
Sportovní výzva 
Volejbalový tým "Plukovníkovy ženy" 
zve všechny volejbalové nadšence 
naší školy na přátelská utkání, která 
se mohou uskutečnit každou středu 
od 15:45 – 16:45 ve školní tělocvičně. 

Výzva: 

Vytvořte tříčlenný tým a přijďte 
si zahrát s týmem, který zatím všechny 
vzájemné zápasy vyhrál. Tato výzva 
trvá až do konce května. 
Tak neváhejte a přijďte si zahrát. 

Michal Dušek 

Kotangens 
Plaval tygr po ulici, když na něj zařvala 
jeskyně, že má špatně "y". Pak začalo 
pršet a sluníčko do toho krásně 
červeně zpívalo. Vyfotila mě zrovna 
vlaštovka, když jsem venčil gumové 
medvídky, ale protože pršelo, 
tak vlastně nebyla. Až když voda tekla 
nahoru, slimák mohl vylézt na jablko, 
a protože byla zima, tak byla hodina 
v poledne, takže růžová neměla šanci. 
Na střelnici vytočila žába rohlík 
k pískovci, ale do cíle už nedoběhla. 
Hrníček byl totiž obráceně a rajče 
padalo moc vysoko na to, aby byla 
vidět koncová klika, se kterou maliny 
střílejí jeleny. Pak do toho vstoupil 
kapr a začal řvát doleva. Velbloud 
z toho byl vedle. A když omdlela 
i muchomůrka, spadl sešit a byl velký 

třesk, takže slimák nesnědl stopku 
a stromy se přestaly otáčet. Ze všeho 
se stal klobouk zrovna ve chvíli, 
kdy pes rozsedl loď a bručel si u toho 
cosi ve tvaru lízátka. Najednou spadla 
ze stolu růže, ale nebyla obyčejná, 
byla to totiž obálka a když se ze střepů 
talíře poskládala propiska, 
řekla mi: ”Dobré ráno.", proměnila 
se na žraloka a ve formě sněhové 
vločky skončila v čaji. V tu chvíli 
mi došlo, že spím a vteřina poté 
byla klubíčko. 

LK

Škola života 
Už je to tady! I když se to možná 
nezdá, do hlavy nám cpali užitečné 
ne-li nezbytné informace, které 
se budou hodit. Každý 
namítne: ,,K čemu jsou mi vektory, 
národní obrození nebo sumýši?!" 
No, i tyhle vědomosti dělají rozdíl mezi 
vzdělaným človíčkem a slintajícím 
idiotem, který velice hlasitě protestuje 
například proti levotočivým zatáčkám 
nebo arabským číslům jen proto, 
že jsou arabská. Zažili jsme tu zlé 
i skvělé chvíle, poznali jsme nové 
skvělé lidičky, někdo lásku. Na lyžáku 
jsme se koulovali, na vodáku se topili 
(a upíjeli z podezřelých lahvinek 
poschovávaných všude možně po 
lodi), zkrátka si žili jako mladí králové, 
ovšem s věčným nedostatkem času. 
Přesně tohle nám všem bude chybět, 
i když si to nepřizná každý. Vzpomínky 
z let střední školy v nás zůstanou po 
celý život. Až jednou budem staří, 
žvejkat rohlík namočený v meltě, tyhle 
vzpomínky nás budou hřát u srdce. 
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Hodně štěstí maturanti! Co víc popřát? 
Bude se hodit, ať už v práci nebo 
na vejšce, zkrátka v životě. Tahle 
šílená jízda už je skoro u konce! 

VCH 

I don't believe 
I'm writing something, 

I don't know, if it has sense, 
trust me, if I am laughing, 

still there's that thing,  
which remains long time, 

most of hours, 
spent by losing minutes we had. 

Now you're nowhere, 
and I caught myself waiting, 

am I just dumb or blind? 
You're already done with me 

and still I can't see these phrases 
which are definitely what I need. 

It's over, 
the last time we saw each other, 

we were two, 
we were twins, 
over and over, 

tears made a stream, 
and I did what you did not, 

I loved her and I loved both of ush. 

Is it real,  
do you think it could be? 

