BUDIŽ

SVĚTLO …

Budiž světlo (i mezi námi) …
Často se vídáme. Polosedíš, pololežíš ve školní lavici nebo
dumáš u kancelářského stolu, možná za volantem a třeba
pobíháš po nemocničním pokoji či jinde .. Čekáš, až to
přijde. Co až přijde? Těžko říct – možná nápad, možná
dobrodružství, akce, smysl toho, co děláš. Kousíček světla
pochopení.
Jsi ohrožený druh. Prudké změny prostředí ti nedělají
dobře a nasáváš jak lidská houba všechny okolní emoce a
hnutí mysli. Máš osmý smysl na lež, na neupřímnost, na
přetvářku, na tmářství.
Jsi složitý labyrint, v němž i sám zabloudíš bez plamínku
svítícího na cestu, což teprve ti druzí, ti vedle tebe.
Často se vídáme – pěkně si na sebe svítíme: připrav si,
vypracuj, splň, buď připraven a dokonči. Ale mezi tím,
mezi tím zábleskem toho, co je vidět a slyšet, tam
nevyřčeně leží podstata děje. Nezachytitelné světlo
vztahů, maják pomoci, proměny barvy řeči, paprsky
spolupráce, ideálně i světlo poznání …
Ve škole života máme hledat člověka sami v sobě i
v druhých. S lucernou, s baterkou nebo třeba jen se
světluškou na dlani.
Hlavně se nespokojit s tmou.
(VP, obr. AV, obr. titul NM)
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Vítejte v textech, kresbách, malbách a fotografiích studentů
soukromé střední školy Academia Mercurii, Náchod 2015.
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Záblesk okamžiku
Upíjím z hliněného šálku,
tekutina se dere kluzkými stěnami hrdla, zahřívá,
světélkuje temnotou,
v ústech chuť večera, teplo svíček, vůně čaje
s kardamomem,
za oknem hvězdy, před oknem deka,
předměty připomínající okamžiky, trpké i sladké, jejich
pachy a vůně,
suchost dechu, horká tepna,
hořkost jazyka, hukot v uších, tlak v prsou,
studené ruce, líné oči,
tekoucí láska,
zářící
radost,
stromy
štěstí.

(TN,
obr. JT)
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(MH)
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Světlo – cesta, smysl, poznání
Pro někoho obyčejná záležitost. Pro někoho slunce nebo
zapnutí žárovky. Nejsem si jistá, jestli je tento smysl
dostačující. Světlo má sílu jako kyslík, jako matka tří dětí
nesoucí na své hrudi celý svět jen pro své ratolesti.
Představa života bez světla není jen neskutečná, je dokonce
skoro nepředstavitelná.
Nepředstavitelná představa, to je to, co mi jde hlavou.
Všechny rostliny by zahynuly, bez světla přece není
fotosyntéza. Zvířata, a tím myslím i nás – lidi, by oslepla. Bez
světla nemáme šanci, jak reagovat na okolí, a naše oči se
přizpůsobí tmě. Je to absurdní. Myšlenka na to, že je tma. Díla
velkých umělců, knihy úžasných spisovatelů, vše by zahynulo
společně se světlem.

