
Březí vlk 

 

Všechno záleží na tvé představě, a ta je ve tvé moci. Zbav se tedy, jestli chceš, své představy, a jako 

plavci, který objel předhoří, objeví se ti smavá hladina, všechno klidné a nezvlněný záliv. 

Marcus Aurelius Hovory k sobě 

 

Naše vnímání světa bývá většinou závislé na našem uvažování, nebo jinak – vidíme svět takový, jaký 

vidět chceme.  Je zajímavé, že mladý a zdravý člověk pohlíží na své okolí většinou zcela bezdůvodně 

často pesimisticky. Nikdo neví  přesně proč, možná to pochází z hormonální nevyváženosti, nízkého 

sebevědomí nebo nedostatku zkušeností, ale většinou každý mladý člověk má období, kdy je cloumán 

těžkými depresemi. Svět kolem sebe vnímá jako nepřátelský, nikdo mu tady nechce pomoci ani nerozumí 

jeho problémům. Ve své snaze osamostatnit se a vyčlenit se ve společnosti se dopouští různých kopanců, 

při řešení složitějších životních situací volí často nesmyslné a destruktivní jednání. V mládí se tak vlastně 

mladý člověk ocitá na hraně, stačí málo a jeho život se láme k horšímu. V téhle době je důležité, kdo se 

mu připlete do cesty, co ho na cestě ovlivní. Myslím si, že lidský život má svůj účel hlavně v tom, že 

mladý člověk tím, jak nabývá zkušenosti, postupně zraje a přirozeným vývojem dospívá ke stáří, které si 

představuji jako relativní poznání, stoický klid a smíření se s faktem, že jsem na konci své cesty. Ve stáří 

by měl pak starý  člověk své zkušenosti předávat mladším.  

 

Také jsem si prožil svou mladickou krizi. Měl jsem ale to štěstí, že v tomto složitém životním období jsem 

potkal  jednoho inspirativního muže, který to moje zrání hodně ovlivnil, pomohl mi změnit uvažování a 

následně také způsob života.  Měl jsem to štěstí,  že jsem poznal Březího vlka, co  mi otevřel oči a 

přesvědčil mě, že svět může být docela snesitelným místem pro žití, že je možné se postavit zlu a slavit v 

boji s ním i dílčí vítězství. No a v neposlední řadě, že existují také věci, které nejdou zhodnotit racionálně, 

věci které zavánění ezoterismem a spiritualismem. Ale raději nebudu předbíhat a pustím se pěkně 

popořádku do vyprávění!   

 

 

1.  Seznámení s panem Sochorem 

 

Na den, kdy jsem viděl poprvé Březího vlka, si velice dobře vzpomínám. Bylo to někdy ke konci září, 

měsíce, který když se povede, ještě dovede slunečními paprsky zahřát, ale současně už v sobě má něco z 

té pozdní radosti, která trvá snad  jenom tak dlouho, aby pomohla sklidit všechny plody přírody a 

připravila se na zánik a zmar.  Světlo bylo ten den krásně syté. Slunce do zlatova osvětlovalo první 

spadané listí, pozdní květy lákaly hmyz, který ještě naposled vylétl ze svých úkrytů, po sytě modré obloze 

se křižovaly čáry tryskových letadel a pamatuji se, že ještě lítaly vlaštovky. 

Já však na to všechno kolem nehleděl v kdovíjak povzneseně náladě. V tu dobu jsem ještě zkoušel štěstí 

v hlavním městě a čas od času jsem přijížděl za svými rodiči, abych s nimi povyprávěl, jak se mi vede. Ze 

začátku byly moje zprávy docela příznivé,  ale postupně,  jak se mi přestávalo dařit, jsem je začal 

zahrnovat negativními informacemi. To jsem měl v úmyslu i nyní, po rozchodu se svojí dívkou jsem se 

dokonce utápěl v těžkých depresích. Spěchal jsem do Sedmihoří navštívit svojí mámu, na kterou jsem 

chtěl přenést aspoň trochu toho smutku, který mě trápil. Chtěl jsem si  prostě postěžovat a vypovídat se.  