I don't believe, 
sorry, I can't believe, 

what my eyes see, 
what my ears hear, 

tomorrow she will be back, 
and then she will never 

 leave me again. 

JŠ 

Citelná zeleň 
Co když ti řeknu, 

že květiny jsou jako my? 
Vedle nich si kleknu, 

a poslouchám, co chtějí mi. 

Ptá se mě Růže, 
co vlastně zmůže? 

Krvavět kůže, 
lákati muže? 

Jestli jen trápit, 
krásou svou vábit? 

Ptá se hodně Pampelišek, 
proč jsou takhle žluté? 

Pro včely buďte pelíšek, 
snad to není kruté. 

Ptá se mě rodina Gerber, 
proč jsou vlastně na louce? 
A kdy přijde hodně příšer, 
z hlíny je rvouce berouce? 

Ptá se mě Fialka, 
jestli krásně zní? 
Tak jako píšťalka, 
nebo nahlas není? 

Ptá se takhle Sedmikráska, 
proč končívá v medu? 
Jestli za to může láska, 
že se topí v pro ni jedu? 

Ptá se mě Kapradí, 
proč ho moc nechtějí? 

Copak je odradí, 
že žít ho nechají? 

Ptá se i Kopřiva, 
docela mrzutě, 
bolavá bývá, 

neústupná nadutě. 

Ptá se pak Břečťan, 
proč bývá na domech? 

Všude je vměstnán, 
proč ne jen na stromech? 

Ptá se Kopretina, 
proč je vlastně bílá? 
V čem je tolik jiná, 

že v záhonku zbyla? 

Ptá se náhle Kosatec, 
jestli to není jenom lež? 
A že je vážně krasavec, 

hezčí všichni než. 

Ptá se najednou Tulipán, 
jestli je to tak moc nutné? 
Jednou přišel moc zlý pán, 
trhal jejich tváře smutné. 

Ptá se mě Sasanka, 
proč je jich moc? 

Na obloze temná nástěnka, 
zavírají se v noc. 
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Ptá se Violka, 
proč jenom šlapala? 

Děsivá holka, 
co po listech lapala. 

Ptá se také Mák Vlčí, 
zda se ho někdo bojí? 

Pod sněhem totiž rudě mlčí, 
svoje stonky marně hojí. 

Ptá se najednou Čekanka, 
proč je tak moudrá? 

Neměla by být spíše Nečekanka, 
ta nečekaně modrá? 

Ptá se mě Slunečnice, 
proč se za ním otáčí? 

Jako věrná společnice, 
úsměvem tvář roztančí. 

Ptá se i Konvalinka, 
jestli hezky zpívá? 

Snaží se už od malinka, 
ze strany na stranu se kývá. 

Ptá se náhle Kostival, 
jestli je tak zdravý? 

Nebyl pozván na kostí bál, 
asi byl moc dravý. 

Ptá se mě i Sněženka, 
jestli vážně studí? 

Taková malá panenka, 
jako vášeň budí. 

Ptá se Blatouch, 
proč musí bydlet v bahně? 

Je to takový padouch, 
že musí být na dně? 

Ptá se dokonce Vlaštovičník, 
jestli je to tak běžné? 

Neměl by být Netradičník? 
Drsné kvítky něžné? 

Ptá se Divizna, 
jak to vlastně dělá? 
Že je takhle líbezná, 
do žluta jde z běla? 

Ptá se mě tu Hrachor, 
jestli se zase vrátí? 
Ten veliký traktor, 
co mu život zkrátí. 

jestli se líbí? 
Prosím netrp, 

luční kvítí. 

Ptá se ještě Kakost, 
proč zní takhle vážně? 

Snaží se dát radost, 
snaží se fakt snažně. 

Ptá se Jiřina, 
jestli je to tak? 

Že míří na, 
míří do oblak? 

Ptá se také Koniklec, 
jestli koním ubližuje? 

Prý to je jen pouhý kec, 
on se k tomu nesnižuje. 

Ptá se i Pivoňka, 
jestli se z ní opiješ? 

Nemá být spíš Nevoňka? 
Však stejně se napiješ. 

Ptá se náhle Kaktus, 
jestli je tak zlý? 