Světlo dokáže okouzlit, dokáže vrhnout detaily, kterých
jsme si do určité doby nevšimli. Dokáže probudit fantazii,
život. Ve starověku se věřilo v to, že právě světlo odkrývá
lež. Vrhá stín na některé nedostatky. Při dopadu světla
slunce na mořskou hladinu se v nás může probudit
zapomenutá vzpomínka, může se z toho věčného křiku
ega objevit naše duše, šeptající, jak nádherně nám je.
Chyby člověka se mohou odkrýt a pak teprve vidíme jeho
skutečnou podobu. Osvětlení jednoho objektu v různých
hodinách dne může změnit celý pohled na situaci.
Přinesla by pět různých fotografií, při některém
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(Obr. AB)
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pohledu by se dokonce mohlo zdát, že objekt není ten
samý.
Sklenička vody při západu slunce, při východu slunce,
v devět hodin dopoledne, v pravé poledne a ve tři
hodiny odpoledne. Zdánlivě žádný zázrak, žádný nápad.
Ve finále pokusu se objeví nádherné scenérie světla
odražené právě v té obyčejné skleničce vody. Pět
neuvěřitelně jiných pohledů na věc, pět originálních
fotografií.
Hru světla a stínu, ale uvidíme nejlépe na černobílé
fotografii. Staré černobílé fotografie mají mnohem větší
hloubku a příběh. Můžete za nimi vidět kouzlo
tajemného vyprávění příběhu dvou mladých lidí. Každá
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černobílá fotografie byla jedinečná, asi protože se
fotografie vytvářely tak málo a tak ojediněle, příležitost
vytvoření fotky měla svůj proces, trvání a lidé si jí více
vážili, nemohli se fotit jen tak každý den a pak to vše
následně vyvolávat v temné komoře. Světlo v těchto
fotkách bylo své a já se stále zastávám názoru, že pokud
chcete „živou“ fotku, udělejte černobílé album plné
vašich zážitků a fotky dělejte u příležitostí, jako je západ
slunce, tudíž tehdy, když je osvětlená vaše duše, a
nechte si je vytisknout i tehdy, pokud nebudou úplně
dokonalé.

(Obr. AB)
Při správném světle, ale i při trošce rozmazání teprve
uvidíte tu pravou krásu vás samých.
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Cena světla je
nevyčíslitelná, díky
němu je mnohem
veseleji, vstáváme
radostněji, z bytů či
domů vycházíme nabití
energií, celý den se
může rozzářit, každá
barva je teplejší, každá
věc jasnější, mysl je
čistější a myšlenky na
lepší zítřky se do hlavy
dostávají jakoby samy.
(Obr. VP)
Světlo – co to vlastně je? Zapnutí žárovky, slunce, záření
měsíce, lesk v našich očích, vyzařování duše, světlo
pohybu, ve vlasech, prosvícení stromů. O světle by se dalo
psát hodiny a vlastně by ho správně nepopsal ani román
o pěti dílech. Tak obyčejná věc, taková samozřejmost
může mít tisíce a tisíce podob, kterých si někdy asi ani
nevšimneme. První myšlenka na světlo je pro mě banalita,
při dalších myšlenkách a zamyšlení se, je z banality cosi
k polemizování. Nudné téma, se promění ve filozofickou
konverzaci. Odraz světla, hvězdy, hra světla a stínu, jak si
vlastně nevidomí lidé představují světlo? Není to pro ně
blikající světýlko u našeho srdce?
(AB)
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Úsměv je světlo, jež se ukáže v okně obličeje a
naznačí, že srdce je doma. (Louis Schmidt)

(Obr. TV)

