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Čtenáře literární přílohy školního časopisu zdraví účastníci literárního setkání, které proběhlo ve dnech 3. - 4. září na Edeně.
Četli jsme, tvořili, hráli, poznávali nové autory, knihy a hledali
své možnosti.

Literární setkání
„RUCE“

INZERÁT

Ahoj! Nabízím svoje
ručičky,
Na práci i hračičky.
Na dodání klidně
hned,
Ať vás zase těší svět.

No tak si vem moje,
A fungují jak stroje,
Tyhle ber, je to pecka.
Ale pozor, nabídka
platí jen dneska.
Lidé by ti záviděli,
I ti, co tě nesnášeli.
Ejhle neváhej,
A moc o nich
nepřemýšlej!

Mám ruce zdravé,
I když starší byly by
vyspělejší,
CHválí mi je ale každý,
Abyste byl rád,
Levně vám je můžu dát.

Hledám ruce
mladé,
zdravější než
staré.

Ruce jako babička,
ovládá má hlavička.
V rukách mám i mozek,
fungují jak strojek.

Energické ruce mám.
Lákám, je to dobrý dar.
I zahrádku okopete,
Šunku i si nakrájíte.
Kamna vyčistíte hned.
A tak čekám rychlou odpověď.
Anna prodává nejlepší ruce na světě.
Nikdo nemá ruce lepší, někdo má
možná větší.
Nejsou levé, večeři vám udělají, dobře
s vámi vycházejí.
A když si je koupíte, neprohloupíte.
Klidně ti své ruce dám,
Lásku já v nich mám,
Akorát jsou tu pro tebe,
Ráda ti je dám,
A k tomu nehty
namalované mám.
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Hledám ruce
starší,
více
zkušenější.
ESO máme v rukávu,
Líbezné jsme na trhu.
I když už jsme starší,
Šikovné jsme jako mladší.
K tomu ještě zkušené
a pro vás vysněné.

Krásný dobrý den!
Rychle a hbitě za vaší ratolestí běhat budeme.
I hrát si s ní půjdeme.
Snadno ji nakrmíme.
To je přece snadný, nebo ne?
Na začátku se složitý bude to zdát,
Ale na konci si veselé Vánoce budeme přát.

Já vám svoje ruce dám,
Avšak pamatujte,
Krásné jsou a drahocenné,
Udělají moc,
Běda vám jak nepřežijí noc!

Klavír umí rozezvonit.
Rychle a obratně.
I když nevypadají,
Saxofon ovládají.
Tlustý totiž nejsou.
Na kytaru taky hrají
A koně osedlají.

Hledám ruce
hravé,
protože jsou
dravé.
Kupte si mé ruce,
Radost vám dopřejí.
Informace o nich naleznete:
Stránka: www.radostneruce.cz
Informujte co nejrychleji, ruce všichni chtějí.
A já mám jen dvě.
Neváhejte, zdravější nenaleznete.

Daruji ti ruce své,
Auto řídí vesele.
Dopomohou ke všemu,
Uklízet i získat něhu.
Lásku dají hned,
Krásu jakbysmet.
A každý bude závidět.

Rád je prodám
a zdarma dodám.
Doporučím velikost,
i když čtyřicítky musí stačit,
musím doufat, že nebudou tlačit.
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R Č E N Í - P Ř ÍS L O V Í - A F O R I S M Y

Jde mu práce od ruky.
Nosil by ji na rukou.
Vše jí padá z rukou.
Má obě ruce levé.
Má zlaté ruce.
Má to na dosah ruky.
Stárnout ruku v ruce.
Utekl mu život pod rukama.
Bída bídě ruku podává.
Jednou rukou nezatleskáš,
jedním křídlem nepoletíš.
Když se snažíme zasáhnout příliš malý cíl,
není divu, že se nám třese ruka.
Čím čistší oběti, tím špinavější
ruce vrahů.
Je těžké tleskat těm, co ti svázali ruce.
Když konečně mám v ruce
všechna esa, všichni chtějí hrát šachy.
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NAD KNIHOU

Braunová Petra
Brezina Thomas
Březinová Ivona
Dahl Roald
Foglar Jaroslav
Goscinny René & Jean-Jacques Sempé
Ježková Alena
Jostein Gaarder
Kahoun Jiří
Kinney Jeff
Mrázková Daisy
Nikl Petr
Ollivier Mikäel
Preussler Otfried
Procházková Iva
Rowlingová K. Joane
Stránský Jiří
Towsendová Sue
Valenta Milan
Paolini Christopher
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Jaké autory číst?