Je to pro něj opruz, 
mít tak velké kly. 

Ptá se dokonce Lilie, 
jestli roste na Borneu? 

Cítí se jako Julie, 
sdílí lásku k Romeu. 

Ptá se mě i Cannabis, 
jestli se hodně motá? 

Škrábeš po něm rukopis, 
je to pěkně silná rota. 

Ptá se i halda Mandragor, 
jestli tak moc blázní? 

Že prý na stonkách dlí magor, 
ale ten co léčí v lázni. 

Ptá se najednou Hortenzie, 
jestli je tak bujná? 

Že se jí barva nerozlije, 
pevně je nám stojná. 

Poslouchal jsi, 
anebo jsi, 

jenom přivoněl? 

FP 

Poutník 
Místností plnou zrcadel chodíš 
a ta zrcadla odráží tvou duši, 

a i když podívat se bojíš, 
odraz vnímáš jasně. 

Na židli se choulíš, 
přikládáš si flašku k ústům, 
myšlenkám temným sloužíš, 

ještě jeden lok. 

Bolestné vzpomínky jsou jako otěže, 
které v rychlosti štěstí udají vlastní 

směr, 
zůstáváš silný přestože, 

nejsi si jistý, jestli jsi šťastný. 

Uprostřed parketu oné noci, 
tam plníš svůj slib, 

pohupujeme se jako otroci moci, 
tónů, slov a hudby. 

Na baru žízeň se hasí, 
jazyky se rozmotávají samy, 

na triumf každý vsází, 
prodáváš ten svůj. 

„Ukážu ti nový svět, 
jen natáhni dlaň,“ 

vzdálená od baru pár set světelných 
let, 

zmateně hledím na tvůj úsměv. 

Nejsi ten, kterým se děláš, 
prý pohár obyčejné vody, 
avšak jak víno chutnáš, 

kde ses tu vzal? 

Jsi králem v šachovém poli? 
Jsi hrdinou papírových dálek? 

Dobrotu máš v krvi, 
co na tom, co jsi zač? 

„Tvé oči dívají se na mne tak, 
jako bych byl dobrý, 

jako by mlhou ztratily zrak.“ 
Nepokračuj… 

„Trocha slov a trocha síly, 
mravenčení v kůži, hoření, 
ale člověk se ve mne mýlí.“ 

Ne mlč… 

„Moře má temné vlny, 
jako já svou duši, 

neozařuj mě světlem luny, 
já vím kým jsem.“ 

Odmlčel se… 
„Poutníkem.“ 

KH 
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Patnácté patro 
Nikdy nedokončím svou práci. A proč bych to taky dělal?          
Vždycky je zkásnu předem, takže pak stačí jen chvilku         
sledovat zakázku a pak se vypařit. Oni nic nezmůžou. To, co           
dělám, není tak úplně legální. No, řekněme, že nájemný vrah          
není někdo, na koho si můžete stěžovat u policie, když vám           
sebere prachy a zmizí. Mohlo by se taky stát, že sami půjdete            
do basy. 

Když už jsem to udělal podesáté, došlo mi, že to bude           
naposledy. Má reputace se zhoršuje každým dnem.       
Za poslední rok čtyři nedokončené avšak plně uhrazené       
zakázky. To nikdo na černém trhu nepřejde pohledem jen tak,          
takže se musím připravit na nejhorší. Ti lidi, kteří si mě najmuli,            
nemají nejmenší problém si najmout někoho dalšího. Možná        
někoho lepšího, s lepší vybavením a pověstí. 

Nastoupil jsem do výtahu a stiskl tlačítko s ošoupaným číslem          
patnáct. Výtah se rozjel. V sedmém patře se zastavil a dovnitř           
vešla jakási žena v košili, saku a kufříkem v ruce.  

Na tuhle pitomou funkci výtahů jsem zapomněl. Potřebuji se         
dostat do nejvyššího patra a nechci, aby mě tam někdo viděl           
vstupovat. Tlačítko s číslem patnáct stále svítí, ale ona je příliš           
zabraná do svého telefonu, než aby si toho všimla. 

