobil.

Hrozně bych chtěl mobil. Všechna děcka ze třídy mají 
mobil. Nemohl bych sice telefonovat (stejně bych neměl 
komu), protože bych neměl na kredit, ale mohl bych si na 
něm hrát hry a poslouchat písničky. Mobil by se dal i snad-
no někam schovat. Je malý. Chodil bych si s ním hrát kaž-
dý den jenom na chvilku. To bych se vždycky někam zašil, 
kde by mě nikdo neviděl. Jenže mobil by se dal ukrást nejlíp 
ve škole, protože tam si je děcka často nechávají v batohu 
nebo je třeba i na chvíli nechají ležet na lavici. Ale ve ško-
le to právě nejde.

Ach jo. Není to jenom tak.
Kdysi jsem kohosi slyšel říkat „příležitost dělá zloděje“. 

To zní zajímavě. To bych mohl prubnout. Jdu a domů ne-
spěchám. Bloumám ulicemi s očima na šťopkách, abych tu 
příležitost, která by ze mě udělala zloděje, nepropás’.

Zatáčím schválně na opačnou stranu, než bydlíme. Něco 
mě tam táhne. Možná mi něco napovídá, že právě tam je to 
pravé místo.

Stojí tu na rohu hospoda. Ještě mají zavřeno a před vcho-
dem, co to nevidím? Několik bas piva. Chlápek jezdí tam 

a zpátky s rudlíkem a vozí basy dovnitř. Chvíli ho sledu-
ju a vidím, že kdykoliv zmizí ve dveřích, tak ty basy nikdo, 
ale vůbec nikdo nehlídá. Na ulici taky není zrovna živo. Tu 
a tam někdo projde, ale každý si hledí svého.

Mrkám doleva, mrkám doprava, vzduch je čistý. Najed-
nou to jde úplně samo. Nohy se samy od sebe dávají do po-
hybu. Běžím směrem k basám. Na nic nemyslím. Nemám 
ani strach. Vidím jenom ty bedny. Mám pocit, že se vzná-
ším, že letím. Už jsem u nich. V běhu beru do každé ruky 
jedno pivo a peláším dál, ani se za sebou neohlížím. Ne-
zdá se, že by vzadu někdo křičel, nebo za mnou snad do-
konce utíkal. Beru první odbočku doprava, koukám přes 
rameno za sebe. Nikdo. Pro sichr běžím dál, zahýbám tu 
vlevo, tu vpravo. Kde to jsem? Jo, v pohodě, tady to znám. 
Domů je to včil štreka, ale to nevadí. Je tu kousek malý le-
sík. Jdu tam. Sedám si ke stromu a chvíli oddechuju. Je mi 
fajn. Ještě nevím, že za to může především nadbytek adre-
nalinu v krvi. O tom si přečtu až mnohem, mnohem pozdě-
ji. Ale je to úžasný pocit. Jako bych uvnitř najednou straš-
ně rychle rostl. Tak rychle, až skoro hrozí, že mě to každou 
chvíli roztrhne.

Rohlíky v akci
Koukám na svůj skvělý lup. Co teď s tím? Máma by si 

možná pivo dala, ale jak bych jí to vysvětlil? Zkusit to ně-
komu prodat? Komu? Na ubytovně by se určitě někdo na-
šel. Jenže to by se o tom nejspíš zase dozvěděla máma. A je-
nom tak někde chodit a nabízet na prodej dvě piva by asi 
vypadalo dost divně. Tak to vypiju, no. Ukradl jsem si je, 
jsou to moje piva. Jsem přece už velký chlap. Tak proč bych 
nemoh’ pít pivo?
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No jo, ale nemám to čím otevřít. Naštěstí jsem ale v měst-
ském lesíku, kde tu a tam někdo něco vyhodí. Vida, tady je 
kus rezavého železa. Třeba to tím půjde. No, nic moc. Zatra-
cená práce. Ale jo, povoluje to. Ještě kousek. Tak. Moje prv-
ní pivo. Vlastnoručně ukradené pivo. To bude určitě chut-
nat báječně. Musí.

Blé. Tfuj. Ani náhodou. Co to je tohleto? Takhle opravdu 
chutná pivo? Jak to může někdo pít? Není to zkažené? Zku-
sím to druhé…

Uf. Je stejné. Úplně se mi z toho křiví pusa. Je to hořké. 
Nesnáším hořké věci. Třeba grapefruit. Ten nám taky občas 
dávají ve škole k obědu. A to je to jediné, co nikdy nesním. 
Nejí to skoro nikdo. Skoro všechno se to vyhodí. Nechápu, 
proč to školní jídelna kupuje. Musí přece vědět, že děti to 
většinou nerady.

Co s pivem? Třesu jednou z  lahví. Sbírá se v ní pěna 
a hrne se ven. Zacpávám hrdlo palcem, nechávám jenom 
malou škvírku. Máchám rukou, co to jde. Krásně to stříká. 
Je to legrace. Stříkám proti slunci. Sluneční paprsky se lá-
mou v kapkách, zlatý déšť se snáší k zemi. Občas to na chví-
li udělá malou duhu. Moc se mi to líbí. Moje první opravdo-
vé kouzlo. Kouzlo, které se mi nezdá. Skáču, třesu lahvema, 
pivo stříká, obklopuje  mě zlatý déšť a duhy. Jako v pohádce.

