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“ 
“ 

Přeje redakce časopisu  

Šťastné, veselé a 

krásně prožité 

svátky! 

studentský časopis 7/2017 prosinec  

“ 
Mějte dobrou náladu. Dobrá nálada vaše problémy  

sice nevyřeší, ale naštve tolik lidí kolem, že stojí  

zato si ji užít.   

“ 
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  Pot a krev  

 

Typy lidí 

na Vánoce  5 Vánoce nejhorší 

den v roce  

6 
9 

Štědrý večer 

těžký večer Naděje  

  

13 Horoskopy  
12 

Saze přináší 

smůlu  10 

  H
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Váhy  (23.9. – 23.10.) 

Blíží se Vánoce a vy ještě pořád nemáte na-

koupené vánoční dárky. Prohlížíte všechny 

internetové obchody v naději, že ještě na 

poslední chvíli nějaký ten dárek seženete. 

K vašemu zděšení však všechny tyto obcho-

dy mají dobu dodání zboží až po Vánocích. 

Co se dá dělat. Tyto trable dokážete přece 

vyřešit nějakým originálním, ručně děla-

ným dárkem. No, a pokud ne, pořád tu jsou 

svíčky a sprcháče, ne? 

Štír (24.10. – 22.11.) 

Každý rok sníte o tom, že na Vánoce 

dostanete pusu pod jmelím? Bohužel, 

ani tento rok vám nejsou hvězdy na-

kloněny. I když si myslíte, že jste ko-

nečně našli toho pravého nebo tu 

pravou, mýlíte se! Rozchod před Vá-

nocemi není žádná zábava, ale časem 

zjistíte, že Vám tak bude lépe. A má to 

i pozitivní stranu. Nemusíte kupovat 

tolik vánočních dárků. 

Střelec (23.11. – 21.12.) 

Jak na Nový rok, tak po celý rok. Toto pří-

sloví zná snad každý z nás. Již brzy nasta-

nou Vánoce a hned poté Silvestr. A právě to 

je chvíle, kdy se vás hvězdy snaží varovat. 

Předhánění se v tom, kdo vypije více alko-

holu má sice každý rád, ale ne každému se 

to může vyplatit. Hvězdy vás nabádají, 

abyste se chovali s  rozumem a uvážením. 

Přece si nechcete zruinovat svůj život deno-

denním pitím alkoholu.  

 (22.11. – 20.1.) 

Milí kozorozi, jako vždy máte vše perfektně naplánované. Vánoční        

dárky nakupujete podle seznamu, cukroví máte již napečené a ještě se 

k tomu stíháte i učit do školy. Ale je to opravdu to, co vás baví? Raději 

byste upustili trochu páru a relaxovali. A to se přesně má o Vánocích 

dělat. Vánoce jsou svátky klidu a lásky, tak na to myslete. Nepřepínejte                                 

se tolik a odpočívejte. 
 

Vodnář (21.1. – 20.2.) 

Vánoční cukroví, perníčky, chlebíčky nebo 

třeba bramborový salát? Po těchto slovech 

se vám jistě v puse sbíhají sliny. Neměli 

byste se nad sebou raději zamyslet? Jen 

uvažte, jak se vám pak bude spravovat ta 

tzv. „letní figura“. Raději trošku přibrzděte 

a snažte se na jídlo tolik nemyslet. Přece 

Vánoce nejsou jen o jídle, ale i o přátelství, 

rodině a dobré náladě. Věnujte se raději to-

mu a jídlo nechte stranou. 

Ryby (21.2. – 20.3.) 

Už vás nebaví vánoční shon. Všude 

jen vánoční ozdůbky, světýlka a 

cukroví. Snažíte se kvůli okolí se do 

tohoto období taky, jak se říká 

„zažrat“, ale nejde vám to. Třeba 

vám pomůže nějaký menší výlet na 

vánoční trhy s  kamarády. Projdete 

si stánky, nasajete vánoční atmosfé-

ru a hned vám bude líp. Třeba si 

toto období začnete i užívat. Stačí 

jen pořádně vnímat okolí. 