V patnáctém patře nikdo nežije. Minulý rok se začalo         
s rekonstrukcí, ale kvůli potížím s úřady se toho zanechalo         

a teď je celé patro úplně opuštěné. Alespoň, že výtah tam          
pořád jezdí a já se mám kde ukrýt před světem. 

Už tam skoro jsme. Právě poblikává tlačítko s číslem jedenáct.          
Kdy už ta ženská konečně vystoupí? Příliš pozdě jsem si          
uvědomil, že si ani nezvolila své patro. Nevím přesně, co to           
bylo za zbraň, kterou mi olízla spánek, ale vím, že voněla           
hezky. Nebo to byl její parfém? 

Ve výtahu zazvonilo a dveře se otevřely do rozestavěného         
patnáctého patra. Trhavým gestem mi naznačila, že mám        
vystoupit. Bylo tam chladno. Většina oken chyběla a zdi mezi          
jednotlivými místnostmi také nebyly úplně vcelku. Otočil jsem        
se k ní a jemně se usmál do hlavně. 

„Takže… hádám, že jste už dostala zaplaceno?“ 

KL 

Velké jarní stěhování 
Prvního dubna se po celém světě vyvádějí žerty – je přeci           
apríl. Ale málokdo ví, že je první duben také Mezinárodním          
dnem ptactva. Ačkoliv, co se týče těch malých opeřenců, ještě          
důležitější je Světový den stěhovavých ptáků, který se slaví         
teprve od roku 2006 a je uložen na druhý víkend v květnu. 

Je známo, že každý rok cestují miliony tažných ptáků přes          
polovinu světa od severu k jihu a na jaře zase zpátky. Stojí je             
to mnoho sil a někteří svého cíle ani nedosáhnou. Nabízí se           
tedy otázka, proč se rok co rok tolik namáhají, když by přeci            
mohli v teplých krajinách žít po celý rok? 

Odpověď je jednoduchá. V jižních krajinách žijí ptáci jako         
všude jinde na světě, jenže v zimních obdobích se k nim           
dočasně přistěhuje nesčetné množství tzv. tažných ptáků.       
Značně se tím pro ně omezí prostor k životu a zvýší se            
konkurence při hledání potravy. S tím souvisí i fakt, že větší           
počet ptáků na jednom místě láká i více predátorů. Naproti          
tomu, naše končiny jsou během jara a léta velice bohaté na           
potravu i prostor. Dny jsou podstatně delší než noci (na rozdíl           
od tropických krajin), což napomáhá ptákům starat se lépe         
o potomstvo a proto mají naši ptáci až třikrát více mláďat         
než ptáci tropičtí. 

Mezi tažné ptáky patří například Špaček obecný, Kachna        
divoká, Čáp bílý, Kukačka obecná, Skřivan polní nebo        
Pěnkava obecná. Vzpomeňte si na tyto cestovatele během        
jarních dní, a pokud máte doma krmítko, rozkrojte třeba jablko          
nebo jim nasypte trochu zrní, aby se mohli po svém dlouhém           
putování nasytit a zpívat vám potom za okny. 

KD 

©2018 Střední průmyslová škola chemická Pardubice strana 4/8 číslo 5/2018 květen 



Vyzvědač SPŠCH Pardubice – studentský časopis nejen pro studenty 

Strach 
Otevřená skříň v rohu pokoje, když chystám se spát, 

a zvuky, které se linou ze zrezivělých pantů, 
tělo nechce se hnout, nutím své bolavé nohy vstát, 
můj dech zní těžce a hlasitě, když místností kráčím, 
jdu jako v mrákotách, však strach svůj neomráčím. 

Už netopýr přikryl nebe svými křídly, 
a já sama jdu zahradou, světlušky nikde, 

v duchu si opakuji, že neprojdu tu už nikdy, 
co když tu právě na mne číhá cosi, 

v této temně okouzlující černé noci? 

Avšak za noci i za dne bílého, 
plazivé tělo ve smyslných tvarech písmene s, 
bojím se čárkových očí a jazyka rozeklaného, 
může být nejmenší, či největší, vím co dokáže, 

usmrtí Vás jedem, či smyčku kolem těla obváže. 