Mám dvě prázdné lahve. Dvě vratné lahve. Vida, tak pře-
ce něco.

Jdu do Tesca. Mají tam na ně automat. Strkám lahve do 
díry. Mačkám tlačítko. Dostávám lístek na šest korun. Za 
šest korun moc nepořídím. Ale beru si košík a jdu se podí-
vat. Stejně musím u pokladny vyměnit lístek za peníze.

Je tu moc krásných věcí a moc dobrot. Hokejky, míče, 
kolečkové brusle, telefony, foťáky, televize. Limonády, 
džusy, čokolády, bonbóny, zmrzliny, slané brambůrky. 

Pomeranče, banány, mandarinky. Moc a moc dobrot. A já 
mám jen mizerných šest korun. Vida: nugátová tyčinka 
v akci. Normálně stojí osm korun, dnes jenom pět. To mám 
ale štěstí. Dávám tyčinku do košíku.

Akce. Jo, vím, že jsou v supermarketech akce. V ubytov-
ně se občas rozkřikne, že je na něco užitečného akce. To 
sem pak všichni naběhnou. Sem nebo do Kauflandu. Nebo 
do Lídlu. Prostě tam, kde ta akce je. Dřív máma chodila 
s ostatními. Většinou jsem chodil taky a tlačil vozík. Mámě 
s těma krátkýma ručičkama se vozík tlačil špatně. A já jsem 
vozík tlačil rád.

Když jsme tu byli naposledy, nabrala máma do vozí-
ku akorát dva pytle plné rohlíků. Na ty právě byla ta akce. 
Kvůli nim jsme sem šli. Ale u pokladny nastal problém. Po-
kladní se na mámu zamračila a řekla jí, že má těch rohlíků 
moc, že si jich tolik koupit nemůže, že si každý může vzít 
rohlíků jenom třicet. Máma jenom stála, nic neříkala, čer-
venala se a oči se jí leskly.

„Ježišmarjá,“ ozvala se za námi taková velká paní, co si 
asi myslela, že moc krásně voní, jenže voněla až moc, tak 
se každý snažil nestát u ní úplně blízko. „Tak jí ty rohliky 
prodejte. Stejně už je všecky ohmatala, tak co s tím chce-
te dělat?“

„To nejde,“ řekla naštvaně prodavačka. „Systém mi to 
nepustí.“

„Ježišmarjá,“ ozval se pán, co stál za tou silně vonící paní, 
„já žádné rohlíky nemám, tak mi těch druhých třicet na-
markujte. Vždyť o nic nejde.“

Tak pokladní dala ten jeden pytlík tomu pánovi, my 
jsme počkali, až to pán zaplatí, a pak mu máma chtěla dát 
těch dvacet korun. Ale ten pán se jenom tak docela mile 
usmál a řekl: „Ale prosím vás, to přece vůbec nestojí za řeč.“ 
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Máma k němu natahovala ručku s dvacetikorunou, ale pán 
se otočil a šel pryč.

 Pak jsme šli domů a máma celou cestu vůbec nic neřek-
la. Jenom mi dala jeden ten rohlík, abych si ho cestou jed’. 
Ani doma ještě chvíli nemluvila. Sedla si na naši starou po-
hovku, co já na ní v noci spím, a jenom tam tak seděla. Tak 
jsem si jí sedl na klín a přitulil se. Máma mě hladila po vla-
sech a pořád nic neříkala. Cítil jsem, že je máma smutná 
a věděl jsem samozřejmě proč. Já jsem smutný nebyl. Měl 
jsem hrozný vztek. Na otce, kvůli kterému to všechno je. Na 
Tesco, že dělá takové blbé akce, kdy si člověk může koupit 
jenom třicet rohlíků. Měl jsem vztek na přeparfémovanou 
ženskou. A trošku jsem měl vztek i na hodného pána, přes-
tože nám pomohl. Měl jsem na něho vztek, protože jsem 
mu záviděl, že pro něho dvacet korun nic neznamená. Měl 
jsem na něj vztek, že i když to myslel dobře, že si od mámy 
tu minci nevzal, protože si ji vzít měl. Protože máma, to už 
jsem tehdy věděl, měla svou hrdost.

 „Neprosím se o milodary,“ říkávala.
Jako jo. Sem tam jsme si něco vzali. Třeba tady tu po-

hovku jsme měli zadarmo. Ale to jenom proto, že ta zadar-
mo byla. Byla už opravdu dost stará. Takovou by si nikdo, 
kdo má peníze, nekoupil. Byla za odvoz. Ale my jsme nemě-
li, jak ji odvézt. Tak jsme ji s mámou nesli. Přes půl města. 
Já vpředu, s rukama zvednutýma nad hlavu, máma vzadu. 
Opačně to nešlo. No, nebyla naštěstí moc těžká. Byl to kus 
polystyrénu potažený látkou. Ale i tak mě pak bolely ruce 
ještě asi týden.


