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Verča, ta se má! 

 

     Jdeme do školy. Já učím na základce, dcera studuje na gymnáziu. 

     Do ochrany starobylého podloubí našeho malého náměstíčka chybí už jen pár přískoků. 

Ten poslední přes velkou kaluž. Přeskakuji. Adélka nedoskočila. 

     „No, dcerunko?!“ 

     Setřásáme vodu z deštníků. Hledíme do šedé clony před sebou.   

     „Jen houšť a větší kapky!“vykřiknu a vykročím. 

    „Černý humor, jo?“pronese mračící se dcerunka s intonací věty napůl oznamovací a napůl 

tázací. 

     „Ne, to není humor, to si vroucně přeju,“ říkám vážně. 

     „Vážně nevážně,“ zasměje se konečně, ale hned se zas zamračí. 

     Provokuji dál: „Vážně. Opravdu jsem ráda, že je dnes tak ošklivo.“ 

     „Cóóó?“ 

     „Jóóó.“ 

     „Takže podle tebe je lepší chodit v půlce června v bundě, zateplených riflích a s deštníkem 

nad hlavou místo v tričku, kraťasech, se slunečními brýlemi na nose.“ 

     „Jenom pro tento týden si to tak přeju,“ 

     „Nestačí ti jenom dnešek? Na celý týden?“ nechápe Adéla. 

     Končí úsek cesty pod podloubím. Po zasvištění kovového dua vystřelovacích mechanismů  

deštníků se ocitáme opět v nepohodě typu ,škoda psa vyhnat’.   

     „Prozradíš mi konečně, proč se ti speciálně na tento týden hodí toto hnusný počasíčko? To 

abych na to nemusela myslet při vyučování a nedostala pak kvůli tomu třeba kouli z nějakýho 

předmětu,“naléhá dcera. 

   „Prozradím, abys neměla výmluvu k té kouli nebo jiné špatné známce. Tedy v rychlosti: Verča 

Procházková, holka z mé sedmé A. Umístila se mezi dvaceti finalisty národního kola výtvarné 

soutěže. Odměna: nadstandard, týdenní pobyt v italském Bibione. U moře.“ 

     „Jo, říkalas mi už o tom. No, a?“ 

     „Odjela tam včera. Autobusem. A včera odpoledne už se citelně ochladilo a poprchávalo.“ 

     „No, a?“ 

     „Dovedeš si představit, jak se asi těšila na teplo, pláž a moře?“ 

     „Co když  ta studená fronta došla i tam?“ 

     „Nedošla, prozradil internet. Vzduch až osmadvacet, moře dvaadvacet. Má být. Přes den.“ 

     „Třeba to tam fronta převálcuje pozdějc.“ 

     „Zadrží ji Alpy. Nebo se rozpadne postupně tady, nad náma.“ 

    „Už ti rozumím. Mluvila jsi o týdnu ošklivého počasí. To té Verči asi přeješ, aby měla o něco 

větší radost, když se dozví, že tady bylo celý týden hnusně, že? “ 

     „Přesně tak.“ 

     „Bereš to moc emotivně, mamko. To kantoři na gymplu, ti na nás „píp“. Čau.“ 

 

     V kabinetě tma, kolegyňka na dozoru. Rozvlněné kaluže na dlažbě školního dvora evokují 

moře. Moře, na jehož břehu stojí Verča. Má na sobě oranžové tričko a kraťasy vytvořené 

 z riflí, z nichž vyrostla, utržením nohavic. Stojí a vdechuje slaný vánek… 

     Zaklepání. Razantní. 

     „Paní učitelko, my jsme měli přijít pro Pravidla.“ 

     „Příště klepejte slušně. Nejsem hluchá.“ 

     „Ale my jsme předtím klepali slušně.“ 

    To Verča klepávala jemně, na hranici slyšitelnosti, když přišla požalovat na spolužáky.      