Verne Jules
Vopěnka Martin
Wilsonová Jacqueline
Bohumil Hrabal
Čapek Karel
Devátá Ivanka
Forrest Carter
Fulghum Robert
Green John
Handerson J. A.
Kraus Ivan
Křesťan Rudolf
Lowery Mark
Lowryová Lois
Muller Lubomír
Nepil František
Řeháčková Věra
Sapkowski Andrzej
Tolkien J. R. R.
Townsendová Sue

JAKOU KNIHU SI PŮJČIT V ŽÁKOVSKÉ KNIHOVNĚ?
Braunová Petra Princové nemyjou záchody
Braunová Petra 3333 km k Jakubovi
Brezina Thomas Dům příšer
Petr Nikl Lingvistické pohádky
Petr Nikl Niklův Blázníček
Tomáš Zahrádka Dědeček
Daniela Fischerová Duhové pohádky
Radek Malý František z kaštanu, Anežka ze slunečnic
Radek Malý Kam až smí smích
Ivan Wernisch Plop!
Emmanuel Guibert Profesorova dcera
Dominque Goblet Předstírat je prostě lhát
Bohumíra Peychlová Rozhledna na houby
Khaled Hosseini A hory odpovědely
Khaled Hosseini Lovec draků
Khaled Hosseini Tisíce planoucích sluncí
Paulo Coelho Alchymista
Lenka Procházková Bílý klaun
Anne Franková Deník
Bram Stoker Drakulův host a jiné povídky
Vácha Masů Filosofie koček
John Green Hledání Aljašky
John Green Hvězdy nám nepřály
John Green Papírová města
Ambrose Bierce Jedné letní noci
Mark Lowery Jenom ponožky nestačí
Mark Lowery Bez kalhot ani ránu
Veronika Válková Leonardo da Vinci
Veronika Válková Terezínské ghetto
Veronika Válková Svatý Václav
Veronika Válková Trojská válka
Veronika Válková Za Marie Terezie
Petr Šabach Máslem dolů
Radek John Memento
Iva Procházková Nazí, Soví zpěv
Howard Phillips Lovecraft Stín nad Innsmouthem
Jostein Gaarder To je otázka, Sofiin svět
J. A. Handerson Výbuch
Kateřina Tučková Vyhnání Gerty Schnirch
Jules Verne Los č. 9672, Patnáctiletý kapitán, Dva roky
prázdnin
Erica Bertelegniová 100 přání
Robert Nye Béowulf
Renáta Fučíková Antonín Dvořák
Philips Pullman Stín na severu
Alena Ježková Řecké báje
Lois Lowryová Dárce, Spočítej hvězdy
James Dashner Labyrint 1: Útěk
Věra Řeháčková Anetin příběh z lůžkového oddělení
přání
Martina Drijverová Malé věci, velké věci
Martin Vopěnka Spící spravedlnost
Christopher Paolini Eragon
Kol. autorů 12 malých hororů
František Nepil Dobré a ještě lepší jitro
J. K. Rowlingová Bajky barda Beedleho
Vítězslav Nezval Moře, láska má
Andy Mulligan Odpad
Hanzelka Jiří, Zikmund Miroslav Legenda H+Z
Andrew Lane Mladý Sherlock Holmes - Smrtící mrak
Ivan Wernisch Chodit po provaze je snadné
Jan Werich Deoduši
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DRAMATIZACE
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PÍŠEME
Obraz
Jakub Mauer