Kozoroh  

Dominika Šmirgová, 

3.A 
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Beran  (21.3. – 20.4.) 

V prosinci budete zavaleni úkoly. Čeká 

vás hektické období, ale pokud si čas a 

povinnosti správně naplánujete a přidáte 

fotbálek s přáteli nebo mani/pedi 

s přítelkyněmi, zvládnete to levou zadní 

a možná si to i užijete. Jste zvědaví, co 

dostanete letos pod stromeček? Dívejte 

se pozorněji, a neujdou vám letmé názna-

ky vašeho/vaší kamaráda/ky. Že to není 

to, co jste si přáli? Ale no tak, dejte mu/jí 

šanci! Je úplně jiný/á jako partner/ka, a 

navíc partnerství nabízí určité výhody, 

které nemáte vždy, když jste pouze přá-

Býk (21.4. – 21.5.) 

Bohužel se objeví několik skutečností, které 

vám udělají čáru přes rozpočet, bude se tedy 

hodit nějaký záložní plán. Vánoční čas ve vás 

vyvolává stavy melancholie, nepatříte mezi 

ten druhý typ lidí, kteří v  hektickém šílenství 

pobíhají po obchodech a shánějí dárky, jídlo 

na štědrovečerní tabuli nebo rozdávají lásku 

a jmelí každému, koho potkají na ulici. Máte 

Vánoce rádi, ale to přece neznamená, že bys-

te se kvůli tomu měli nějak stresovat, nao-

pak! Dopřejte si horkou koupel, zajděte na 

dobré jídlo… A konečně oslovte toho/tu spo-

lužáka/spolužačku, kterého/kterou potkává-

te vždycky ve čtvrtek u šaten. Bude to velmi 

Blíženci (22.5. – 21.6.) 

Čeká vás velmi krásné období! Vyrazte 

do společnosti a buďte otevření novým 

zážitkům. Poznáte nové lidi, se kterými 

si budete úžasně rozumět. Staré spory se 

vyřeší skoro samy a bude to pro vás mít 

spíše kladný přínos. Nezapomeňte včas 

nakoupit všechny vánoční dárky a udě-

lejte si seznam, mohli byste na někoho 

zapomenout! Taky byste si měli pořídit 

oslnivé šaty na plesovou sezónu, aby vás 

nikdo nepřehlédl – na obzoru je nový 

Rak (22.6. – 22.7.) 

Ač jsou všichni konstantně ve stresu a neví, 

ve kterém obchodě s  ponožkama jim hlava 

stojí, vy jste plní energie a sršíte ostrovtipem. 

Zkuste se podělit o trochu své energie a pár 

rad s ostatními, budou vám vděčni a příště 

zase oni pomohou vám. Protože jsou Vánoce 

svátky klidu a míru, rozdávejte úsměvy na 

všechny strany a dobrem budete odměněni 

zpět. Možná si o vás budou někteří závistivci 

myslet, že jste jen falešní a přetvařujete se, 

ale toho si nevšímejte, nenechte si kazit svou 

Lev (23.7. – 22.8.) 

V prosinci se budete chtít bavit a bude 

k tomu spousta příležitostí! Jen to moc 

nepřehánějte, ještě pořád musíte chodit 

do školy a podávat skvělý výkon, aby 

vám Ježíšek přinesl co nejvíc dárků. I 

když si vánoční koledy pouštíte už od 

prvního listopadu, teprve teď pro vás na-

stává to pravé vánoční období. Pomozte 

s pečením cukroví, kupte nové vánoční 

ozdoby a vyrobte vánoční věnec, to vás 

naplní pozitivní energií a pokud se vám u 

toho podaří strávit co nejvíce času 

s rodinou, bude to jedině dobře. 

Panna (23. 8. – 22.9.) 