Temnota na nebi, stahují se mraky, 
a uvnitř mě se všechno chvěje, 

pokojem jasná záře způsobená blesky, 
čistý vzduch za cenu velkého hřmotu, 
elektrizující moc, jež volá za svobodu. 

A zase je to noc, kdy se budím s křikem, 
ze svých úst slýchávám prosby, 

to z nočních můr se budím s propoceným trikem, 
když ubližují mým nejbližším a nutí mě se dívat, 
v té chvíli nemám chuť spát, natož pak snívat. 

Poslední snad je můj kříž šestý, 
já vím ty srdce moje, jizvy máš, 

zrada od milovaných nejvíce bolí, 
věříš jim, rozdáváš se, až vezmou si vše, co nějakou cenu má, 

a než se naděješ mezi lopatkami od kudly krev Ti stéká. 

Šest mých křížů v srdci, v mysli, 
šest mých strachů a bolestí, 
zářezy, jež mění se v jizvy, 

každý z nich je zkouškou a nadějí… 

KH 

Z války k lásce 
Venku, za okny se schyluje k válce, 

vítr ničí, co má v cestě a sníh doprovází tohoto psance, 
přesto vše vypadá, tak nevině a sladce, 
když sníh je bílý a stromy jak v pohádce, 

přesto je z toho cítit, že chystá se k hádce. 

Nemohu povědět, zda je to dlouho, či krátce, 
zdá se mi z daleka, že smutek je vládcem, 

v čase jakémkoliv, dal si té práce, 
aby vše, co spolu známe, vrcholilo ve frašce. 

Pro tvé oči, odhodlal bych se města k zemi kácet, 
přes všechna horstva, pro úsměv tvůj kráčet, 

pro tvou potřebu, se pro věci vracet, 
takhle to dopadá, když člověk podlehne lásce. 

JŠ 
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V hlavní roli ďábel 
„Neměl bys mít rohy nebo něco takového?“ 

Jsem to, co si myslíš, že jsem. 
„Nebojím se tě.“ 

Kdo říkal, že se máš bát? 
„Ztělesnění zla, temnota sama, ale vypadáš.. obyčejně.“ 

Lidé na tebe byli zlí. 
„Každý občas ubližuje, někdo více a někdo méně.“ 

A ty jsi ublížil. 
„Chtěl jsem aby už nikomu nebylo ublíženo, proto.“ 

Vidím to jinak. 
„Každý to vidí jinak, a to je ten problém.“ 

Možná jsi špatný. 
„Jenže pro mě? Z mé strany jsem udělal správnou věc.“ 

Možná jsi dobrý. 
„Ty mě vůbec neposloucháš.. Co démon to peklo, co anděl to 

nebe, co člověk to svět.“ 
Variant je mnoho. 

„A každá je lživá a každá říká pravdu.“ 
Budeš mi v podsvětí přítelem. 
„Co já vím, přátele já nemám.“ 

Už ne. 
„Neměl jsem nikdy.“ 

Měl. 
„Tohle nikam nevede.“ 

Všechno k něčemu vede. 
„Ale něco je prostě zbytečné.“ 
Nakonec je zbytečné všechno. 

„Dokonce i ty, nesmrtelný hříšníku.“ 
Oba máme pravdu. 

„Každý máme svou.“ 
Ta moje je lepší. 
„To ta moje také.“ 

Usmívám se. 
„Vidím, no a?“ 

Neumím se smát. 
„A teď asi děláš co.“ 

Nebuď tak zlý. 
„Zazlíváš mi to ze všeho na světě zrovna Ty?“ 

To že jsi zlý, nemíní, že si to musíš užívat. 
„Tohle musí být hodně špatný vtip, kdy už mě zatratíš?“ 

Možná je tvůj trest tohle. 
„Ale notak.“ 
Nenotakuj. 

„Jsem tu sám, takže.. Už nejsem?“ 
Ale, ty víš moc dobře, že jsi. 

„Nemám z tebe strach.“ 
„Kdo vlastně jsi?“ 

A kdo jsi ty? 
„A záleží na tom?“ 
Odpověď je stejná. 