Když jsem se blížil k domu rodičů, divoce začal štěkat sousedův pes. Dalo se i předpokládat, že jako 

vždycky vyláká sousedku, která zvědavě vyhlídne přes plot, kdože to jde navštívit sousedy. Stalo se  i 

dnes úplně přesně: “Máma není doma, Ríšo!“, křičela na mě ta starší paní s čerstvou trvalou na hlavě, 

když otevřela dveře svého domku: “Je totiž u souseda.. Ten pán se jmenuje Stanislav Sochor.  Bydlí 

v tom posledním baráku nahoře u lesa!“, sdělovala mi a zvědavě nachylovala svou kudrnatou hlavu přes 

živý plot, aby jí neuniklo ani  jediné moje slovíčko. 

„Dobrý den, paní Vondrušková!“, volal jsem úlisně a co nejuctivěji na tu protivnou  starou drbnu, ale můj 

pozdrav zřejmě přes zuřivý psí štěkot přeslechla, protože křikla: “Budeš už konečně zticha, ty Ksindle? 

Vůbec nerozumím, co mi tady  mladý pán říká!“ mluvila směrem k psovi.  



Ale pes, který cítil vetřelce,  se jenom tak snadno utišit nenechal. Zřejmě ho rozdráždil pach z mých  

svršků, pocházející z levných zakouřených špeluněk, ve kterých jsem tehdy často popíjel a ubíjel svůj 

přebytečný čas. Pes dál svým vysokým hlasem zuřivě štěkal a vrážel do plotu, jako by měl v úmyslu ho 

povalit a po jeho zdolání mě pořádně prohnat. 

„Tak děkuji“, zavolal jsem ještě a naoko rázně vykročil směrem k lesu, aby snad nechtěla pokračovat 

v započatém hovoru.  

Za mámou někam k sousedovi se mi totiž vůbec nechtělo. Neměl jsem rád tyhle  sousedské návštěvy. 

Jestli si to teď po letech ještě dobře pamatuji, máma je často a ráda s oblibou provozovala po celou dobu 

mého dětství a mládí. Nevím přesně , jaký k tomu měla důvod, snad aby si utužovala dobré  sousedské 

vztahy,  nebo se na návštěvě dozvěděla nějaké užitečné informace, co se mohou hodit, ale vzpomínám si, 

že takhle trávila vždycky hodně času. Pro mě – tehdy 23-ti letého mladíka tyhle návštěvy vždycky 

znamenaly hroznou nudu a ztrátu času. Měl jsem úplně  jinou představu o životě, nechtěl jsem ho trávit u 

cizích, kolikrát nudných a ordinérních lidiček, tlachat a poslouchat  úplné nesmysly, které pro mě neměly 

valnou informační hodnotu . Když jsem se tedy ocitl mimo dohled zvědavé sousedky, svůj krok jsem zase 

zvolnil a uvnitř se již psychicky připravoval na nutnou společenskou přetvářku, kterou budu muset 

v nejbližší době podstoupit. 

Sochorův dům se objevil za první zatáčkou. Působil sešle , ale přesto na něm bylo něco útulného, jak byl 

zapasovaný v klínu lesa a dokola obstoupen přerostlými ovocnými stromy. 

Zrezivělá vrátka měla kliku, která nešla ani zmáčknout. Dveře vrátek byly přetaženy přes sloupek brány 

velkou pružinou, aby byly zajištěny a  samovolně se neotvíraly. Za příšerného vrzání jsem uvolnil 

pružinu a dveře se neochotně otevřely, jejich odpor jsem ale musel překonat zvýšeným úsilím.  

Zazvonil jsem na zvonek, ale ten byl také zřejmě nefunkční, protože jsem neslyšel vůbec nic. Zaklepal 

jsem tedy na dveře, ale odezva opět nebyla žádná,  tedy až na psa, který se kdesi v baráku dal do štěkotu. 

Vypadalo to, jakoby se dnes snad všichni psi ze Sedmihoří na mě domluvili, aby mi štěkáním 

znepříjemnili už tak dost smutný život! 

Po určité době, kdy bylo slyšet různé bouchání, klepání a přesouvání věcí, se dveře se slovy :“ No jo , už 

lezu, to je mi nějakýho kvaltu!“  konečně otevřely.  