Svit krasoprostoru
Jdeme loukou, podrážky škrtají o uschlou trávu
a dřou o kameny. Snažím se vnímat každý sval usilující o
pohyb. Jdeme do prudkého kopce. Nohy těžknou a
zároveň získávají sílu, těší se na další krok. Tělo je teplé,
tepající. S pocitem, jako když se člověk nadechne nad
hladinou, zříme co je na vrcholu hory. Užíváme si lehkost
pohybu a krásný výhled. Nasakujeme všudypřítomnou
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jarní svěžest, předáváme si dýmku míru, nevnímaje
přítomnosti druhého, nezapříčiněnou lhostejností,
nicméně samozřejmostí a láskou, dualitou. Jímá mě
nekonečná radost z mládí. Přítomnost je pulzující ovocný
plod a já se jím nadšeně brodím.
Vzduch je sladký, je cítit po sněhu, jenž zbyl ve
stinných brázdách. Je cítit po starých stromech a nové
trávě. Nad hlavami létají kosi, prořezávají tu vůni, jsou
studení větrem a lehcí přítomností. Slunce proniká zpoza
mračen, vplétá se mi mezi řasy, mate zrak. Zavírám oči.
Okamžitě zahřívá odhalená místa kůže, vpíjí se do pravé
tváře, do pravého ramene. Bezustání. Jako by byla slyšet
jeho píseň, klidná a hluboká, radostná a kvetoucí.
Roznášena paprsky napříč krajinou a hluboko do ní.
Do dlaně je mi vložena první jarní sedmikráska.
Je lehoučká a fyzicky se téměř nedotýká. Je to až nemožné
jak je hmatem těžce pocítitelná. Její krása tkví
v neuchopitelnosti. Je to mnohem tradičnější vlastnost
krásy, než jakou má například brambora. Ta když je
v dlani, tíží ji. Hloupě leží, ani se nehne. Nelze
přehlédnout, je tam, lze cítit všemi smysly, staví na odiv
své nerovnosti a nedostatky. Vsouvám si sedmikrásku do
vlasů, tak jak tomu dělám při každé letní procházce.
Bramboru pokládám na zem, je vidět, jak se hned
zakořenila, navázala pouto se zemí. Klíčí. Chvěje se a
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roste, zelená se a kvete, jako sedmikráska. Dává život. Je
krásná.

(Obr. TN)
Cítím, jak změkla hlína, její hořkou vůni, ruka mi
projíždí mazlavou strukturou. Na ní živoucí tráva, pomalu
roste, třepotá se pohybem, prosakuje zeminou, objímá ji.
Pod nohami mi tíhne cesta. Suchá a prašná, se zvukem
kamene, klikatí se mezi poli, kupředu, do temných lesů,
odkud mrkají velké oči srnek a světla zadků. Pojídám
radost, plní mi ústa, napíná hruď, usíná v konečcích prstů
a prosakuje kůží, svítí z těla, šlehá ven.
Končetiny se protahují, proplouvají prostorem,
vlní se jako chapadla, ale lehké jsou jako sněhové
záclonky. Napojují se na řeku energie, jež se táhne až za
obzor. Tam splývá s vesmírem a jednotou bytí. Cítím
nekonečnou dobrotu a klid, cítím, že je o mě postaráno,
že patřím do této jednoty. Natahují se ke mně moudré
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kořeny lidské podstaty, ukazují směr, plní srdce láskou.
Celý tento jednoduchý pocit mi říká, že je všechno
v pořádku, ať se rozhodnu jakkoliv, říká, že mohu plout
dál životem, tlačí na temeno hlavy, projíždí mi míchou,
povznáší tělo a sestává v mozku. Jsem za to vděčná.
Otáčím se, prohlížím si krajinu, která jako by
představovala mou životní cestu, je krásná a čistá,
hledím na ní s nadhledem a lehkostí, mám pocit, jako
bych to udělala poprvé v životě. Všechno je odpuštěno.
Když se procházíme po hřebenu, debatujeme.
Mám ráda tyto naše rozpravy, oživují krasoprostor. Je to
spojení dvou světů v jeden společný, kam se chodíme
procházet. Nemůžu přijít na to, kde se krasoprostor
nachází. Nejspíš za obzorem myšlenek a vědomí, kam,
zdá se, nelze dohlédnout. Nebo je daleko za hvězdami,
kde není nic. Jen bílé plátno, všude kolem. Všechno je
zde možné. Zápěstí je uvolněné a dává prostor pohybům
štětce. Zde neexistují myšlenkové vzorce a berličky,
vládne tu fantazie a mysl s úsměvem otvírá náruč
dokořán.
Sestupujeme dolů, do údolí a vracíme se
k autu, ještě jednou se ohlížíme a vidíme celou tu
dlouhou cestu, zdá se, že jsme ji šli věčnost, nebo
minutu? Co se zatím dělo s těly? Nebyly pod kontrolou,
to není zvykem. Možná že se čas zastavil. Zatímco se
mysl procházela krasoprostorem.
(TN)
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Těžká doba je jako tmavá brána. Projdeš-li jí, vystoupíš z
ní posílen. A všechno, všechno se promění ve světlo.
(Johannes Mario Simmel)

