Básnička
Sára se zadívala na pana profesora. Zrovna něco psal na druhou stranu ukradeného
dokumentu. Za jeho ukradení zaplatil Adamovi dvěma cigaretami. Sára se opatrně přibližovala,
aby se podívala, co že to vlastně pan profesor píše. Musela ale opatrně. Věděla, jak pan profesor
nemá rád, když ho někdo při práci ruší. Blížila se a blížila. Když byla tak na půl metru od papíru,
zvedl náhle pan profesor hlavu tak prudce, že Sára leknutím odskočila. Profesor se na ni chvíli
přísně díval. To proto, že ho vyrušila. Sára ihned začala s omlouváním. Pan profesor začal
přednášku o tom, jak se dospělí nesmí při práci rušit. Po dlouhém proslovu, které Sára tak
nesnášela, se mu znovu omluvila a velice opatrně se ho zeptala: „Prosím vás, pane, nemohla bych
se podívat, co to píšete?“ Pan profesor se chvíli díval do papíru, chvíli zase na Sáru. „Podívat se
nemůžeš,“ řekl po chvilce a Sára zklamáním sklopila hlavu, „ale můžu ti to říct.“ Tím si ji získal.
Rozzářily se jí oči. „Je to básnička o...,“ aniž by dokončil větu, vešel do místnosti dozorce a odvedl
si všechny muže, včetně pana profesora na práci. Sára se za ním ještě chvíli dívala, ale to už se
zvedali i ostatní, kteří tam zůstali, a odešli i se Sárou sklízet zeleninu.
Byl večer. Všichni se sešli na baráku a lezli jeden přes druhého, aby si mohli lehnout. Sára
spala na tom nejspodnějším patře společně se svou tetou. Dnes ležela úplně na kraji. Jako poslední
přišla její kamarádka Dana s maminkou. Její maminka zmožená prací si rovnou lehla. Danuška ještě
chvíli počkala a potom se k Sáře naklonila: „Mám ti vyřídit od pana profesora, že jestli chceš vědět
víc o jeho básničce, máš za chvilku přijít za tenhle barák. Máš být ale hodně opatrná a hned, jak tam
přijdeš, si máš sednout na zem a modlit se, aby tě dozorce neviděl. On tam prý taky za chvíli
přijde.“ Sára okamžitě zapomněla na únavu. Chtěla se dozvědět víc o tom, jak pracují umělci. Ještě
chvíli ležela, a když se kolem ní neozývalo nic kromě tichého chrápání, opatrně vstala a snažila se
potichoučku vyjít ze dveří. Moc potichoučku to nešlo, protože podlaha byla rozvrzaná. Naštěstí pro
ni byli všichni po celodenní práci unaveni, takže se nikdo ani nepohnul, když Sára otevřela
skřípající dveře. Vyplížila se za barák. Sedla si na zem tam, kde rostla vysoká tráva, aby ji nebylo
vidět. Díky zimě a únavě nebyla příliš nenápadná. Klepala se tak, že kdyby kolem některý z
dozorců šel, okamžitě by ji uviděl a bůh ví, co by s ní potom bylo. Čekala dlouho. Neměla sice
pojem o čase, ale bylo jí jasné, že chvilka, o které Danuška mluvila, měla být rozhodně kratší.
Naštěstí se dočkala. Pan profesor přišel sice později, ale přišel. „Tak co všechno už jsem ti
stačil říct?“ zeptal se udýchaný profesor poté, co doběhl až k ní. „Zatím vůbec nic,“ odpověděla
Sára a klepala se zimou. Pan profesor se posadil k ní na zem a spustil: „Bude to báseň o tom, co tu
teď prožíváme. Jak se tu jí, spí, pracuje a všechno ostatní. Až tahle válka skonči, bude to, co my tu
vytvoříme, možná jediným svědectvím o tom, jak to tu chodilo.“ Sára se na něj nechápavě podívala.