Že se vám ten test z matiky nepovedl? Že 

z biologie určitě dostanete čtyřku? Jste k sobě 

až příliš kritičtí, milé Panny! Trochu zvolněte, 

blíží se přece Vánoce. Že se má tohle a tamto 

odevzdat už zítra? No a co! Jestli jim za to 

stojíte, a věřte, že ano, tak si počkají. Věnujte 

se raději výrobě vánočních dekorací a zútul-

něte svůj pokoj. Možná byste mohli umýt ok-

na a záclony, uvidíte, jak krásným a čistým 

dojmem bude váš pokoj působit. Nezapomeň-

te pověsit jmelí a pozvat vašeho idola! 
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  A je to tu. Rok 2017 se chýlí ke konci a Gyzna slaví své první 

výročí od svého „vzkříšení“. Myslím, že nikdo nečekal, že nám zájem 

o psaní časopisu vydrží tak dlouho a jsem moc rád, že jsou tu lidé, 

kteří jsou ochotní se na tvorbě Gyzny podílet, ba dokonce je to i baví. 

Děkuji proto všem redaktorům, kteří se rozhodli obětovat svůj volný 

čas psaním či formátováním příspěvků, než by si raději vyrazili ně-

kam ven za zábavou nebo se věnovali přípravě do školy. Na revanš 

budou proto v příštím čísle pro naše čtenáře všichni zúčastnění přá-

telé pisálci blíže představeni v  oslnivé záři reflektorů a bude jim tak 

vzdán hold, který si zaslouží. Nesmírný dík patří také všem kanto-

rům, kteří opravují nesčetné chyby v našich článcích, dovolují nám 

používat školní tiskárnu a její nákladný toner a zásobují nás žrádlem 

do koně. Nakonec bych chtěl poděkovat Vám, čtenářům. Věřte, že 

kdyby nebylo Vás, na tvorbu celého časopisu bychom se vykašlali.  

  Užijte si prázdniny, o Vánocích buďte s  těmi, které máte rá-

di, dělejte, co vás baví, nebuďte smutní, že něco hezkého skončilo. 

Vemte jed na to, že něco ještě hezčího právě začíná. Na Silvestra to 

moc nepřežeňte a čtěte Gyznu. Do nového roku Vám za celou redakci 

přeji všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví, spokojenosti a co nejvíce 

splněných snů. Teď už ale konečně otočte list a podívejte se, co jsme 

pro vás ve Vánočním čísle připravili. Howgh. 

Martin Malík, šéfredaktor 
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 Vánoce a vánoční svátky jsou tady. Období přejídání, zpívání koled a tráve-
ní času s rodinou. Nákupy dárků, pečení cukroví, zdobení bytů a zahrad rodin-
ných domů. Tohle přesně patří k Vánocům. Ale každý jedinec tyto dny prožívá 
jinak. Ať už slaví svátky s kýmkoliv a kdekoliv, každý je buď Vánoceholik nebo 
vánoční antiholik. Na základě naší lásky k těmto dnům rozdělím lidi do třech 
skupin. 

 První skupina žije Vánoci pořád a nakupuje dárky třeba už v srpnu, ne- li 
dřív. Užívají si  sladkostí s vánoční tématikou a pořizují každý rok ozdoby, kte-
ré jsou trendy a obrovský kýč. Pečou různé druhy cukroví a od začátku prosin-
ce pečlivě sledují a odškrtávají si dny do Vánoc.  Dárky jsou perfektně zabalené 
v papíru se Santa Clausem a ovázané obrovskou mašlí jako v amerických fil-
mech. Koledy jsou na denním pořádku a Sám doma nikomu ještě neuškodil. Je-
den vánoční svetr je málo, proto komínek svetrů se sobem vadit nebude. Sa-
mozřejmě vánoční svátky si užívají s rodinou a přáteli. 

 Druhá skupina jsou tzv. antiholikové. Dárky řeší na poslední chvíli aniž by 
přišli o balík peněz. Vánoční cukroví si nakoupí v supermarketech nebo ho 
radši ani nenakupují. Samozřejmě dárkové taštičky to jistí. Jsou samotáři,             
proto čas s rodinou tráví trochu s donucením nebo u televize s horory a detek-
tivkami. Maličký stromeček stačí, jelikož víc místa na něj není a vánoční nálady 
je v obchodech a u sousedů ažaž. Vánoční svetry jsou tabu, přece si nebudou 
kupovat něco, co běžně nosit nebudou. Myslí ekonomicky. 