„Dobrý den, babičko,“ pronesu zvýšeným hlasem,
když vcházím do útrob docela ponurého nemocničního pokoje. Můj zrak jako vždy, když sem přijdu, uchvátí svatební portrét, tehdy novomanželů
babičky a dědečka. Chvíli na něj užasle hledím,
zkoumám snad už jen silou zvyku jeho detaily.
Můj pohled systematicky prozkoumává každou
píď toho obrazu, až najednou, jakoby se porouchalo ozubené kolečko uvnitř strojku, se můj pohled zastaví na radostně spletených rukou fujaře
se usmívajícího páru. Zabolí mě u srdce při vzpomínce na dědečka, zavalí mě příval smutku, smutku, který nemůže být ani z poloviny obrovský tak
jako babiččin. Vždyť to byla právě ona, ta, kterou
v tu chvíli na obraze spojovalo nerozdělitelné
pouto s jejím mužem. Pouhé dvě ruce zapletené
do sebe bůhvíjak, důležité je, že byly.
Tak, aby si babička nevšimla mých kapiček pod
očima, jsem se otočil od obrazu. Možná to, co mi
stékalo po lících, byly slzy, ale v tu chvíli jsem si
to nepřipouštěl. Jedním krkolomným pohybem
paže jsem setřel balónky zpod očí. Nepravidelným krokem jsem se vydal k babiččinu křeslu.
Přisunul jsem si židli blíž a posadil se vedle ní.
Bylo ticho. Opatrně jsem vzal roztřesenými prsty
babiččinu starou, věkem ošlehanou dlaň do svých
rukou. Najednou se mi vybavily vzpomínky
z dětství. Jak jsem byl u babičky na prázdninách.
V duchu jsem se zasmál při vzpomínce, kdy mě
poslala do obchodu pro vajíčka a já je cestou nazpět rozbil. Nemohu uvěřit, že ty stejné ruce, co
teď držím, mi tenkrát přistály na zadku. Ty stejné
ruce mě hladily před spaním, když jsem usínal při
babiččiných vyprávěních. Ty stejné ruce, co prožily nesčetně dobrodružství, co dokázaly obrovské
množství věcí. Ruce, které jsou teď v mých. Ty
ruce, jako každé jiné, ale přece jenom ruce mé
babičky. Dokázaly se naučit a vyrobit tolik věcí.
Jsou to dokonalé ruce. Ne nadarmo se říká zlaté
české ručičky. Usměju se.
Když už tak přemýšlím o rukou, napadá mě, čeho
všeho jsou schopny. Dělají velké věci každý den,
vynálezy, malby, jsou to ruce stejné, jako tehdy
kreslily jeskynní malby. Ruce dávají život, ale také
ho dokáží vzít. Dokáží spojit celé lidstvo, ale také
ho rozbortit. Zaleží na nás, jak se rozhodneme je
použít a jak s nimi začneme tvořit náš život. Nikdy nevím, kdy budu moci někomu, těma svýma
rukama život zachránit, pohladit někoho, na kom
mi záleží, abych mu udělal radost. To všechno
jsou věci nejisté. Ale já jistě vím, že udělám
všechno proto, abych tady těma svýma rukama
zanechal co největší díru do světa. I kdyby mě to
mělo stát nějaké ty modřiny. Jako ty, babičko.
Řeknu si v duchu.S jemným, laskavým pohlazením
babiččiny ruky vroucně pronesu: „Jakpak se máte, babičko?“

Dvě zvědavé žížalky
Michaela Krejčířová

Ahoj tady Leona a Gabča jsme zvědavé, ale skoro
nic nevíme, a proto pátráme. Ahoj Gábi, musíme
do knihovny na počítač! A proč Leono? Protože
jsem slyšela dvě paní, které si povídaly o lidských
rukách, co ty lidské ruce dokáží. Ale už jsem neslyšela, co dokáží, a proto musíme jít do knihovny to
zjistit! A co máme zjistit, Leono ,teď jsem se v tom
ztratila. Půjdem zjistit, co jsou lidské ruce a co
dokáží! Aha tak jdem. Konečně jsme v knihovně,
venku je hrozná zima. Tam je, Leono, volný počítač! A Gábi, kde to najdeme, nevíš? Jo, vím, jednou
jsem slyšela děti, které vyhledávají na nějakým Google. Tak to tam jdem napsat na ten Google.
Po dvou hodinách.
Tady nic není, na tom internetu. Budem to muset
vyřešit samy. Jdeme na to! Gábi, já to slovo lidské
jsem už někde slyšela! Už to mám, lidské znamená
člověčí! Takže myslíš, Leono, že lidské ruce-člověčí
ruce? Máš pravdu, Leono. A co takové ruce dokáží,
Gábi, nevíš? Vím, lidi s nimi vaří, uklízí, pohladí, učí
se s dětmi, počítají, ťukají na internetu na klávesy,
hrají na hudební nástroje, tančí, užívají si s lidmi,
češou, umývají, unesou různé věci, píšou, pracují a
různé další věci. Lidi mají ruce jako ozdobu, holky
si je můžou nalakovat. Týjo, ty ruce bych chtěla
taky, Gábi? Co ty? Já taky! Ti lidé se mají, že mají
ruce! Škoda, že jsme žížalky. Ale zvládly jsme to,
jsme dobrý. Ahoj