Jako tehdy… 



 

 

     „Paní učitelko, děcka mně nadávají.“ 

     „Jak?“ 

     „Socko.“ 

     Udělala jsem tehdy, co jsem mohla? Snad. Už si na to nepřišla znovu stěžovat. 

     Tedy Verča v oranžovém tričku… 

     Proč ji vidím v tričku se zbytky potisku na předním díle?  To je živá vzpomínka na její první 

vstup do mé třídy před skoro deseti měsíci? Asi . 

     Neslyšně vklouzla do třídy při mém vítání se s žáky po prázdninách. 

     „Je tu někdo cizí,“ hlásil kdosi od dveří. 

     „Mě sem poslali…“ 

     „Neudělala opravnou zkoušku. Asi,“soudila třídní treperenda Erika. 

     „Hm,“ vtáhla krk mezi ramena Verča.   

     Volné místo je jen v první a poslední lavici. Protože je malá, zvala jsem ji do té první. 

     Jako čertík na gumičce vyskočila Michalka: „Ale já tady přece držím místo Aničce!“ 

     „Anička se vrátí z lázní za tři týdny. Do té doby tu s tebou bude sedět Veronika,“rozhodla  

jsem  kategoricky. 

     Když se Anička se vrátila, musela jsem Verču přesadit. Holky by jí dělaly schválnosti.  

Doteď je Verča outsiderem, bohužel. Hloupá není, jenom zanedbaná, bez motivace.     

Jediná kamarádka z původní třídy, Lucka, už o ni zřejmě moc nestojí. Je teď v jiném patře a 

Verča za ní běhá jak věrný psík. I naopak? Lucka za Verčou? Ne. Nikdy. 

       Ještě, že jí to vyšlo v té soutěži! Tohle ji postaví ve třídě do jiného světla! Určitě. Budou se 

jí ptát, jak se měla v Bibione… 

       Simona se vrací z dozoru. 

     „Kdy má jet Verča do té Itálie?“ 

     „Včera odjela. Ta se má!“ 

     „Tak to jsem si ji s někým spletla,“špitne Simča zaraženě. 

 

     Co se děje? Takový nezvyklý klid ve třídě! Napětí… To přece znám! To bývá, když třída 

něco provede. Přejíždím očima stěny. Žádný čerstvý otisk houby. Skla v oknech, zářivky, 

magnetické tabule, odpadkový koš – vše se zdá být v pořádku. Zřejmě i žáci už melou  

posledního. 

     Beru do ruky křídu, píši… 

      Musím své „milánky“ povzbudit. 

     „Takový klid?! I na vás už dolehla únava ze závěrečného maratónu? Já jsem myslela, že 

jenom na kantory. Vydržte! Verča, ta se má! Ta už je u moře a my…“ 

     „Verča je tady! Ve třídě!“vnímám jak ve snu. 

     Křída se na podlaze rozlamuje.. 

      Verča sedí na svém místě. Bledá, lokty opřeny o desku stolku, hlavu v dlaních. 

      „Co…co…se stalo?“ soukám ze sebe. „Jsi nemocná?“ 

      „Ne. Já vám to vysvětlím o přestávce.“ 

      Michalka stojí přede mnou. Až po chvilce pochopím, že mi podává dva kousky křídy. 

 

     V kabinetě sedíme proti sobě. Verča a já. Hledí mi do očí a vypráví, co se stalo. 

     Otec Lucky, její jediné kamarádky, slíbil, že ji zaveze autem do Brna, odkud měl autobus do 

Bibione odjet. V hospodě se však opil. Volal vedoucí zájezdu z Brna. Musel dodržet čas odjezdu 

a trasu. Lucka se přiběhla omluvit za tátu.   

 

    Další den dozírám na chodbě. Kolem mne probíhá Lucka.. 

    „Kam se řítíš?“ ptám se. 

    „Za kamarádkou. Za Verčou.“ 


