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Netrap se, duše má 

že je život krátký 

nevzpomenem si už víc 

za hřbitovními vrátky... 

 

Byl to můj první a poslední školní výlet. Tenkrát před válkou, v obecné 

dvoutřídce v Hrejkovicích. Řídícím byl pan Vavruška a učitelkou všech žáků 

slečna Marčanová, hezká žena, všemi kluky obdivovaná. Já v té době chodil do 

první třídy a – nevím proč – stal jsem se jejím oblíbencem. Celoškolní výlet 

představoval pěší túru přes Kostelec nad Vltavou a dál sešupem k řece 

k letoštickému mlýnu, jezu a přívozu. Než jsme tam doputovali, zastavili jsme 

se na konci sobědražského lesa poblíž obrovské kupy mraveniště. Zatím co jsme 

pojídali buchty či vejce natvrdo, pan řídící u mraveniště demonstroval, jak se 

zbavit rýmy: kapesníkem přejížděl po mraveništi tak dlouho, až na něm uvízl 

velký hrozen mravenců. Lezli mu po ruce, do rukávu a až ke krku. Zírali jsme na 

ten div jako na zjevení. Pak pan řídící mravence razantně setřásl a nosem prudce 

vdechoval z kapesníku jejich ostrý pach – kyselinu mravenčí. Dával nám také 

čichat – kýchali jsme a slzeli. Jestli někomu rýma přešla, to tedy už nevím.  

Opodál na louce se odehrávala jiná událost. Tou dobou vládla v naší škole móda 

praku. Klasické provedení mělo vidlici z dubové větve a kamínky se metaly 

natažením gumy. Prostě byla to klukovská střelná zbraň, se kterou jsme uměli 

obstojně zacházet a občas i něco rozbít. Proto byl prak přísně zakázán. A právě 

ve chvíli, kdy jsme si čmuchali ke kapesníku s kyselinu mravenčí, žák 

posledního ročníku, Pepíček z pazderny, prokazoval opodál svoje střelecké 

umění a strefoval se do stromů. To samosebou nemohlo ujít bdělému oku sličné 



slečny učitelky. Ale Pepíček vlastnictví praku zapřel. I rozhodla se prohledat 

jeho kapsy. Když sjela rukou do kalhot – začervenala se a vrazila Pepíčkovi pár 

facek. Nevěděli jsme, co se přihodilo, toť se ví. Až později jsme se dověděli, že 

Pepíček měl kapsu dočista děravou, a tak slečna učitelka projela rukou až do 

rozkroku, který se mezitím jaksi zvětšil... 

Po sladkém odpočinku jsme sešli dolů k řece. Už z dálky bylo slyšet hučení 

proudu, který přitahoval tajemností, neboť hladina řeky byla vždy temná a voda 

vytvářela nebezpečné víry. Zato břeh byl okouzlující! A jak jsme tam dováděli, 

najednou vidíme v nebeských výšinách nad řekou urputný zápas dvou 

neuvěřitelně velkých ptáků. Bylo nám ihned vysvětleno, že jsou to říční orli. 

Titánské výpady dravců byly prudké, jejich kmity a úhyby nám připadaly jako 

souboj draků. A tu najednou z tohoto obrovitého klubka opeřenců cosi vypadlo a 

pomalu a houpavě se snášelo dolů. Bylo to velikánské hnědobílé orlí pero, svou 

vznešenou krásou podobné fantomu z nebe. Každý z nás chtěl vlastnit tuto 

nádhernou ozdobu indiánských náčelníků. „Peří, peří, pero z orla!“ křičeli jsme, 

běželi blíž ke břehu a vztahovali ruce proti slunci – chytit, chytit orlí pero! 

Avšak to houpavě dopadlo doprostřed proudu, kde náhle vypadalo jako bílá 

plachetnice, mířící k přístavu dalekého moře. Marné bylo naše dohadování, kam 

asi dopluje.  

Za chvíli nám vzácné ptáky, stále bojující, zakryla protilehlá stráň s lesem a 

výletního dne byl pomalu konec. Domů se šlo monotónně a vše hezké bylo to 

tam. Dnes se mi tento den vybavuje při některých scénách z Felliniho filmu 

 

 