V nich stál podsaditý,  asi sedmdesátiletý muž, který se ani nějak nesnažil skrýt svou nedůvěru 

k nezvaným návštěvám. 

„Dobrý den,“, pozdravil jsem slušně, jak jsem byl naučený:“ Já jsem Richard Kurc,“, představil jsem se:“ 

Měla by tady u vás bejt moje máma!“ 

„Jo to jsi ty, Ríša!“, řekl starý muž s již přátelštějším výrazem:“Jo, jo… Už jsem o tobě slyšel!“ 

„Tak pojď dál!“ vyzval mě:“Pojď tudy, dej pozor tady na ty krámy!“ a vedl mě chodbou po zašpiněném 

koberci, který byl zastavěn a obestoupen skříňkami, botníkem, stojánky a různými bednami… 

Dovedl mě až do kuchyně, která na první dojem vypadala také hodně zanedbaně. Uprostřed všeho 

nepořádku stál velký obdélníkový stůl, až po samé okraje zaplněn věci. Noviny, talíře, nůž, brejle, špinavé 

skleničky stály tu spolu v chaosu a změti . Za stolem seděla moje pořádkumilovná máma, která ležérně 

popíjela kafe, jako by se jí ten nepořádek pranic netýkal. Zběžně jsme se pozdravili.   

Pan Sochor si všiml mých rozpaků, když jsem se trochu zastavil a pohlížel na nepořádek v kuchyni:“To 

koukáš na ten bordel, co? Ale to víš, my svobodní mládenci máme trošku jinej žebříček hodnot. My na ten 

ordnung tolik nekoukáme!“ 

Velký rezavý pes, pravděpodobně ohař, na pokyn svého pána přestal štěkat. Rozvážně přikráčel ke mně 

blíž a na znamení usmíření se mě začal důležitě dotýkat nosem na různých částech mého těla a důkladně 

mě očichávat. Jeho pán ho nijak nenapomínal, naopak, když viděl moje rozpaky a jak se před ním trochu 

odvracím stranou, řekl jenom:“ No to ho teď musíš nechat, když jsem mu zakázal štěkat, tak se chce 

s tebou takhle seznámit. Teď už ti nic jinýho nezbejvá, než to vydržet!“, konstatoval věcně. “Vočichává 

takhle úplně každou novou návštěvu, jemu jedno,  jestli je to nějaká dámička nebo dřevorubec. Je to pro 

něho zdroj informací, potřebuje si vždycky vočichat ty nohy, zadky, kundy..“, pronášel svým hlubokým a 

monotónním hlasem, jako by na vědeckém sympoziu uváděl nějakou zásadní inovátorskou teorii. Podíval 

jsem se na mámu, která sice znechuceně protáčela oči, ale neřekla na to vůbec nic……………….   

 



Zápisky o zrání 

12. Ubytovna /až na společenské dno/ 

 

Tak mi zase nevyšel jeden podnájem a protože jsem neměl jinou možnost, šel jsem na ubytovnu. Tím jsem 

udělal další krok směrem ke společenskému dnu. Teď jsem tedy zase úplně sám, Zuzka se se mnou 

rozešla, protože se prý udobřila s manželem. Ale na druhou stranu, není se čemu divit, perspektivní jsem 

pro ni nebyl a třeba už nechce riskovat milence. Nebo možná se jí už ani nechtělo jezdit za chlapem na 

ubytovnu. A možná ani není čeho litovat, poslední dobou jsme si už neměli co říci. Končilo to tak, že si 

mně vždycky přivezla svým autem ke mně na podnájem. Šla pak pyšně vedle mě pokaždé s jinou kazetou, 

kterou chtěla při tom slyšet. Naposledy si nesla Lenku Filipovou a když bylo po všem, tak její hláška 

zněla:“Ani nemusíš nic říkat!“. Tak jsme to spolu ukončili nějak do vytracena, jednou se už  nezeptala, 

jestli mám na ní čas a ani já jsem se jí nepřipomenul. 