Konec dětství
Rakovina krve je jedno z nejtemnějších a zároveň
nejdelších období mého života. Odříznutí od blízkých lidí,
od svého domova a odříznutí od přírody jsem vnímal více
a hůře než nějakou chemoterapii. Byl jsem zvyklý být stále
s kamarády, ale teď jsem nepřetržitě musel odpočívat a
nabírat sílu do boje.
S odstupem času si
však myslím, že ta
rakovina byla částečně
přínosem.
Protože prostě kdybych
tenkrát neonemocněl,
nepoznal bych spoustu
báječných
lidí,
se
kterými se budu přátelit
až do smrti, nezměnil
bych pohled na život a
nezjistil jeho cenu.
V tomto ohledu se
řídím příslovím „všechno zlé je pro něco dobré“ a v mém
případě to platí dvojnásob.
(VR, obr. VP)
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Probuzení do ranního světla
V modři nebe zdá se, lze se i topit.
Někde v dáli, mino prostor, mimo čas, ve tmě. Pluje sen.
Hledím tam, do prázdna a za nekonečnem tuším hvězdy.
Oči zaslepeny sluneční září, pátrají.
Je cítit čerstvost peřin, hrubost látky, měkkost a
poddajnost.
Paprsky ranního světla se plíží pokojem, zkoumají,
ohmatávají, kloužou.
Mění se v jeden světelný závoj a naplňují pokoj hřejivým
štěstím.
Závoj přikrývá rozestlanou postel.
A líná těla, do sebe zapletená, si navzájem připomínají
nekonečnou slast spánku.
Ve víru prachu zkoumám strukturu tvé kůže - život,
potichu tepající, všudypřítomný, něžný a vytrvalý.
Závoj přikrývá tvou tvář, už neexistuje.
Nic známějšího. Rozumím každému pohybu, náznaku,
mrknutí - je pro mě knihou.
Knihou tvých nálad, pravdivou, neoblomnou.
Jsme svědky a důkazy. Splynutí v jedno.
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Nikoliv návštěvník, součást.
(TN, obr. AV)
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(Obr. TV, KK)

Nikdy neměj strach ze stínů. Prostě znamenají, že někdy
na blízku svítí světlo.
(Rut Rendellová)
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Potřebujeme světlo poznání …

(Obr. DS)

Jsme jen pozorovateli
Jak všichni víme, na našem světě nepanuje a nikdy ani
nevládl úplný mír. Od počátku lidstva byl člověk stavěn
do situací, kdy neměl tak úplně na výběr. S rozvojem
moderních technologií je hrozba konfliktů čím dál větší.
Meče nahradily zbraně, štít nahradilo brnění. Otázkou
však zůstává, proč nebo za jakým účelem máme válčit?
Není zbytečné riskovat naše životy? Nejhorší na tom
všem je to, že mezinárodní konflikt nebo světová válka je
obrovskou hrozbou zejména pro nezaujaté obyvatelstvo.
Za každou válkou stojí určitá skupina lidí, kteří dychtí po
moci, slávě, nerostných surovinách a mnoha dalších
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věcech, které by je měly učinit silnějšími a měly by
upevnit jejich postavení. Jen si vzpomeňte na druhou
světovou válku. Jak se mohl tak lehce dostat Adolf Hitler
k moci? Kde se vzala jeho síla? Jeho extremistická strana
pouze využila špatné ekonomické situace v Německu po
prohrané válce. Nabídla lidem práci, nabídla lidem
jistotu, kterou do té doby neměli. Samozřejmě, že
většina Němců ani nevěděla, co se dělo „za jejich
vlastními branami“ .
Chci tím jen říci, že lidé tvoří masu. Masu obyvatel,
s kterými se dá manipulovat a použít je k rozpoutání
teroru. Každý, kdo má určité povědomí o situaci okolo
Krymu si klade otázku. „Nebude se historie opakovat?“
Sám se bojím, že by se to mohlo stát. Nejhorší je, že
doopravdy nevíme proč. Jde opravu o pomoc ze strany
Ruska, nebo jen o z inscenovanou komedii, za kterou se
skrývá snaha o větší sféru vlivu?
Jsme pouhými pozorovateli a nemáme možnost
dozvědět se úplnou pravdu. Můžeme jen doufat v lepší
zítřky.
(DH)