Díky
Eliška Mauerová

Jednou jsem viděla pána, který neměl ruce, a donutilo mě to přemýšlet. Co bych dělala, kdybych neměla ruce? Jak to lidé bez rukou zvládají? Jaký je to
pocit? Proč někteří lidé o ruce přišli? Jaké je to žít
bez rukou? Dokázala bych to? Jak bych se s tím
vypořádala? A smířila bych se vůbec někdy s pocitem, že mi ruce chybí? Tolik otázek, ale žádná odpověď. A tak jsem se rozhodla, že rukám poděkuji:
Děkuji vám milé ruce, že vás mám. Děkuji vám milé ruce, že umíte pohladit. Děkuji vám milé ruce,
že list v knížce mi otočíte. Děkuji vám milé ruce,
že pomoci též umíte. Děkuji vám milé ruce, bez
vás ani práce nejde. Děkuji vám moje ruce a doufám, že o vás umím pečovat.

Já a moje ruce
Pavlína Ertlová

Ahoj, tento příběh bude o mě a o mých rukou. Je
mi jedenáct let a jmenuji se Pavlína. Mé ruce mají
také jedenáct let, ale nemají žádné jméno. Říkám
jim pravá a levá. Jednou jsem byla na Literárním
setkání. Paní učitelky nám řekly: „Zamyslete se, na
co všechno potřebujete ruce a na co je používáte?
Jaký by byl život bez rukou?“ V hlavě se mi promít-
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ly všechny moje koníčky, které moc ráda dělám.
Tancuji, lezu na skály a na horolezecké stěny, hraji na klavír, hraji hry na počítači, hraji si
s kamarády. Ke všemu potřebuji ruce. Nevím, co
bych si bez nich počala. Je víkend a já jsem v pokojíčku. Vlastně to není můj pokojíček. Zruč nad
Sázavou, tak se jmenuje město, ve kterém právě
jsem. Je víkend. Jsem s mamkou na návštěvě a
napadlo mě napsat tento příběh. Vlastně psaní,
kdybych neměla ruce, tak nemůžu psát a to bych
nemohla vymýšlet příběhy. Příběhy píšu už od
malička. Mám takový deník, kam si píšu všechny
příběhy, které jsem vymyslela. Rukou perem, ne
na počítači. Teď taky píšu ručně, ale potom přepíšu pomocí klávesnice do počítače. A zase rukama! Dokonce i na čtení potřebuji ruce, abych
mohla otáčet stránky. Na poslouchání hudby, objímání… bez rukou je to těžké. Proto všem přeji
Hodně zdravé ruce!

