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Jmenuju se Bára.
Je mi dvanáct, začala jsem chodit do šesté třídy a jako
každé dítě se pořád rozčiluju s rodiči. Opravdu by mě zajímalo, proč dospěláci myslí jen na sebe a jsou přesvědčení,
že pro jejich dítě je dobré zrovna to, co oni si myslí, že je
dobré. Někdy si připadám jako šachová figurka. Šoupnou mě
tam, kde mě chtějí mít, a ještě čekají, že z toho budu nadšená. Nemůžu
se dočkat, až vyrostu a přestanou si se mnou dělat, co chtějí...
Tak třeba: jsem jedináček. Nikdy mě nebavilo být jedináčkem. A když
jsem se naše pokoušela přemluvit, aby mi pořídili sourozence, snažili se mi namluvit, že takhle je to pro mě lepší. Kdyby nás bylo víc,
nemohla bych prý chodit na francouzštinu a gymnastiku a na piáno
a nemohli bychom na dovolenou do Řecka, protože bychom na to neměli peníze. A v dětském pokojíčku bychom si skákali po hlavě. Vůbec
je nenapadlo, že bych klidně oželela francouzštinu nebo gymnastiku
nebo piáno. Kdybych měla ségru, mohly bychom chodit třeba jen na
gymnastiku, ale spolu. Nebo že bych byla radši celé léto se ségrou na chalupě u babi jizerské a lítala po lese, než se s nimi sama
škvařila na pláži v Řecku. A že bych si se ségrou s radostí skákala po
hlavě, v pokojíčku i jinde. Pravda je, že pro ně je pohodlnější mít jen
jedno dítě. Slyšela jsem, jak se o tom maminka baví s tetou Mirkou,
která má dva kluky, moje bratrance. A teta jí říkala, ať si uvědomí, že
sice teď oni mají na starosti jen jedno dítě, ale že to dítě, tedy mě,
taky odsoudili k tomu, že bude mít jednou na krku dva nemohoucí staříky.
Maminka pak s tetou nějakou dobu nemluvila. Ale mně připadá, že teta
má pravdu. Jak mám jednou zvládnout sama se postarat o ně oba,
když pro ně dva je teď náročné starat se o mě jednu? Není to fér.
A druhá věc: naši nás přestěhovali. Donedávna jsme bydleli v paneláku v Praze na Jižním Městě. Podle mě nám tam
nic nechybělo. Ale naši přišli s tím, že byt je malý, že je
v Praze hrozné životní prostředí a vůbec, a koupili dům se
zahradou kousek od Prahy. Mamince je to jedno, pracuje jako
překladatelka, takže většinu práce vyřizuje přes maily, tatínkovi taky,
protože se do práce dostane autem skoro stejně rychle, jako když
dřív jezdil metrem a tramvají. Ale odskákala jsem to já, protože
odsud nemůžu dojíždět do staré školy. Takže jsem přišla o všechny
kamarády a kamarádky, se kterými jsem pět let chodila do třídy. O Terezku, mou nejlepší kamarádku, se kterou jsme vždycky seděly v jedné
lavici, o Mikuláška, kterému jsem dávala opisovat úkoly z matiky a on
mi za to nosil bonbony, o Katku, Dášu... Ale hlavně že jsem na čistém
vzduchu, že? Další dospělácké sobectví. Přestože je ten dům opravdu
veliký a je porostlý zeleni, o kterých si dospěláci myslí, že je to
břečťan nebo psí víno, ale zeleni se jen tak tváří, a když je nikdo nevidí, pobíhají po omítce a šustí. A můj pokojíček je stejně velký jako
náš starý obývák.
Je ale jedna věc, kvůli které jsem ochotná našim to přestěhování odpustit a která by se nikdy nestala, kdybychom zůstali ve starém bytě.
Vlastně dvě věci.