Bydlím teď na té  ubytovně společně s lidmi -  tím nejhrubším sociálním odpadem! Záchody a sprcha 

jsou společné a  jakoby to nestačilo, teplá voda teče jenom někdy. Kuchyňka tady vůbec není. Myslím, že 

hůře už bydlet snad ani nejde, ubytovna je umístěna ve starém baráku s temnými chodbami, ve kterých to 

smrdí a  po kterých běhají bezprizorné děti a psi. Moje jedna místnost je s oknem do ponurého dvora. 

Když mě správcová přijímala, dělala si se mnou starosti a  předem mě upozorňovala: „Moc se sem 

nehodíte, jste přeci jenom učitel. Tady bydlí jenom samý pochybný existence. Počítejte s tím, že vás 

budou přemlouvat, aby jste jim půjčil peníze. Ať vás to ani nenapadne, varuju vás! Už byste je nikdy 

neviděl! Chodí tady žebrat po pokojích takovej starší pán. Aby vypadal důvěryhodně, bere si k tomu své 

malé dítě. Jeden pán mu půjčil peníze a vzal si do zástavy jeho občanku. Peníze samozřejmě nedostal, 

zbyla mu jenom ta jeho občanka jenže ta je mu víte k čemu… Nepůjčujte jim, vezměte si moje slova 

k srdci, dobře vám radím!“ , vyzývala mě ta dobrá žena.  

Když jsem se tedy pak stěhoval, přidal se k nám nějaký cikánský kluk a když jsem si prohlížel společné 

záchody říkal:“ Ty záchody sou hrozný, co? Choďte spíš nahoru, tam sou trochu lepší!“  Veškerý život 

tady na ubytovně se odehrává hlavně na chodbách – předevčírem se tady nějací cikáni poprali, včera zase 

celá ubytovna poslouchala, jak jedna ženská svého chlapa vyhazuje z „bytu“. Jednou mi zase někdo klepe 

na dveře. Otevřu a vidím toho pána s malým dítětem. Slušně pozdraví a poníženým hlasem se mě ptá, 

jestli nemám kousek chleba, že prý mají s dcerou hlad. Tak jsem mu dal celý svůj bochník a ten večer 

jsem byl sám o hladu. Příběh skoro jako z nějaké pohádky, jenomže mě žádná odměna nečekala, žádný 

kouzelný dědeček nepřišel. Vůbec nevím, jak by to dopadlo, kdyby mě někdo požádal o půjčení peněz. 

Asi by je ze mě vydyndali. Na chodbách je tady pořád hluk, motají se tady hrozná individua, ani nevím, 

jestli je mám zdravit nebo nebo ne: alkoholici, fluktuanti,co po 14-ti dnech vyhazujou z práce,  pomocní 

dělníci, kteří pendlují z ubytovny na ubytovnu podle toho, jestli je někdo zaměstná  a neodradí je při tom 

jejich zjev, lidi na sociálních dávkách, co nikdy ani nikde nepracovali, peneři, polocikánské holky, co jsou  

ještě děti a  utíkají z domovů nebo z ústavů, černé balkánské  šlapky s přebarvenými vlasy, Ukrajinky 

s chtíčem v očích, vyžilé stařeny, které mají obličej rozbrázděný rýhami od kouření silných cigaret, ty 

všechny mě se zájmem sledují,  všechny mě rentgenují, když jdu po chodbě naproti nim. Chtějí mě 

stáhnout k sobě na samé dno společnosti? Snad tohle všechno není pro mně, snad ještě na to nejsem tak 

špatně, že bych si měl za sex platit? Je tady na chodbách pořád  hluk a tak se tady nedá soustředit ani na 

čtení, které jediné se tady dá dělat. Často tedy  ležím a přemýšlím, nebo se jenom tak dívám do dvora. Za 

dveřmi hlučí opilci a klapají podpatky kurev a já jenom tak ležím a přemýšlím. „ Snad mě od tohoto světa 

neoddělují jenom ty dveře. Snad sem proboha ještě nepatřím??“, říkám si sám pro sebe. 