Naděje je stav ducha, který dává smysl našemu
životu.
(Václav Havel)
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(Obr. TN)

Máme se bát války?
Otázka, která trápí mnohé z nás. Názor, jaká je její
závažnost a jak k ní přistupovat se mění od člověka
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k člověku. Nebezpečí války se nás Čechů zatím přímo
nedotýká, ovšem obyvatelé Ukrajiny, si pár dní před
napadením Ruska také nepřipouštěli takovouto hrozbu.
Hlavním problémem se stává, že obyčejný smrtelník
do válečné politiky nevidí, ví pouze to, co mu sdělí
média. Může to být obyčejné zastrašování, či naopak
zakrývání hrozivých faktů, ale jak se říká „na každém
fámu trochu pravdy”. Nebezpečí tedy hrozí, ale zda
bychom se měli bát, to je věc další. Strach nám k ničemu
nepomůže, I když českému národu tato vlastnost není
vůbec cizí. Jedinec těžko ovlivní vyhrocenou situaci mezi
národy, pokud není ten prezident velmoci nebo
komunistický diktátor. Co zmůžeme proti mocenským
zájmům, kdy v jejich střetu lidské životy nehrají hlavní
roli.
Neukojitelná ega mocných pánů potřebují nasytit,
potřebují více a více něčeho, čeho už mají většinou
přebytek, jde jen o pocit, který nelze ukojit. O tom je
válka, ne že by člověk potřeboval půdu nebo obživu, k
tomu vede spousta jiných, mnohem méně násilných
cest.
Česko nemá povahu ani ambice v možné válce
bojovat. Propadá tendenci se přidat k jedné straně.
Členství v NATO pro nás není zárukou míru ani ochrany,
stačí si vzpomenout na Mnichov a jistoty našeho
spojenectví a podpory nabírají velmi vratkých rozměrů.
Na místě není strach z toho, že budeme bojovat, ale
strach, že se naše území stane válečnou zónou, strach,
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že se staneme obětí další okupace.
Lidský druh je upozorňován ze všech stran různými
indiciemi, že se ubírá nedobrou cestou. Měl by se učit z
historie, ze současnosti, kdy mu naše planeta dává
výstrahu. Násilí,
netolerance a touha po moci nikomu ještě nepřinesly
štěstí a neučinily člověka šťastným, a přesto čelíme další
lidské katastrofě. Neměli bychom se bát, ale změnit
přístup a začít každý u sebe.
(VN)

(Obr. NM)
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Tajemství úspěchu v životě není dělat, co se nám líbí,
ale nalézt zalíbení v tom, co děláme.