 Poslední skupina je zlatý střed. Dárky sice nakupují na poslední chvíli,              
ale s balením si dají práci. Nějaké to cukroví upečou a byt  trochu ozdobí. Ale 
opatrně, nechceme to přece přehnat. Koledy si taky pustí a nějaké pohádky 
shlídnou. Vánoční stromek? Samozřejmě, když máme v plánu trávit čas s rodi-
nou. Kýčovité svetry sice nemusí, ale proč by si ho nepořídili, máme čas Vánoc.  

 Našli jste se v nějaké skupině? Já patřím do té třetí, protože jsem toho            
názoru, že se nemá nic přehánět, i když jsou Vánoce jednou ročně.  

Jindřiška Klimková, 5. A 

Typy lidí na Vánoce  

4 
„Nevěřím ti“ Proneslo děvčátko. „Kouzelníci mají hůlky a špičaté klobou-

ky a košťata a umí se přeměnit v  kočky, když se jim zachce.“ Mužův 

úsměv se ještě rozšířil a oči se mu rozzářily. „Takové čáry zmůže kde kdo, 

ale když mi nevěříte, pak mi dovolte, má paní, abych vám dokázal, že 

mluvím svatou pravdu!“ Zvedl paži, a natáhl ji k holčiččinu obličejíku.            

Ruka se mu třásla vzrušením, jak se blížila k  té malé tvářičce. Otřásl se, 

jako by prožíval pocit nesmírné slasti. „Mám tvůj nos!“ Vykřikl vítězo-

slavně a rozesmál se. „Ne, nemáš,“ řekla holčička rozmrzele. „Tatínek mě 

ten trik naučil“. Na horní ret jí skanula kapička krve. A pak další. Děvčát-

ko si ret otřelo prstíkem a pokusilo si nahmatat na své tváři nos. Ten už 

tam ale nebyl. Zela po něm díra, ze které se řinuly praménky tmavé krve. 

Zůstaly jen dvě černé hadí štěrbiny. Kouzelník se postavil na obě nohy                   

a v dlani vítězoslavně svíral holčiččin drobný nos. Podržel si ho proti 

světlu a s nadšením si ho prohlížel, jako by to byl drahý kámen. Začal si 

broukat jakousi písničku a otevřel svou záplatovanou brašnu. Vhodil do 

ní nosík, a ten přistál na vrstvě dalších malých nosů a zaschlé krve. Susan 

se rozplakala. Její matka si stále držela telefon u ucha, obrácená k  dceři 

zády. Holčička začala ječet. Žena se otočila na patě a vrhla po ní                         

pohledem. 

Martin Malík, 3. A 
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„Maminko, maminko, podívej! To je ale krásný ptáček!“ Povykovalo děv-

čátko a zuřivě zatahalo matku za ruku. „ Ano to skutečně je“. Odvětila 

nezaujatě žena. „Ale ty se díváš jinam, vůbec nevíš, na kterého ukazuju“, 

prohlásila holčička ublíženě a zašoupala nohama po cestě pokryté spa-

daným podzimním listím. „Samozřejmě že vím, kterého myslíš. Co kdy-

bys mu hodila pár drobečků? Co říkáš, Susan?“ Žena vytáhla z kabelky 

sáček, na jehož dně ležela hrstka drobků z housky, a podala jej své dce-

ři. Ta začala kousky pečiva házet na zem. Žena se spokojeně usmála, 

když tu se rozezněl její telefon. „Vydržíš chvíli, zlatíčko?“ Zeptala se 

dcerky, přikládajíc si mobil k uchu, nečekajíc na dceřinu odpověď.  