Jedné noci se mi tady zdál sen: Jsme v nějaké exotické krajině, nemůžeme do města. Blíží se bouřka. Jak 

obloha tmavne, uvědomujeme si, že to nebude jenom tak obyčejná bouřka, ale apokalypsa. Ptáci  ztichli – 

nálada s mrvým tichem! Blízko za  obzorem se ozvou zvuky pozounů, trub a činelů. Už to začalo, 

myslíme si. Na obloze, divně barevné, přelétají bombardéry, rakety, šipky tryskových letadel a 

pterodaktylů – pravěkých létajících ještěrů, veškerý nepřátelský potenciál  se chystá zaútočit! Objevují se 

scény z historie – tisícihlavé bitvy, výstřely z děl, bojová vřava,  cinkání kovu o kov a tupé údery, dusání 

kopyt, ržání koní, rykot a kvílení raněných. A jiné davové scény, skandování mnohohlavého zástupu  a 

tupé údery seker na veřejných popravách. To jsou faty morgany, nebojte se! křičím! A když se zdá, že se 



nás to nebude týkat a všechno nás to mine a půjde to na nějaké větší město, objeví se najednou za plotemu 

u Kubernátů záškodnická skupina, která má za cíl nás zničit! Utíkám před nimi, schovávám se na ponebí, 

ve spíži, ve stodole u mlátičky, na sýpce, na mlatu, nebo jen tak nenápadně za lavičkou na záspi, ale všude 

mně vyslídí a doženou. Vzpomněl jsem si, co nám rekrutům říkali v přijímači, že koho zabijí ve válce, ten 

si bude v příštím životě užívat – může si vybrat ženu, prostředí a jakékoli skryté přání mu ta žena vyplní! 

A když už tedy nevím kudy kam,  nechám se od nich zastřelit, jako nějaký hrdina jim nastavím svou 

hruď!  A hned si vyberu sousedovu schovanku, všichni už vědí, co bude následovat, přistoupím k ní, 

chytnu jí za rameno, pak jí  jenom takhle zlehka zmáčknu zadek a odcházíme spolu. Ona se mnou 

pokorně a odevzdaně jako ovečka…  

Probudil jsem se a přemýšlel o významu toho snu. Ta dívka byla jasná, to byl sexuální symbol, potlačená 

touha a nedostatek sexu v poslední době, tam jsem problém neviděl, trochu víc jsem byl ale překvapený 

z té mojí smrti. Svoje sny  jsem si většinou zapisoval do sešitu, ale podobný jsem tam ještě neměl, o 

vlastní smrti se mi ještě nezdálo. Nemá to znamenat úplný pád, nebo naopak úplně nový začátek, konečně 

změna a spokojenost v životě?  Nevím, žádný snář u sebe nemám, ale ještě celé ráno jsem 

měl  neochvějnou jistotu, že takhle to prostě dál nejde, že se musí něco stát, že jsem dopadl snad na úplné 

dno, od kterého se pak můžu snad už jedině odrazit výš, že hůře snad žijí jenom bezdomovci. Někdy v té 

době jsem se rozhodl, že si přečtu americké motivační knihy Myšlením k bohatství a Miluj svůj život, 

které jsem měl půjčené od přítele. Vypadá to nepochopitelně, ale tyto na první pohled naivní a 

prvoplánované knihy, nakonec skutečně zafungovaly a pomohly mi změnit můj život. Začal jsem je číst 

ještě tady na tom příšerným pokoji a díky nim jsem si uvědomil spoustu věcí: svůj negativní pohled na 

svět, strach z neúspěchu a sebepodceňování, které vedlo k mým pozdějším psychosomatickým 

problémům. Snažit se potlačit svojí nenávist, myslet pozitivně a  najít si to dobré na svojí  práci.  

Sebeláska a uvědomění si  vlastních chyb dokáží divy, protože vesmírná energie prý odráží a znásobuje 

vyslanou energii. Chci lásku – mám jí tedy rozdávat, chci peníze – mám je utrácet a nestresovat se tím, 

chci být šťastný – mám sám sebe chválit i za maličkosti a radovat se i ze zbytečností. Zní to hloupě, ale je 

to tak! Snažil jsem se podle těch pravidel žít a od té doby jsem pak už vážněji nemarodil. Někdy prostě 

změní způsob uvažování až vážnější nemoc a člověk musí dostal trochu přes hubu, aby změnil způsob 

života. Taky mi v téhle době dost pomáhaly rozhovory s Březím vlkem, které tyhle teoretické věci v praxi 

potvrzovaly v praxi. Stačí spokojenost, vyrovnanost a nadhled! Začal jsem věřit, že konečně budu mít v 

životě trochu víc štěstí. 