Zatracené ruce
Dado Dia

„Auvajs!“ vykřikla Laura. „Zatracené ruce!“ Maminka Lauru slyšela a řekla jí: „Tohle neříkej, zkus
zítra celý den nepoužívat ruce, uvidíme, jestli jsou
tak zatracené, jak říkáš.“
V sobotu brzy ráno maminka přišla k posteli své
dcerky, potichu a pomaličku jí zavázala ruce, tak
aby ji neslyšela. Jelikož byla Laura velký spáč, tak
ji vzbudil až křik jejího mladšího bratra Michala.
Otevřela oči, chtěla si je promnout, ale… Kde
byly ruce? Ano, tušíte přesně, byly svázané za
zády. Až se Lauře podařilo vysoukat z postele,
čekala na ni skvělá snídaně, bagetka plněná šunkou, sýrem a množstvím zeleniny, k tomu měla
uvařený opravdu dobrý čaj. Sedla si natěšená, že
se pěkně nasytí, ale vzpomněla si,… že nemá ruce. Snažila se strčit si bagetu do pusy, ale marně.
Chtěla se napít čaje, ale marně. Zavolala maminku, ať jí pomůže. Maminka souhlasila a Laura se
skvěle najedla. Myslela si, že má to nejhorší za
sebou, jenže následovalo čištění zubů. Zuby si
podala kartáček, položila ho do správné polohy,
stačila jenom pasta, ale bez rukou to prostě nešlo. Vymýšlela různé teorie jak na to. Samozřejmě
jí nezbylo nic víc než zavolat maminku. „Mamí,…
prosííím!“
S Laurou se to táhlo celý den. Maminka ji musela
obléct, podávat jí různé věci, pomoct jí s obědem,
otevřít dveře, otevřít knihu… Nastal večer a maminka se rozhodla, že Lauru už rozváže.
„Tak co, Lauro, pořád jsou ruce zbytečné a zatracené?“ tázala se maminka. „Maminko, měla jsi
pravdu, život bez rukou je opravdu těžký. Lidé se
nemůžou ani sami obléct, najíst, natož chodit do
školy. Už nikdy neřeknu takovou větu jako včera.“ „To ráda slyším!“ řekla maminka, objala Lauru a dala jí pořádnou večeři, kterou si snědla bez
její pomoci.
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Vzpomínky
uchované v rukou
Radim Prokš

Podívali jste se někdy na svou ať už levou nebo
pravou ruku? Určitě většina lidí má na nich pět prstů. A postřehli jste, jakými směry na těch prstech
vedou čáry?
To ale nejsou čáry, to jsou kolejnice. A víte, že je
nespojují žádné pražce? Ba ne, ty spojují pouze naše vzpomínky. A víte, že žádný vlak se po těchto
kolejí nikdy neprojede? Inu, ty jsou stavěny proto,
aby se nám měly kam uschovat vzpomínky
z našeho života. Vidíte takové malinké čtverečky či
obdélníčky, sem tam zakroucené nebo rovné, oddělené takovými, takovými… krátkými, skoro neviditelnými jemnými čárami? Právě v těch čtverečcích
a obdélníčcích máme uloženy naše vzpomínky.
V první koleji, tedy v té první, palcové, jsou uchovány naše sliny z prvního až posledního cucání palce. V druhé koleji, v té ukazovací, jsou navždy vyryté naše pohledy z prvního ukazovaní na různé
předměty, osoby, rostliny a zvířata. V prostřední koleji jsou uložená naše sprostá gesta ještě
z doby, kdy jsme byli nejvíce aktivní, rozdovádění,
drzí, nespokojení, pomlouvali jsme rodiče a všechno nás štvalo. V předposlední koleji je uložen obtisk prstene, který jsme si navlékli u oltáře a složili
manželský slib a ruce byly svědky toho, kdy se jedny rty přitiskly na druhé. A v poslední, nejmenší
části jsou ukládána data z našeho zmenšování, ať
už zmenšování našeho těla nebo zmenšování našeho života i zmenšování našeho myšlení, paměti.
A až dojedou naše vzpomínky na konec tratě,
upadne naše ruka na zem, možná dojedou vzpomínky na samotný konec ve spánku nebo kdekoliv
jinde. Tak to skončí na té trati? Na trati, která je
nekonečná? Na trati, jejíž konec vidíme na rukou?
Na trati, která ve skutečnosti žádný konec nemá?
Odkládám pero s vědomím, že každý ve svém životě zanechá po sobě alespoň malinkatou tečku, která změní tenhle svět.