Thomas Alva Edison (obr. TV)
ČÍM NAKRMIT ŽÁROVKU
Závislost na elektrické energii mi vždy připadala
komická, jako spousta ostatních lidí jsem ji poprvé
pocítila při výpadku elektrického proudu v panelovém
domě, což se dělo poměrně často. Člověk pak pobaven, i
když trochu ponížen, automaticky zapíná
elektrospotřebiče a zjišťuje, že si nemůže nic uvařit,
neumí zaplnit svůj volný čas a že se začíná nudit.
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Je neuvěřitelné, kolik času nám všichni tihle
pomocníci ubírají. Byla jsem o víkendu u babičky a dvě
třetiny návštěvy jsme strávily spouštěním notebooku,
prezentací fotek z dovolené a vysvětlováním základních
funkcí na mobilu. Na vesnici sice elektřinu zavedenou
mají, ale rozhodně za ně tolik černochů na rotopedu
šlapat nemusí. Čas tam jednoduše plyne, nic se ho
nesnaží zpomalit, zrychlit, ani zastavit. Není to strašák,
s kterým zápasíme. Je jako řeka. Má své tempo a lidé
také. Jsou spolu v souladu.
Ráda bych si představila život bez elektrického
proudu - počítače mě rozčilují, mobil je věčně rozbitý,
nebo vybitý, nejhezčí fotky jsou vyvolané z kinofilmu a
televize u večeře hlásá depresivní zprávy ze světa. Ráda
bych trávila večery intimněji a hodnotněji. A jak psal
Werich: „Televize není nepřítel, televize se dá vypnout.‘‘
Což je pravda, ale s výpadkem proudu okamžitě
přemýšlím, co nestihnu udělat a kdo mi kvůli tomu
vynadá. Není možné uspět v rychlém tempu dnešní doby
bez techniky. A pravdou je, že po celodenním shonu se
zdá být návrh zahrnující televizi a jídlo do postele
jediným rozumným řešením.
(TN)
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(obr. TN)
Každý den je malý život - každé probuzení a vstávání je
malé narození, každé čerstvé jitro je malé mládí, každé
uléhání a usínání je malá smrt. (Arthur Schopenhauer)

„Probuzení znamená nový začátek a novou možnost,
jak se překonat a uskutečnit další dobrý skutek pro
sebe sama i pro okolí.” (Slavica Kroča)
Ničeho nedosáhnou ti, kteří vstávají až dlouho po
probuzení, a ti, kteří se budí teprve dlouho poté, co vstali.
(Eleanor Rooseveltová)
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TROCHA IRONIE NIKOHO NEZABIJE
ANEB ACH TO RÁNO!
Každý člověk na světě zbožňuje ten zvuk. Ten nádherný
zvuk budíku, který vytrhává zoufalé obyvatelstvo celého
světa z těch nejhorších nočních můr, ten dokonalý tón,
jenž značí počátek nového dne.
Vstáváme a chystáme se do školy nebo do práce. Ráno
máme času spoustu, nikdo přece nebude ztrácet čas
spánkem, když nás čeká den plný dobrodružství ve školní
lavici. Napíšeme si několik málo písemek, zkontrolujeme
pár úkolů, popíšeme minimálně pět stránek formátu A4
a pak se spokojeně vydáme domů! S jednoduchou
písemkou z angličtiny zatočíme velmi snadno, když se jí
učíme 4 hodiny týdně. Matematické rovnice se nám hodí
pro každodenní život a bez účetnictví bychom také moc
dlouho nepřežili.
Sladké ráno. Když ostatní v domě ještě spí, naše
extrémní opatrnost se vyplácí a věci nám nikdy nepadají
z rukou. Šance na zakopnutí na schodech a bolestivý pád
na podlahu po celých pěti hodinách spánku jsou
minimální. Konvice na ranní kávu vždy funguje naprosto
spolehlivě a my máme na vypití kávy a snídani mnohem
více času, než doopravdy potřebujeme. Svačiny nás
čekají vždy připravené v ledničce. Proč bychom se jimi
měli zabývat ráno, když se nám podařilo dorazit domů už
v deset hodin večer?
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(obr. MG)
Nejlepší na ránu je ta jistota, že náš autobus vždy
přijede. Nikdy se nestalo, že by přijel pozdě nebo –
nedej, Bože – že by nepřijel vůbec a nechal tam člověka
stát ve vždy dokonalém a teplém počasí! Cesta trvá jen
chviličku, všichni bydlíme v blízkém okolí naší střední
školy a nemůže se stát, že by někdo přišel pozdě. Právě
naopak: všichni studenti sedí tiše ve svých lavicích už 10
minut před prvním zvoněním.
Hned první hodinu píšeme úžasnou písemku. Na otázky
typu „K čemu slouží v úryvku metafora o vyprávějícím
příteli?“ umíme všichni vždy bezchybně odpovědět a
naprosto dokonale rozumíme tomu, co chtěl autor
vyprávějícím přítelem vyjádřit.
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Když po nikdy nekončící přestávce, během které se
všichni stihli v klidu a pohodě nasvačit, konečně znovu
začíná hodina, píše se další písemka. Nám všem se opět
úspěšně daří ohromovat učitele našimi vědomostmi a
psanou úpravou.
Pro některé je stále ráno – teprve půl desáté a nám se již
podařilo úspěšně vypracovat krásné dvě písemky. No,
není život nádherný?
(KP)