 

Starý pán vypravuje: 

15. Pražské povstání  

 

Na konci války jsem bydlel u Rottů, to byla německá rodina, a dělali jsme zrovna nějakej mejdan, došlo 

nám pití, tak jsem se nabíd, že nějaký pití seženu. Sedl jsem  na tramvaj, ale kolem rozhlasu už jsem 

neprojel, bylo tam hodně lidí. Říkali, že jdou proti Němcům. Mezi nima byl taky jeden můj známej, nějakej 

Ludvík, s kterým jsme za války šmelili s masem. Ten mně hned pozdravil, podal mi nůž -  takovou 

kudličku, a řekl: Tak to máš pro začátek! Tak takhle to tenkrát začalo - na mejdan už jsem se nevrátil! 

Ludvík ten byl fikanej, udělal si v kabátu díru a zlato, co zabavil, si strkal za podšívku. Za opaskem nosil 

tesák, přes rameno malorážku a pajdal na jednu nohu: Takovej to byl gardista! Jo, to tenkrát nebyla 

žádná sranda, když někoho chytili, že krade, mohli ho na místě klidně i zastřelit! Chodili jsme tenkrát po 

domech a od domovníků jsme měli jména lidí, co spolupracovali s Němcema, to se dalo lehko zjistit. A 

když jsme na někoho natrefili, sbalili jsme ho a odvezli rovnou na Pankrác. Jednou jsme takhle vyhmátli 

ruskýho emigranta, co donášel Němcům, toho jsme ani nestihli na ten Pankrác odvézt! Všichni jsme mu 

hned dali ránu, i já jsem mu jí vrazil pažbou do obličeje a řekl jsem: Ty hajzle!, pak tam přišel nějakej 

starej chlap a řekl: Nechte ho, ten patří mně! a střelil ho pistolí do boku. A byl jsi Ríšo někdy na zabijačce 

a viděl si, jak pumpujou z prasete packou krev? Tak takhle stejně, ve stejných vlnách, to z něj vytejkalo, 

celá místnost byla hned plná krve! Jeho žena a děti křičely. Myslel jsem, že budu mít výčitky svědomí, za 

to že jsem ho vzal tou pažbou. A taky mi pak bylo líto tý ženy a dětí. Docela jsem i dost o tom přemýšlel, 

jestli jsem ho měl vlastně mlátit, jestli to nebylo zbytečný. Jednou totiž, to jsem byl ještě malej kluk, jsem 



půjčil jednomu chlapovi boty a von se pak z nešťastný lásky voběsil! To víš bylo to  na malý  vesnici, 

ženský začaly lítat a křičet: Venca se voběsil! Tak jsem tam taky běžel a uviděl jsem na něm ty svý boty. 

Myslel jsem, že se pak zblázním, ten chlap mě chodil  strašit, kam jsem se hnul, na dvoře, ve stodole - 

všude jsem ho viděl, tejden to trvalo a teď najednou dám pažbou chlapovi, kterýho před mýma očima 

zastřelej a vono nic, nestalo se vůbec nic! Viděl jsem pak dalšího mrtvýho, dalšího, pak hromady mrtvejch, 

jak je házejí do nějaký díry hlava nehlava a vůbec nic to se mnou už neudělalo. Zvyknul jsem si, v tom byla 

ta válka hnusná.. 

A už jsem ti říkal richarde vo tom katovi? Ne? tak to ti teda hned řeknu: To taky tak stojíme v Pankráckej 

věznici a někdo začal volat: Chytili kata!! Mají kata!! představ si, našli tam kata, kterej ještě před revolucí 

popravil dva lidi a úplně zbytečně,  vůbec už  nemusel! Všichni ho hned začali mlátit a křičeli na něj 