Svatební pochod
Natálie Finsterlová

„Celý takt, žádné křížky, žádná béčka,“ připomněl
dirigent, mávl taktovkou a začal řídit orchestr. A já
se jen a jen soustředím na svoje ruce.
Pravý palec, ukazováček, prostředníček, prsteníček.
Levý ukazováček, prostředníček, prsteníček, malíček. Pět taktů mám prsty na stejném místě. Ve
hmatu c1 používám skoro všechny prsty. Co bych
dělala, kdybych je neměla? A co teprve, kdyby mi
scházela celá ruka? Pravý ukazováček držím dvě
doby. Přidám k němu pravý palec a hned mám
hmat na tón h2. Pravý palec, ukazováček, prostřed-
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níček, prsteníček, ale mám přece i levou ruku!
Zapojím i levý ukazováček.
Další hmat: Osminová nota; pravá ruka – palec,
ukazováček, prostředníček.
Následuje: Osminová nota; pravá ruka - palec,
ukazováček, prostředníček, prsteníček.
…
Moje ruce už pracují celých třicet jedna taktů!
Příští hmat: Půlová nota; pravá ruka – palec, ukazováček, prostředníček, prsteníček.
Dále: přidám levý ukazováček na jednu dobu, připojím levý prostředníček opět na jednu dobu,
oddělám pravý ukazováček. Teď pustím všechny
klapky, ale ruce pořád fungují! Kdo by za ně držel
flétnu? Začlením levý malíček!
…
Padesátý pátý takt čekám jednu dobu, přidržím
všechny klapky, zvednu levý malíček a prsteníček,
teď využívám jen pravou ruku, nyní jen ukazováček a poslední tón? Pravý ukazováček, prostředníček, prsteníček…
Prstů máme deset, ale který je nejdůležitější? Je
to Ukazováček, díky kterému můžeme ukazovat
nebo pohrozit? Je to Prostředníček, díky kterému
můžeme…? Prsteníček? Malíček nebo Palec?
Všechny prsty jsou významné a každý je pro jiný
užitek.
Ten rozhodující prst je přece levý prsteníček…
Ten rozhodne o životní cestě, kterou s někým
budete ruku v ruce ujíždět… po kolejích… křížem krážem životem.

Otázky a odpovědi
Jiří Pospíšil

Lidské ruce dokážou mnoho věcí. Bez nich bychom neudělali vůbec nic. Jak bychom si uvařili
jídlo? Jak bychom si ustlali postel? Jak bychom si
podrželi časopis? Jak bychom ovládali tablety, mobily, počítače i některé herní konzole? To bychom to všechno poslat do šrotu.
A co naše babičky? Jak by uvařily svíčkovou, při
které se vždycky oblizuju až za ušima? Jak
by nám zašily kalhoty, když si je roztrhneme? Jak
by zvládly všechny domácí práce? Bez rukou asi
těžko. Jak by se naše maminky o nás staraly? Víme, že ty potřebují hlavně nervy, ale bez rukou
by asi nic neudělaly, ani pořádek v bytě.
Jak by dědečkové opravovali sporáky, jak by udělali to, co babičky neumí? Například umýt auto,
spravit elektřinu? Jak by tatínkové opravovali věci
doma? Odpověď asi již znáte.
Jak by si poradili malíři? Jak výrobci náramků, triček, váz a hrnků? Jak by se postavily kuchyňské
linky, skříně a přimontovaly police? Jak by si poradili tesaři, sochaři a hrobníci? Ti by bez rukou byli
chudáci. Jak by si poradili zedníci? Jak by postavili
domy, chodníky, chaty, přístřešky? Ti by bez rukou nezvedli ani cihlu.

Jak by si poradili řidiči? Jak by uřídili svoje dopravní
prostředky? Ti by se po první zatáčce vybourali.
A co vynálezci? Ti by nic nepostavili a nenakreslili a
nenamalovali a nenaprojektovali.
Lidské ruce jsou nenahraditelná věc, a pokud si je
zraníme, měli bychom je oplakávat, jako kdyby někdo umřel. Chraňme si je, pomáhejme těm, kteří
je ztratili. Napadá mě: A co doktoři? Ti je přece
dokážou ošetřit. Ale, odpověď asi už znáte.

