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Zpátky… 

          

 

           Stromky. Vůně jehličí. Všemožní brouci. Nádhera. Přesně tohle si Matouš myslel, 

když procházel lesem. Sice bydlel ve městě, kde příliš zeleně už nezbývalo, ale každý víkend 

jezdil k dědečkovi do Krkonoš. Ten s ním rád trávil čas. I chlapci se v této malebné krajině 

líbilo. Chodili spolu na výlety a cestou poznávali kytičky. Matoušovi tato aktivita učarovala - 

vždy se na víkend vážně těšil. Také proseděli dlouhé hodiny u okna malé chaloupky, jejíž 

poloha (samozřejmě i umístění okna) se ukázala jako opravdu výhodná - před ní se totiž 

denně pásly srny nebo laně. Někdy se zde potuloval jezevec, který všetečně nahlížel dovnitř. 

Matouš chatičku zapadlou ve hvozdech miloval a říkal si, že na ni nikdy nezapomene. 

             Bezmezně obdivoval přírodu a chtěl jejímu tajemství přijít na kloub. Nedokázal jen 

tak projít loukou, aniž by si nepřivoněl ke květům mateřídoušky nebo chvíli nestudoval 

pohyby kobylek.   

      ,,Až vyrostu, stane se ze mě nejlepší přírodovědec,“ sdělil jednou večer staříkovi. 

      Ten mu odpověděl: ,,Podle mě by ses rozhodl správně, avšak nevím, jestli souhlasí i tvůj 

tatínek.“  

Sedmiletý chlapec si naivně myslel, že otec se postaví na jeho stranu, ovšem teď se tím 

nechtěl zabývat. Raději tu záležitost hodil za hlavu. Léta plynula a Matouš, již čtrnáctiletý, 

trávil s dědečkem ještě více svého volna než dříve. O letních prázdninách putovali po horách. 

Vytvořili si k sobě silné pouto. 

             Přijel domů na večeři.   

       Tehdy poprvé pronesl své přání: „Víte, jezdím za dědou na chatu opravdu rád. 

Poznáváme rostliny - tahle aktivita mě fakt baví a napadlo mě, že bych se tomu chtěl 

v budoucnu věnovat víc…“   

       Úporně se snažil usmívat se, ale táta najednou zařval: ,,Děláš si ze mě legraci?! Že já 

jsem ti ty kytky nezatrhl dřív! Takový zájem ti nic nepřináší. Musíš s tím skončit! Uč se spíš 

fyziku - s elektronikou to můžeš někam dotáhnout, jinak se nikdy neuplatníš!“  

Matouš utekl do svého pokoje. Zamkl se  a nevylezl z něho tři dny. Nemohl tomu uvěřit. Jeho 

otec právě pohanil celý jeho dosavadní život! Vždyť uměl jako jeden z mála ocenit 

dokonalost přírody. Tak proč si ho nevážil? 

           Opět zazvonil neodbytný budík. Matouš ho vypnul. Splňoval všechny představy  

o úspěšném spořádaném člověku - v pětadvaceti již bydlel sám v cizině, vydělával, vstával 

v pět hodin…Kdokoliv o něm mohl říct, že je dokonalý. Pracoval v perspektivní firmě jako 

vývojář chytrých telefonů v Dubaji. Za rodiči jezdil pouze jednou za rok - více na ně neměl 

čas. Žil v uspěchaném světě plném mobilů, nízkotučných salátů a light coly. Zrovna kráčel 

chodbou do své kanceláře, když ho zastavil vrchní ředitel, že prý potřebuje, aby se jel podívat 

do Amazonie na těžbu vzácného kovu. Matouš tedy kývl, ovšem popravdě ho nabídka dost 

zaskočila. On  

a do pralesa? Nemohl nic dělat. Sbalil si kufřík a šel. Tohle a hned ráno vážně nečekal.  



              Při osmihodinové cestě se velice unavil. Odbavení a doprava přímo na místo 

proběhly bez sebemenšího zádrhelu. Ale už když koukal z malého zabláceného okénka, 

vnímal jisté nesrovnalosti. Hlína kolem silnice jevila známky hrubého zacházení. Co teprve 

cíl jejich putování. Dospělí, ba i děti káceli chráněné stromy a rozrývali půdu. Díval se na tu 

scenérii s vykulenýma očima. Tu odněkud přiběhl rozohněný dav protestujících.    

        Křičel: „Příroda si zaslouží naši úctu! Vzešli jsme z ní a vždy ona nalézala nejlepší 

řešení. Nikdy se jí nevyrovnáte! Nechte ji na pokoji a radši se o ni starejte!“  

 Najednou v sobě vnímal Matouš pocit, jaký téměř jedenáct let nepoznal. Musel zpytovat 

svědomí. Znenadání si uvědomil, co za svou druhou polovinu života stihl zkazit. Ano, navrhl 

nový typ chytrého mobilu, jenže tím zničil stromy, půdu a vegetaci … 

              Vystoupil z autíčka a přidal se k protestujícím. Dal výpověď. Rozhodl se přestěhovat 

zpátky do České republiky. Právě si balil kufry, když mu z nějaké kapsy vypadla fotka. Jeho 

sedmileté já se drželo dědečka za ruku a zubilo se do objektivu. Matouš zamáčkl slzu a začal 

vzpomínat. Jak sledovali laně nebo jezevce…Jak poznávali květiny…Jak sedávali u krbu a 

vyprávěli si…Jak… mu otec zatrhl to jezdění na chalupu. Matoušovi tehdy trvalo dlouho, než 

se s tím smířil. Později na dědečka úplně zapomněl. Sice se stal úspěšným, jenže mu 

v běžném dni chyběla energie, kterou doposud čerpal právě z přírody.   

       ,,Proč jsem byl tak slepý?“ ptal se sám sebe.   

Protože jsi vidět nechtěl, našeptávalo mu podvědomí.   

      ,,Choval jsem se jako sobec a nevšímal jsem si, že krajina kvůli mně trpí…,“přemýšlel. 

 Už  ovšem musel jet, aby stihl letadlo. 

             Doma se přivítal s rodiči, trochu se pohádal s otcem a okamžitě vyrazil za dědou. Ten 

ho s radostí přivítal - Matouš mu musel vše vyprávět. Také uronil slzičku, avšak hned, jak mu 

vnuk sdělil svůj nápad, celý se rozzářil. Matouš by tu totiž chtěl zůstat napořád. Znovu objevil 

kouzlo hor, což si nesmírně užíval. Podrobně studoval flóru i faunu Krkonošského národního 

parku, a po roce úsilí mu dokonce vydali knihu. Díky ní si snadno našel práci. V zimní sezóně 

se na svahu srazil s mladou bioložkou Anežkou, s níž si padl do oka. Pět let se každou neděli 

scházeli pod sjezdovkou. Na chalupě teď žili ve třech. Milovali společné chvíle při 

pozorování srn. Svatba se konala v létě pod vleky. Dědeček si liboval, že jsou to nejlepší léta 

jeho života. Měl z nich velkou radost. Dočkal se klidného stáří a zemřel v požehnaných 98 

letech. Předtím se mu ještě narodil pravnouček. A Matouš si konečně uvědomil, že o takovém 

životě snil. No, uznejte, chalupa uprostřed lesa, v souladu s přírodou… Najednou to nějak 

dávalo smysl. 

         

          

 