(Obr. JT)
Každé ráno máme po zazvonění budíku úplně novou
příležitost udělat v čase, který nám byl darován, to, co
chceme. A po celý zbytek života budeme tento dar
dostávat znovu a znovu.
(Hyrum Smith)
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STOP špatným ránům!
Zase ráno! Tuhle větu si v hlavě říkám při většině
probuzení. Občasnou výjimku je situace, pokud se
něčeho nemůžu dočkat, ale to se stává málokdy. Znáte
ten pocit, když si říkáte: Království za postel? Když se
rozhlédnu po svém nejbližším okolí, zůstává mi rozum
stát. Můj táta vstává každé ráno včas a s chutí, babička
také, ta jako by ani dospat nemohla – a já? Já jsem jejich
pravý opak. Nesnáším rána.
Co je pro většinu lidí vlastně ráno. Nepříjemný, stále se
opakující rituál, řvoucí budík, pryč z vyhřátého pelechu,
stále stejná hygiena, snídaně, spěch, stres z nedostatku
času a obavy, že v rychlosti zapomenete něco
důležitého. Kdyby bylo po mém, úplně bych ráno zrušil.
Nebo alespoň vylézání z postele a ranní povinnosti
přesunul - třeba na večer.
Nicméně jedno ráno mi zvonil budík asi stokrát, ale
z postele jsem vylezl, svačinu neměl, ve spěchu jsem se
praštil o dveře, šlápl do bláta, v autě kloktal ústní vodu a
v půli cesty do školy si vzpomněl, že na stole doma
zůstala seminární práce, ne málo důležitá Po cestě mě
předjel jakýsi frajírek ve vypůjčeném bavoráku se
vztyčeným prostředníčkem neuvěřitelnou rychlostí.
Přiznám se, to auto jsem záviděl a k mému „skvělému“
ráno to nepřispělo nejlepším způsobem.
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Asi deset minut poté jsem však frajírka viděl v zoufalém
stavu vedle rozmláceného auta s dalšími lidmi. V takový
monet si člověk uvědomí, že já na tom tak špatně
nejsem. Co je boule na hlavě, bláto a zhoršená známka
ve škole oproti zranění, ztrátě tak drahého vozu a
nejspíše pořádného výprasku od táty, který auto půjčil?
Od té doby se na každém ránu snažím hledat stránku
pozitivní a vstávat do nového dne s chutí. Na světě
existuje mnoho daleko horších věcí, než nechuť se
probudit nebo nevydařené ráno.
(MB)

(Obr. TN)
Fakt, že budík nezazvonil, změnil už mnoho lidských
osudů. (Agatha Christie)
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(Obr. KK, NH)
Dělící čára mezi dobrem a zlem protíná srdce každého
z nás. (Alexander Solženicyn)

32

(Obr. KK, SF)
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(Obr. TN)