„Už se mě bojíš?“ 

FP 

Virgil – upíří kluk, 
část druhá 
Slunce ho pálilo i přes mikinu, ale dalo se to vydržet. Lidé se             
na něj otáčeli a podivovali se, proč má na sobě mikinu           
s kapucí, když je takové teplo. Vůbec si jich ale nevšímal.          
Mikina ho chránila před slunce a navíc jemu teplo nebylo. Jeho           
tělo bylo chladné, jako tělo mrtvoly. 

Konečně došel do školy. Posadil se do své lavice. Teď byl rád,            
že nesedí u okna, kterým do třídy vnikaly paprsky slunce.          
Zkusmo si z hlavy stáhl kapuci. Nic ho nepálilo. Paprsky          
slunce nesahaly až na druhou stranu třídy. Rozhlédl se po          
spolužácích v učebně a olízl si rty. Uvědomil si, že myslí na to,             
jak z nich saje krev. Ne, tady ne, nikdo se to nesmí dozvědět,             
okřikl sám sebe. Složil hlavu na lavici a snažil se nevnímat ten            
pocit žízně, který zažíval. Ještě se to zhoršilo, když se vedle           
něj posadila jeho nejlepší kamarádka. 

„Ahoj, Virgile,“ pozdravila ho. Zvedl hlavu. „Ahoj,“ odpověděl        
s úsměvem. Když se usmíval, snažil se neotvírat ústa, aby         
neviděla jeho špičaté zuby. Zároveň se vyhýbal jejímu        
pohledu. Věděl, že už nemá oči hnědé, nýbrž rudé. „Děje se           
něco? Jsi nějaký pobledlý,“ zeptala se ho. „Ne, nic se neděje.           
Jen jsem se moc nevyspal,“ odpověděl. „Aha,“ přikývla, ale         
poznal, že mu nevěří. Pokusí se to z něj vypáčit, až budou            
někde sami. 

Zazvonilo na hodinu. 

Virgil během vyučování vůbec nevnímal, co učitel říká. Až teď          
mu došlo, co provedl. Vždyť zabil svoje rodiče! Z očí se mu            
spustily slzy. Co to provedl? Potom si uvědomil, že myslí na to,            
jak zakousne Anitu. Zhrozil se. Ne, nesmí jí nijak ublížit, ať je            
ta chuť jakkoli silná, musí se ovládnout. Nesmí jí ublížit. 

Konečně škola skončila. Už vycházel z budovy školy, když         
v tom ho někdo chytil za ruku. Otočil se. Byla to Anita. „Myslím,            
že si potřebuješ promluvit,“ řekla. „Hmm, a kde?“ zeptal se.          
„Nevím, zajdeme třeba někam do parku,“ rozhodla. Zadoufal,        
že v tom parku bude stín. Nechtěl sedět někde na lavičce, kde            
na něj bude svítit slunce. „Dobře no,“ zabručel. 

Tak tedy vyrazili do parku. Byl to jeden z mnoha parků, který            
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ve městě byl. Ale většinou byl prázdný, moc lidí do něj           
nechodilo a dnešek nebyl výjimkou. 