Dědovy ruce
Michal Mrvoljak

Co dokáží lidské ruce? Co dokáží lidské ruce? Ach
jo! Nic mě nenapadá. Takže další nesplněný domácí
úkol?
„Mami, mám za domácí úkol napsat nějakou příhodu na téma Co dokáží lidské ruce. Nenapadá tě
něco?“ „Cože? Auuu!” vykřikla mamka. „Tak vidíš,
co dokáží lidské ruce. Jdi se zeptat táty,“ řekla mi a
šla si zalepit pořezané prsty.
„Tati, ve škole jsme dostali úkol, napsat nějakou
příhodu na téma Co dokáží lidské ruce, nenapadá
tě něco?“ „Co mi to říkáš, synku? Sakra, pitomý
kladivo,“ zařval taťka. „Proč s tím otravuješ zrovna
mě? Jdi se zeptat někoho jinýho, já na to teď nemám čas.”
Co mám dělat? Půjdu asi za babičkou, ta mi vždy
poradí. Babička se ke mně přiblížila, chytla mě za
rameno a řekla mi: „Martine, jdi se podívat na půdu, tam dostaneš odpověď na tvoji otázku.“
Nevěděl jsem, co na mě čeká, a těšil se, až to zjistím. Přišel jsem ke starým polorozpadlým dveřím,
které vedly na půdu. Vycházím schody a vcházím
na půdu. Všude kolem mě pavučina a prach. Na
zemi leží všelijaké staré věci, roztrhané zaprášené
záclony nebo dřevěný houpací koníček. Ale to
hlavní, co mě v místnosti nejvíce zaujalo, byla veliká
dřevěná truhla. Přicházím k ní, prohlížím si ji a
oprašuji. Na horní desce vpravo dole je napsáno
dědovým rukopisem Evžen Bayer. Takže to znamená, že ta truhla patřila mému dědovi! Otvírám
truhlu. Vidím v ní hodně věcí… Dřevěná soška ve
tvaru malého koníka. Tu sošku nejspíš vyrobil děda
mému tátovi, napadá mě. Vzpomínám si, jak jsem si
prohlížel fotky z tátova dětství, kde si s tou soškou
hrál. Pod soškou je uložena malinká truhlička, otevírám ji a zjišťuji, že jsou to dřevěné šachy.
To asi dědovi muselo dát hodně práce. Vyřezat,
vybrousit, nalakovat,... Také se tady povaluje několik obrazů. Na jednom z nich vidím portrét babičky. Skoro ji na tom obrázku nepoznávám, asi ji děda kreslil v době, kdy se poznali, protože babička
na tom obrázku vypadá hodně mladě. Její veliké
mandlové oči a buclaté tváře, ale hlavní, podle čeho jsem ji poznal, je její nezapomenutelný úsměv,
ten děda nakreslil úplně do detailu.
Vedle obrazů leží kniha. Čtu: Deník. Otevírám ho a
jsem doslova zaujatý dědovým rukopisem, nikdy
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v životě jsem neviděl tak úhledný, originální a dokonalý rukopis. Začínám vnímat tu atmosféru, ten nádech dědovy minulosti a představuji
si ho, jak vyřezává šachy... a tu sošku pro mého tátu,... jak kreslí babiččin portrét... nebo jak píše deník. Jeho život mi běží před očima
jako uhánějící vlak. Jsem tím vším naprosto zaujatý, ještě se babičky
musím zeptat, jestli mi…. A vtom se ozvalo: „Martine, pojď se navečeřet!”
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Ruce
Jan Luňáček
Ruce, ruce, ručičky mají malé kostičky,
prsty, prsty, prstíčky mají hezké nehtíčky.
Moje ruce s kytarou rozumí si lehce,
prsty kloužou po strunách a mně se zas nechce.
Máma s tátou prudí zas, že je tady ten můj čas.
Já mám prsty dlouhý,
ale články pouhý,
že rukama budu hrát,
ze slunce se radovat
a pak zpívat písničky
z Impulzovic krabičky.

50 výtisků

Moje ruce
Nikola Forethová
Moje ruce jsou šikovné,
protože jsou malířské.
Rády kreslí, rády píší,
to mi říkaj všichni blízcí.

Moje ruce šikovné
mají rády hlínu
paprika, rajče, bazalka
vše napěstují na zimu.

Moje krásné ruce
umyjí se lehce,
mýdlo voda, bublinky
ruce jsou jak mydlinky.

Moje ruce šikovné
rády vyrábějí plyšák,
myšák, mimoně.
Všechno povedlo se mně.

Ruce moje šikulky, vnímám vás už od školky
a předem vám sděluji,
že vás hodně lituji
a až budu dospělý,
ručičky mě uživí.
Práce, hraní, ježdění,
to je moje koření.

Ruce
Klaudie Kučerová

Pohladí tě, uvaří,
nikdy tě však nezradí.
Ony tančí, tleskají,
a vůbec mi to nevadí.
Umí malovat, pracovat,
a některé i bubnovat.
píšou zprávy, písně, básně,
s nimi se mám vždy moc krásně.
Pravá ruka, levá,
jedna jak ta druhá.