Literatura trochu jinak
aneb Jak se rodí v studentské mysli
příběh a poezie …
Příběh o lidech …
Velmi vzdělaný Charles Frederick Archibald, inteligentní
slepý muž se schopností čarokrásně hrát na klavír, leč
zároveň podstatně povrchní a arogantní samotář,
šlechtic, který po smrti svého bratra přebývá osamocen
na venkově bez zájmu svých blízkých i vzdálených …
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Beatrice Valentine Austen, milovnice kultury, snící o
velké lásce, spřátelená s Richardem Metternichem a
Paulinou, je naivní, lehce dětinská, rovněž s pravým
šlechtickým původem …
Příběh o setkání …
Beatrice poznává blíže slepého Charlese a dokáže ho
přimět k tomu, aby s ní odešel z osamocení na zámek
Kynžvart, kam ji telegramem pozve Richard. Zdejší
společnosti slepý Charles hraje na klavír a všichni jsou
jeho hrou pohnuti a uchváceni. Richard povolá
nejlepšího lékaře z Rakouska, avšak i tak se stav Charlese
nelepší. V psychické rovině se však vlivem utrpení své
slepoty a hlavně díky Beatrici začne měnit k lepšímu.
Příběh o světle …
Betrice se stane Charlesovým světlem. Přestává toužit po
zraku a „vidí“ jinak - je spokojený s tím pokladem, který
našel. Avšak zázraky se dějí. Zrak se navrací, Charles opět
vidí. Je Beatricí okouzlen ještě více.
Příběh o tmě …
V Beatrici však rostou obavy, jestli se s nabytým zrakem
Charles opět nezmění a nevrátí se ke své dřívější povaze
a přístupu k životu a k lidem. Jestli nepřestane opět
„vidět“ jinak. Zároveň jí ztěžuje situaci žárlivost Paulíny,
která se domnívá, že o přízeň Beatrice usiluje Richard. Tu
tíhu ztráty blízkého muže Beatrice neunese a rozhodne
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se vypít v zámeckém parku jed. Charlesovo světlo
zhasíná a nabytý zrak ho nenahradí. Tma, kterou Charles
nedokáže překonat, tma, která ho dovede do dravých
říčních vln …

Nevinná laň
Styď se, ty prostá dámo,
je mi už dlouho známo,
že tvá aristokratická krev je kalná
a pověst tvá rovněž nepříliš chvalná.
Byl jsem typ zbytečného muže,
který vědom si své krásy, cynicky,
mistrně i velmi šlechticky
zneužíval ženské citlivé duše.
Ta zlá žena Paulina,
jež nebyla velmi oblíbená
služkami zvaná Maulína
najednou jest celá usmířená
Proč musela trpět ta nevinná laň?
Proč musela zaplatit tu nejvyšší daň?
Její citlivý přístup a důvěra
mi vrátila zrak dávno ztracený.
Ujala se mě, když jsem byl tmou souzený,
navzdory mým hříchům božská vzpěra.
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Poprvé v životě jsem kohosi miloval
a tys v slepé žárlivosti ji zabila
kvůli mylné myšlence, že Richarda mámila!
To světlo, které mi Bůh znovu daroval.
Každý odsuzoval mě, slepého pianistu,
ona našla cestu k místu pro očistu.
Potřeboval jsem najít smysl života,
abych prohlédl
sám sebe,
marnivý despota.
Chci znovu spatřit
lanní nádherné oči,
ač hvězdy v nich byly
tak melancholické
a chování neslo
znaky nešlechtické,
proto se Richard
rozhodl, že ji
mravům naučí …
Však právě ten moment se stal jí tak osudným,
to chování dětinsky prosté až nevinné.
Slávu a hold těm laním smutným.
To zbývá vzdát v poslední hodině.
(VB, obr. KK)
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(Obr. KK)
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Projektová kniha Budiž světlo
vznikla jako školní projekt z literárních a výtvarných
prací studentů střední školy Academia Mercurii Náchod
ve školním roce 2014/2015
k vyhlášení roku 2015 Mezinárodním rokem světla
organizací UNESCO.
Metodické vedení a příprava k tisku Mgr. Věra Pellyová
Tisk studio Grafital, Česká Skalice.

40

