
Útěk za kopečky. 

 

Dědo, dědo, pojď nám povídat, jak jsi utíkal přes hranice. 

 

No, můžu těm nevinným dětičkám odmítnout, jak touží po 

dobrodružství? Jak jim svítí oči napětím? 

Tak jsme si sesedli kolem radiátoru a začal jsem. 

 

"To víte, někteří lidé jsou nespokojení s momentálním životem. Samé 

zákazy, příkazy a jiné věci, kterým nerozumíte, ale taky bonzování."  

I pravda už se nesmí nahlas říkat, jsem si pomyslel. 

 

"Co je to bonzování?" vyhrkl do ticha ten nejmladší posluchač.  

"To když na tebe někdo žaluje", jsem odpověděl a pokračoval ve 

vysvětlování. "Třeba když na tebe někdo žaluje babičce, že jí čůráš 

do kytiček. 

"Neruš, neruš prcku" okřikla zase ta nejstarší posluchačka svého 

bratříčka. "Dědo, pokračuj, já se nemůžu dočkat. Bonzoval tě někdo? 

Stříleli po tobě? Chytili tě, nebo jsi jim utekl?" 

"Utekl, protože by tady nebyl," mudroval klučík. Láskyplně jsem je 

všechny pohladil a jal se dál vyprávět. 

 

"To víte, nejdřív jsem si udělal plán kudy a jak zmizet. Vzít si jen 

batůžek, v něm jen chleba a kus salámu. Tam se o mě dobří lidé aspoň 

do začátku postarají. Nejdůležitější je dostat se nepozorovaně k 

hranicím. Autobusem ne, to bych kontrolou asi neprošel. Tak jsem 

zvolil vlak. Byl jsem se podívat několikrát na nádraží. Ano, byly tam 

hlídky. Policajti, teda jeden policajt a jeden voják s páskou. 

Kontrolovali papíry a doklady každému, kdo vykročil k vlaku.  

Jo, sehnat takovou tu listinu. A taky jsem občas viděl, že někoho  

i od vlaku vrátili. 

Řekl jsem si, že bych mohl opatrně nastoupit z druhé strany."  

"Jejda, to je nápad," zatleskaly radostně dětičky.  



"Povedlo se, ztratil jsem se mezi cestující. Všichni jsme byli 

zamuchlaní tak nějak do sebe, i s batůžkem jsem nebyl nápadný. 

Vystoupil jsem stanici před hranicí a pomalu, abych nevzbudil 

pozornost jsem zamířil k nedalekému lesu." 

V pauze jsem přehlédl napjaté posluchače a pokračoval. 

"Vyšel jsem z lesa, rozhlédl jsem se a vydal se polní cestou vedoucí  

k vytouženému obzoru. Ano, přeběhnu kopec a budu tam, na místě kde 

si splním sen. Trošku jsem se zadýchal, plíce pracovaly na plné 

obrátky, jak se plnily svěžím čistým vzduchem. No, bylo to spíše 

takové návrší, ale těch tam bylo povícero. Pole, louky, lesy,"  

( vše zvlněné jako ňadra ženy, zamyslel jsem se a ustal ve vyprávění.) 

"Pokračuj, pokračuj a nenapínej dědečku," povzbuzovala mě 

drobotina. 

"Tak, pole, louky, lesy, i lesní jezírka a rybníků co tam na dohled bylo. 

A támhle stromořadí, konečně silnice. Nadechl jsem se tak nějak 

svobodně a svěže k ní vykročil."  

"Už jsi tam byl dědo, viď," vydechl s úlevou malý mudrlant. 

"To jsem si myslel taky chlapče," jsem mu se slzou v oku odpověděl. 

"Po silnici jelo auto,"  pomalu jsem pokračoval. "Zpomalovalo, až 

zastavilo právě v místech, kde jsem přicházel po polní cestě k silnici." 

"A bylo pomalované, takové to neviditelné, to zamaskované?" bylo 

šeptem slyšet v napnutém tichu. 

"Ano dětičky, bylo pomalované,  

bylo tam napsáno - Pomáhat a chránit." 

"A co ti provedli???" 

Těžce jsem vydechl a smutně pokračoval. "Vyslechli, pokývali hlavou, 

popřemýšleli a vrátili mě do mého okresu." 

"Dědo, dědečku, nebuď smutný, my jsme rády, že jsi tady s námi 

zavřenej." 

 