„Tak, co se děje?“ vybalila na něj Anita. „A proč máš mikinu?            
Vždyť je teplo,“ dodala. Virgil nervózně poposedl. „Nemohli        
bychom se trochu posunout? Chtěl bych se posadit do stínu,“          
postěžoval si. „Dobře,“ přikývla jeho kamarádka. Přesedli       
si tedy o kousek dál. „Tak povídej,“ pobídla ho. „To mi nebudeš           
věřit,“ hlesl. Potom se na ni podíval. Oči měl schované ve stínu            
kapuce. „Asi si o mně pomyslíš, že jsem magor a kdo ví co,“             
řekl. „Jsi můj nejlepší kamarád. Tvoje problémy jsou moje         
problémy,“ mile se na něj usmála. Sklonil hlavu. „Jenže tohle je           
problém, se kterým mi nijak nepomůžeš,“ hlesl. „Souvisí        
to nějak se včerejškem? Jak jsi šel do té opuštěné budovy?“          
snažila se ho rozmluvit. Přikývl. „No tak, mě to můžeš říct,“           
pohladila ho po zádech. Povzdechl si. Tohohle bude litovat.         
Stáhl si kapuci z hlavy a podíval se jí do očí. Anita ztuhla.             
„Proč máš rudé oči?“ zeptala se trochu vystrašeně.        
Neodpověděl a vycenil jeho ostré zuby. Když uviděla jeho         
upírské špičáky, zbledla. Nijak se neodsunula ani neutekla.        
„Co se ti stalo?“ zeptala se, hlas se jí chvěl. „V noci, když jsem              
se tam byl podívat, mě pokousal upír,“ odpověděl. Vytřeštila         
oči. „Takže ty jsi...“ nedopověděla a až teď se kousek          
odsunula. „Upír,“ dořekl. „Máš chuť mě...zakousnout?“      
vyzvídala. Podíval se na ni hladovým pohledem. „Ani nevíš,         
jak moc. Obzvláště, když jsme sami. A celý den ve škole,          
musel jsem se velice ovládat, abych...“ „A ublížíš mi?“ skočila          
mu do řeči. „Pokusím se ti neublížit,“ řekl. Chvíli bylo ticho.           
„A tvoji rodiče o tom vědí?“ chtěla vědět. Sklopil pohled.         
„Oni...oni...“ hlas se mu zlomil. „Co oni?“ naléhala. „Já je dnes           
ráno zabil,“ dopověděl a schoval tvář do dlaní. Anita na něj           
oněměle hleděla. „Jsem zrůda. Nejlépe bys udělala, kdybys        
utekla a vyhýbala se mi!“ vykřikl. Zakroutila hlavou a přisunula          
se blíž, objala ho. Cítil její tep. Cítil, jak jí ta lahodná krev koluje              
v žilách. Stěží přemáhal touho se jí zakousnout do krku.          
„Jak jsem řekla. Tvoje problémy jsou i moje problémy. Nějak to          
vyřešíme. Zvládneme to,“ konejšila ho. Také ji objal. 

A v tomhle objetí, člověk a upír, spočinuly více jak hodinu. 

DD 

Hezkej pocit 
Utrhni tu kopretinu, 
dnes má velkej den. 

Bude zdobit tvoje vlasy, 
během letní noci, 

kdy půjdem kolem řeky. 
Bosé nohy ve vlhké trávě, 

dvě nahá těla, dvě nahé duše. 
Doufám, že tě doženu 
i když utíkáš tak rychle, 

se smíchem, co by vyléčil mrtvé. 
Podívala ses na mě 

a já věděl, že není cesty zpět. 
Vlastně se bojím. 

Bojím se, že něco šíleně podělám. 
Bylo by zvláštní, kdyby ne. 
Ale ty jsi vzala moji hlavu a 
"Hej...všechno bude dobrý." 

VCH 
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Spolek Blábol 

http://spolekblabol.blogspot.cz 

Hádanka 
Na kopci je vesnice, ve které stojí 
celkem pět domů v řadě. Každý má 
jinou barvu, a v každém z nich bydlí 
jeden člověk, jiné národnosti než jeho 
sousedé. Každý z nich pije svůj 
oblíbený nápoj, dělá svůj oblíbený 
sport a chová své oblíbené zvíře. 
Nikdo z nich nepije to co ostatní, 
nedělá stejný sport jako ostatní, 
a nechová stejné zvíře jako jejich 
sousedé. Kdo z nich má rybičku? 

O vesničce víme: 
● Angličan žije v červeném

domě.
● Švéd má psa.
● Dán pije čaj.
● Zelený dům stojí z leva, hned

vedle bílého domu.
● Obyvatel zeleného domu pije

kávu.
● Hráč tenisu má papouška.
● Obyvatel žlutého domu je

fotbalista.
● Ten, co žije ve středním

domě, pije mléko.
● Nor bydlí v prvním domě.
● Hráč kulečníku žije vedle

majitele kočky.
● Ten, co má koně žije vedle

fotbalisty.
● Hokejista pije pivo.
● Němec hraje basketbal.
● Nor bydlí vedle modrého

domu.
● Hráč kulečníku má souseda,

který pije vodu.
LK 
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(Odpověď na hádanku z minulého čísla je 
otázka: Řidič autobusu šel pěšky.) 
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