 Dívenka dál sypala po zemi drobky ze sáčku a sledovala slétající se 

ptáčky, jak pěkně zobou. Její maminka již plně zabraná do hovoru stála 

o pár kroků dál a ničemu jinému již nevěnovala pozornost. Děvčátko si 

povzdychlo a otočilo se k mámě zády. Tu se před ní objevil muž, nečeka-

ně, jako by vyrostl ze země. Měl boty do špičky, křiklavě oranžové 

kalhoty a dlouhý obnošený kabát. Přes rameno měl přehozenou zápla-

tovanou brašnu. Na tváři se mu rýsovalo začínající strniště a zpod uhlo-

vě černého cylindru mu splývaly havraní kadeře. V  uhrančivých očích se 

mu při pohledu na dívenku zračil zájem a pobavení. Usmál se na ni od 

ucha k uchu. „Nazdárek princezno, jakpak se jmenuješ?“ Pronesl melo-

dickým hlasem a trochu si přidřepl, aby se jí mohl dívat přímo do očí. 

„Susan“ odpověděla holčička. „A kdo jsi ty?“ Muž se opět usmál a zamr-

kal očima „Já, moje milá, jsem veliký kouzelník.“  

Pot a krev 
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VÁNOCE 

 

NEJHORŠÍ DEN V ROCE 

Ž e se s nadpisem neztotož-
ňujete a nechápete, co za so-
ciopata mohlo tento článek 
napsat? Ne, pro mě taky nej-
sou Vánoce časem depresí      
a úzkosti. Ale jsou tací, pro 
které je tento svátek vážně 
utrpením. 

Ptáte se kdo? Podle mého ná-
zoru jsou cílovou skupinou 
hlavně lidé, kteří nemají ten-
to svátek s kým trávit. Nema-
jí rodinu, nebo se o ně (už) 
nestará. Důchodci. Většina 
z nich je něčí rodič, prarodič 
či praprarodič, ale přesto 
prožívají Vánoce sami. Ať už 
u sebe doma, v nemocnicích 
nebo domovech důchodců.            
A poslední varianta je právě 
tou, kterou může každý z vás 
změnit.      

        
Samozřejmě je i možné fun-
govat jako dobrovolník 
v nemocnicích, ale domovy 
důchodců jsou stále tou nej-
žalostnější variantou. Skvělé 
je třeba vzít partu kamarádů, 
vyrobit babičkám a dědeč-
kům přáníčka nebo napéct 
perníčky a ve vánočním čase 
je navštívit. Ale to úplné mi-
nimum, co každý z nás může-
me udělat – navštívit své 
vlastní příbuzné a věnovat 
jim trochu našeho drahocen-
ného času. Ono se to asi ne-
musí zdát, ale možná je i va-
še babička osamělá a ty dvě 
návštěvy ročně jí nestačí.              
A na závěr – udělejte si i vy 
sami Vánoce časem, který 
pro vás nebude hektický a 
stresový.  I když to není vždy 
úplně jednoduché. 

Tereza Balcárková, 7. A
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Tma jako v hrobě, mráz v okna duje,  
šestá hodina a poslední den,  
žárovky svítí, žačka podřimuje,  
Zdá se jí, zdá, podivný sen: 

Libuše, Radka, dvě jména milá,  
panny jak jarní růže květ:  

která by z obou milejší byla,  
nikdo nemůže rozumět. 

 
Jestliže jedna promluví k hochu,  

do ohně by jí k vůli šel;  
pakli se druhá usměje trochu -  
světové aktuality by jí pověděl!  

 
U stolu sedí, pěsti zatnuté, 

stohy prací písemných je neúprosně moří. 
Červené propisky téměř vypsané, 
papíry rudé jsou, jako když hoří. 

 
„Hoj, ty tupý studente, 
 hněvá značně Radku,“  

„proč ses, pro rány boží, 
nenaučil látku? 

 
„Půl bod ti zde utekl, 
na trojku není dosti, 

tak tvůj průměr zanikl, 
musí to být k zlosti. 

