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Å˜íká se, Å¾e hrdinou, který zachraÅˆuje cizí Å¾ivoty, se Ä•lovÄ›k stává mnohdy jen shodou vnÄ›j&scaron;ích okolností. Já pro
mám pÅ™íbÄ›h o jednom takovém hrdinovi. VlastnÄ› hrdince. Mám kamarádku, která Å¾ije v paneláku a nenávidí holuby.
KdyÅ¾ si tedy jeden z nich zaÄ•al budovat hnízdo pÅ™ímo na parapetu jejího okna, mÄ›la jasno.

UÅ¾ se blíÅ¾ila k oknu se smetákem, kdyÅ¾ jí cestu zastoupil její &scaron;estiletý syn a celý rozzáÅ™ený volal: &bdquo;Mam
mami! Za oknem se nám zabydlel ptáÄ•ek! V&scaron;imla sis, jaký má krásný voÄ•i?&ldquo; Kamarádka se snaÅ¾ila
synovi vysvÄ›tlit, Å¾e holubi nejsou ptáÄ•ci, ale létající potkani, co rozná&scaron;ejí nemoci, kakají na sochy a vÅ¯bec se
&scaron;kodlivostí Å™adí nÄ›kam mezi teroristy, komunisty a éÄ•ka v potravinách. JenÅ¾e syn obdaÅ™il kamarádku takovým
pohledem, Å¾e se zarazila. Holub mÄ›l opravdu krásné smutné oÄ•i &ndash; a v hnízdÄ› dvÄ› vajíÄ•ka. V kamarádce se
probudily mateÅ™ské city a donutily ji odloÅ¾it smeták. Syn alespoÅˆ zaÅ¾ije zázrak zrození v pÅ™ímém pÅ™enosu. No a aÅ
svém pelí&scaron;ku malá holoubátka vyklubou, pak je teprve vyvraÅ¾dí smetákem. V tuto chvíli vstupuje do
na&scaron;eho hrdinského pÅ™íbÄ›hu ona avizovaná souhra náhod. Den nato se na nástÄ›nce v pÅ™ízemí objevilo oznámení,
Å¾e se v domÄ› budou natírat parapety a nájemníci si mají neprodlenÄ› uklidit svá okna. V kamarádce se k mateÅ™ským citÅ¯m
pÅ™idaly je&scaron;tÄ› spasitelské, takÅ¾e se, rozhoÅ™Ä•ená a odhodlaná, vydala za správcem domu, mohutným dvoumetrov
golemem, aby ho pÅ™esvÄ›dÄ•ila, Å¾e její parapet se natírat nebude. &bdquo;Hnízdí na nÄ›m ptáÄ•ek a bude mít mláÄ•átka,&
argumentovala, pÅ™iÄ•emÅ¾ zamlÄ•ela, co Å¾e je to vlastnÄ› za ptáÄ•ka. Golem jen zavrtÄ›l hlavou. Kamarádka ho prosila, a
její parapet natíral aÅ¾ nakonec. Nebo Å¾e si odlije trochu barvy a natÅ™e ho sama. Golem byl ale neoblomný. Teprve kdyÅ¾
pÅ™ed ním kamarádka celá zoufalá rozplakala, setkal se s jejím smutným pohledem a mávl rukou. A tak kamarádka, co
k smrti nenávidí holuby, zachránila holuba a jeho holoubátka. Nevím, jestli jde z téhle historky vytÄ›Å¾it nÄ›jaké pouÄ•ení.
Snad jedinÄ›, Å¾e rozdíl mezi hrdinou a zbabÄ›lcem nebo mezi tím, zda nÄ›koho milujete nebo nesná&scaron;íte, je Ä•asto jeno
vÄ›cí pohledu. JAN FLA&Scaron;KA
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