Pročs je zabil kurvo? a německej soudce, co stál vedle, křičel: Já mu nic nenařizoval! To von sám! Pak 

tam přišel chlap - mohl to bejt dozorce, protože ho znal a věděl, že to opravdu dělal, a ten řekl: Položte ho 

sem a sundejte mu boty! Položili ho a začali ho mlátit po chodidlech a Richarde, nekecam ti, za chvíli měl 

na nohou asi takhle silnou, asi dva centimetry vrstvu krve, takže to vypadalo, jako by měl na nohou 

galoše. Postavili ho a ani nemohl jít, jenom stál, přišel k němu Ludvík, ten pajdavej, a řekl: Dej ty pracky 

dolů! von samozřejmě nerozumněl, tak Ludvík vyndal nůž a seknul mu po prstech, dva mu useknul a po 

druhý ruce taky, 2-3 prsty hned odpadly. Chvíli mu ještě nadávali a pak ho hodili do sklepa. Do rána prej 

vykrvácel. Jo v tom byla ta válka vážně hnusná, spousta lidí tenkrát ve válce brala spravedlnost do svých 

rukou. 

Dělaly se tenkrát dost ošklivý věci, někteří lidé a zvlášt  ty co se nejvíc za války báli, využívali 

beztrestnosti a mstili se na Němcích. Třeba chlap - kdybys ho znal, v životě bys do něj neřekl, že to udělá - 

řekl jednomu zajatýmu Němcovi, : Sundej mu ty boty! a ukázal na známýho vedle, co měl takový ty kožený 

vysokačky, to víš, horko bylo tenkrát v květnu strašný, von je měl zapařený - to bez zouváku těžko sundáš!, 

Němcovi to nešlo. Ukaž dej to sem! vzal tu botu a sám mu jí sundal, rozmáchl se a Němce tou těžkou botou 

takhle praštil kramflekem přímo do hlavy. To víš, hned se zkácel k zemi a  tam hned bylo krve!  A ten 

chlap, jak ten Němec ležel tak šel k němu a chtěl ho ještě dokopat. Tenkrát jsem na něj zařval: Brzdi 

Franto! On se na mně podíval dost nechápavě, ale přestal s tím: Nechej toho, to ho chceš zabít?, řekl jsem 

mu. A on pořád na mně koukal jako na mimozemšťana  a řekl nechápavě: Co blbneš, Stando, vždyť je to 

Němec! Já ale byl vždycky pro to Němcům nic nedopouštět, ale musely to bejt spravedlivý tresty,   jenom 

těm Němcům, co si to zasloužili,  ale takhle  ubližovat bezbranejm,  tak to se mi tedy vůbec nelíbilo. 

Musel jsem takhle zasáhnout a riskovat konflikt s kámošem. Jo, takhle hnusná byla tenkrát ta válka.. 

Jako dneska si pamatuju ty německý holky, hlavy jim vostříhaly dohola a nechaly je rozebírat barikády: 

Rychlejš! Los!Los! řvali na ně a ty holky musely házet dlažební kostky a když už byly unavený a některá ji 

pustila, spadla jí na nohu, vzalo jí to prsty, ale voni pořád řvali Los!Los! a když některá padla vysílením, 

tak před ní dali lavor se studenou vodou a to víš, když dáš někomu v tomhle stavu napít, stačí lok studený 

vody a je po něm, většinou to nepřežije! A to ty holky pomalu nic neudělaly, akorát, že byly Němky a byly 

za války v Praze. To jednou, to bylo jiný, už bylo úplně na konci války, chytily dva parchanty z 

hitlerjugend, kteří  začali v tramvaji střílet do lidí.Celkem dost lidí tam tenkrát zařvalo.. Jak ty smrady  

chytili, jednoho hned povalili na zem a udupali ho, šlapali po něm, až vypustil duši a druhýmu zakroutili 

krkem - dva chlapi ho drželi a dva mu rvali hlavu dokola, až mu zlomili vaz, normálně jako když huse 

zakroutíš krkem! A když jsme vyprávěli starýmu Rottovi, kterej byl Němec, že jsme viděli, jak jednoho  

Němce voběsili na ulici, polili benzínem a ještě zapálili, starej Rott neřekl vůbec nic, jenom se sesunul na 

podlahu, omdlel...  Němci byli tenkrát ke konci války hodně zbabělí a stačilo říct: Na kolena a líbat 

českou zem! a Němci to hned dělali       ………. 

 

 

 

 