„Takže bychom měli něco tvořit, aby se vědělo, jak se nám to podařilo vytvořit?“ zeptala se, aniž by
věděla, chce-li vůbec znát odpověď. Bylo to poprvé, co se na něco zeptala takto složitě a ono to
dávalo smysl. „V podstatě ano,“ řekl zamyšlený profesor. Stále měl stejný výraz, jako když ho Sára
viděla poprvé. Stále se tvářil mrzutě a velmi přísně. Čím víc ho ale Sára poznávala, uvědomovala si,
že se vůbec nechová tak, jak vypadá. Kroky dozorců se začaly pomalu přibližovat. „Měli bychom
už zase jít, nebo se už dovnitř nedostaneme,“ pošeptal Sáře. „Už? Vždyť jste sotva přišel,“ řekla
Sára a chtěla by pokračovat v mluvení, ale pan profesor jí dal rychle ruce před pusu a Sára
pochopila. Když dal ruce zase pryč, pošeptala: „Tak dobře, na shledanou zítra.“ Profesor kývl
hlavou a řekl: „Zítra také pracuji na sklizni, takže můžeme mluvit tam.“ Oba vystrčili hlavy zpoza
rohu a utíkali každý do svých dveří.
Ráno Sáru probudil zvonek. Okamžitě vyskočila a dnes se do práce TĚŠILA. Nikdo
nechápal proč. Jen Danuška tušila, že v tom bude ten starý pán, který jí včera večer předal vzkaz.
Měla pravdu. Když přišli na pole, pan profesor už tam byl a v podřepu vytrhával nedozrálou mrkev
ze země. Sára se k němu rozeběhla. Když doběhla až k němu, pozdravila ho a čekala, co bude.
„Vypadá to, že naši básničku budeš muset dokončit sama. Zaslechl jsem, že bude odjíždět další vlak
a já budu v něm,“ řekl jí bez pozdravu. Sáru okamžitě radost přešla. Má přijít o jediného člověka,

který v ní udržuje alespoň nějakou naději na lepší zítřek? Nevěděla, co má říkat, tak jen smutně
kývla hlavou. Pan profesor se na ni zadíval a Sára si nebyla jistá, ale zdálo se jí, že změnil na
okamžik výraz z mrzutého staříka na smutného staříka.
Od té doby, co spolu sklízeli na poli, se setkali ještě několikrát. A pokaždé přidali dva tři
verše do své básničky. Básnička to nebyla dlouhá. Měla jen dvě sloky, z nich ta druhá nebyla
dokončená. Stále nemohli přijít na to, jak básničku završit.
Čas plynul. Ne rychle, ale nějaký ten týden už uplynul a vlak měl odjet. Sára se snažila pana
profesora najít, ale marně. Po návratu na barák se dozvěděla, že ji opustí nejen pan profesor, ale i
Danuška. I přesto, že byl mezi děvčaty věkový rozdíl, Sáře bylo 8 a Daně 15 let, byla Dana pro Sáru
takovou kamarádkou, jakou by si venku hledala jen stěží. Sáře se podařilo dostat se až k bráně, kde
se mohla rozloučit s Danou. Pana profesora už ale nikde neviděla. Když tu se najednou vynořil z
davu lidí, jdoucích do vlaku. Skrz plot se mu podařilo podat jí papírek s básničkou. „Dokončil jsem
ji,“ řekl a mile se usmál. Sára nevěděla, jestli se má smát, nebo brečet. Stihli si říct jen sbohem, než
dav strhl profesora zpět do směru na vlak.
Sára tomu nemohla uvěřit. Opustil ji profesor, Dana a spolu s nimi i spousta dalších lidí,
které znala. Jedinou útěchou jí byla básnička, kterou si od té doby četla každý večer.
Sára si o pár dní později začala zjišťovat, kdo všechno v něčem vyniká. Malířům radila, aby kreslili.
Spisovatelům, aby psali. Skladatelům, aby skládali, a zpěvákům, aby jejich skladby zpívali.
Pokaždé, když se jí umělec ptal, proč by to měl dělat, odpovídala mu stejně jako profesor tehdy jí:
„To, co tu vytvoříte, bude jediným svědectvím o tom, jak to tu teď chodí.“
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