 
„Hoj, ta tvoje čeština,  

chyba tak zjevná, že plane! 
však mně na mysli jiného,  

jiného cos tane. 
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 Mezi tím babička dokončovala poslední úpravy. Přeleštila 

všechen nábytek, sladila ozdoby na stromečku a zábradlí do po-
sledního detailu a spokojeně si užívala té překrásné nádhery.                
Naposledy šla zkontrolovat všechny místnosti, zda jsou 100% při-
pravené a když vešla na záchod, všimla v míse něčeho nečekané-
ho. Na povrchu hladiny vody v záchodu byla vrstva černého pra-
chu. Poté, když šla chodbou a sjela rukou po podlaze, a ta byla po-
kryta černou vrstvou prachu. „Co zase vyvádí!“ řekla si a pospí-
chala za ním do prádelny. Děda tam seděl, šťasten, že štětku vytá-
hl a hned ji babičce ukazoval. „To mě nezajímá! Koukni se na se-
be, jak vypadáš!“ zasupěla babi, děda si sundal roušku, aby mohl 
oponovat, ale babička se začala ironicky smát, jelikož jediné, co 
bylo na dědovi čisté tak bylo kolečko kolem jeho úst. „Ten barák 
si ale uklidíš, já to znovu dělat nebudu!“ babička bouchla dveřmi 
a dědovi to bylo jasné. Všechny saze, co vylítly po vypadnutí štět-
ky z komína prolítly ventilací, nezavřenými okýnky a dalšími štěr-
binami do domu. „Víš babičko, kdybys mě neměla, nebyla bys tak 
krásná, protože to rozčilování ti ohromně sluší.“ Prohlásil                      
a s myšlenkou na to, že si bude muset bez bramborového salátu 
kapra usmažit sám, se vydal uklízet dům. 

Klára Ospálková, 5. A 
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M 
oje babička je hrozný pes na uklízení. Jakmile 
leží někde pár smítek prachu, hned přiběhne 
s ručním vysavačem značky ETA a začne luxo-
vat. Nedej bože, aby byla v koupelně šmouha na 

zrcadle nebo špinavá vana, protože pak babi využije své chemické 
schopnosti a z koupelny se rázem stane sterilní místnost. Je tu             
i děda, takový náš rodinný kutil Tim, který vše spraví za každých 
okolností. Zkrátka má obrovskou fantazii, ať dělá cokoliv.    

Tehdy bylo ráno, 3. adventní neděle a děda byl už přes týden 
rozhodnutý, že právě dnes je ten vhodný den pro vyčištění komínu. 
Babička se zrovna chystala do města na nákupy, aby koupila vše 
potřebné na blížící se Štědrý den, ale děda ji stále přemlouval ať 
počká na něj, že bude za chvíli hotový. „Tak dobře,“ souhlasila       
a šla dokončovat své poslední úpravy na letošní Vánoční výzdobě. 
  Děda popadl železné lano, přišrouboval na něj štětku urče-
nou pro čištění komínů a vydal se do prádelny. Šel do prádelny, 
protože právě tam mají kotelnu, spíž, (ventilaci do koupelen a zá-
chodů  a všemožná větrací okénka), zkrátka vše v jednom. Děda až 
do dnes říká, že ta jeho štětka do komína je určená pro čištění ze-
spod, ale nejsem si jistá, zdali to kominická poradna doporučuje. 
„A jde se na to!“ děda nadšeně zvolal, nasadil si roušku, aby nedý-
chal saze a začal do komínu vsouvat a vysouvat své nové kominic-
ké náčiní. Jak neustále opakoval tyhle pohyby štětka se postupně 
začala odšroubovávat z lana, až nakonec zůstala celá uvnitř, zasek-
nutá. Když děda vytáhl jen holé lano, lekl se, ale hned ho, jako 
vždy, napadlo řešení jeho problému. Z drátu si vytvaroval hák, kte-

Saze přináší smůlu 
10 Tu prý dívce v půlnoci,  

když ve tmě nepotká lumpa, 
souzený se zjeví hoch, 

v klubu zvaném Žumpa.“ 
 

„Hoj, mne půlnoc neleká,  
z testů nechci již mít vředy:  

půjdu, vezmu řasenku,  
lak na nehty hnědý.“ 

 
Nastala půlnoc, všech nocí máti,  

v hodinách nočních, to jde o hubu.  
Na mladém sněhu svěží stopu znáti  

od školy přímo ke klubu.  
 

Z dáli je slyšeti tón hudby tklivý, 
kantorky spěchají za vysněným pánem. 

Když tu se ozve z křoví hlas křivý:  
„Šrajtofli naval, nebo je ámen!“ 

 
Ta jedna klečí, slzavé líčko;  

ta druhá stojí podle ní:  
„Libuše, Libuško, zlaté srdíčko,  

dejme mu peníze, možnosti není!“  
 

„Navalte mi šperky, šmuky, 
prachů po výslužce!“ 

Když tu ze tmy někdo řka: 
„Abys nedostal po držce!“ 

  
Na těle svetr šedi temné,  

brýle lehce na stranu - znám jej, znám!  
Po celé zemi má přátele,  

můj milý bože! Milan sám! 
 

Rukávy vykasal, prokřupal krk, 
s tím lumpem zatočil, dřív než bys mrk. 

Rámě jim nabídl, stačí jen pravit: 
na Žumpu kráčejí společně slavit. 
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Na nohy skočí, srdce jí bije,  
kantor přikleká vedle ní. 

Pot z ní teče, jak když ji vodou zlije, 
Byla to pravda, či jenom mámení? 

 

Oči si protírá, na pedanta hledí, 

ten s její dřímotou spokojen není. 

Však zazvonil zvonek a třída se k odchodu zvedá, 

ospalá studentka pak ještě dlouho je bledá. 

 

Martin Malík , 3. A 
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 "Moniko?" zavolám na ležící dívčí tělo. Ano, poznávám ji. Chodí se mnou na     

taneční kurzy. Ale je mi záhadou, proč se tu zjevila. 

 "Jindro?" poznala mě po hlase "Kde… kde to jsem?" 

 Zavrtěl jsem hlavou. "Opravdu netuším." 

 Chvíli jsme se na sebe dívali, dokud mi to nezačalo připadat divné. Tak divné, 

jako koukat minutu na trabant. 

 "Asi bych si už měla stoupnout, že?" usmála se. Bylo na ní vidět, že se hodně 

stydí, což nechápu, ale asi to bude mít nějaký pádný důvod. Nakonec jsem jí podal 

pomocnou ruku, kterou následně s radostí přijala. 

 "Kdes vůbec celou tu dobu byl?" nakonec prolomila dlouhé ticho. 

 "Jak celou dobu? Vždyť jsem tu teprve dvě hodiny!"  

 "Ne, nejsi, jsi tu měsíc." Informovala mě Monika. 

 "Počkat... takže to znamená, že budou Vánoce?" zeptal jsem se trochu zmateně. 

 "Asi za 2 dny" 

 

 "Opravdu se tu nudím." konstatovala Monika. 

 "Já taky," přidal jsem se. Opravdu tu nebylo nic, čím bychom se mohli zabavit. 

Ani kulička. A jelikož nás i komunikace, slovní fotbal ani kámen, nůžky, papír neza-

bavili, tak se tu asi budeme nudit ještě do smrti. Dokud... 

 "Já bych si tak ráda zatancovala," koukla na mě "nepřidáš se?" 

  Já na to pouze kývl. Ne, že by se mi zrovna chtělo, ale lepší nápad jsme vymys-

let nemohli. Chytli jsme se za ruce a začali jsme tančit něco na způsob Boogie Woo-

gie. Sem tam jsme udělali otočku a párkrát jsme se od sebe odpojili a udělali něco na 

způsob sólo tanečku. Přitom jsme si představovali nějakou swingovou hudbu. 

 Takhle nám to vydrželo asi čtvrt hodiny, dokud nespadla. Poté jen cukla kout-

kem a hned jsme se začali smát. Je vidět, že jsme se zabavili. 

 "Velice dobře..." 

 

Pokračování na dalším výtisku Gyzny 

 

            Jan Pelikán, G3.A 

naděje 
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