S domem jsme koupili kočku Barču. Je černá s bílým bříškem, náprsenkou a tlapkami a chová se jako pravá dáma. Dělá si, co
chce, ale dělá to, jak tatínek říká, s noblesou. Kočky jsou všechny

tajemné a Barča dvojnásob, a to je super. Konečně mám jiné zvíře než
želvu Píďu, protože v paneláku mi naši nic chlupatého dovolit nechtěli.
Ani myš nebo křečka, natožpak potkana. To je první prima věc.
Ta druhá je, že jsem na půdě ve staré truhle našla kouzelný atlas.
Na první pohled vypadá jako starý školní dějepisný atlas, ale hodně
starý, protože je vázaný v kůži a ta kůže je už dost ohmataná. Na první
straně je napsáno:
Atlaff
Hjstorjcky
od
.................
..
.............
sestaweny
Od koho sestavený, to nejde přečíst, protože je tam kaňka. Na
dalších stránkách jsou mapy. Většinou jsou to mapy Evropy, ale
našla jsem tam i mapy jiných světadílů. Nejsou barevné jako v normálních atlasech, ale zažloutlé a nakreslené vybledlým hnědým
inkoustem. Tam, kde je les, je místo zelené barvy spousta malých
stromečků. Města nejsou vyznačená kolečkem, ale opravdu je tam
namalované malé městečko, většinou s hradbami a s bránou, nebo
jenom hrad nebo vesnička. Tam, kde mají být hory, jsou nakreslené
různě velké kopečky a v mořích plavou velryby a všelijaké nestvůry
a plují po nich koráby s plachtami. Někde je prázdná plocha a na ní je
napsáno HIC SUNT LEONES. Zjistila jsem, že to znamená ZDE JSOU LVI
a psalo se to do map na místa, která ještě nebyla prozkoumaná a nikdo nevěděl, co tam je. Taková už dneska asi nejsou, a to je škoda.
Když sáhnu na mapu, přenese mě atlas do minulosti.
Opravdu.
Už se mi to stalo několikrát.
A mám důkazy, protože když v minulosti něco dostanu, vrátí se to
se mnou k nám na půdu. Tyhle suvenýry si schovávám do krabice pod
postelí. už tam mám náhrdelník od Karla IV. a vyřezávaný drahokam
a sandály z Pompejí a další věci.
Snažila jsem se vyzkoumat, jak atlas funguje. Na něco už jsem
přišla. Čím déle nechám ruku na mapě, tím déle jsem v minulosti. Do
minulosti se dostanu vždycky oblečená tak jako lidé, kteří tam žijí,
ale jakmile se vrátím na půdu, mám na sobě zase svoje šaty. A v minulosti také vždycky umím mluvit jazykem, který se tam používá.
Zatím jsem ještě nepřišla na to, jak si vybrat, kam do minulosti
se dostat. Snad na to časem přijdu, protože mám jeden závazek, který
bych ráda splnila. Při svojí první cestě do minulosti jsem se setkala s řeckým hrdinou Achilleem. Strašně se hádal s jiným bojovníkem.
Když jsem se vrátila, všechno jsem si o něm zjistila a dozvěděla
jsem se, že se kvůli té hádce urazil a trucoval a odmítal dál bojovat
ve válce a že pak šel jeho přítel Patroklos do boje v jeho zbroji,
ale protože nebyl tak dobrý válečník jako Achilleus, nepřátelé ho
zabili. Rozhodla jsem se, že se tam vrátím a budu Achillea varovat, že
když bude tvrdohlavý jako mezek, ztratí nejlepšího kamaráda. Ale
zatím jsem se tam znovu netrefila, a to už jsem v minulosti strávila
podstatně víc času než v našem novém domě.
Taky mám podezření, že kočka Barča má
s atlasem něco společného. Jenom nevím, co...
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Bára měla co dělat, aby jí nevypadly oči z důlků a nezůstala s pusou dokořán, nebo, jak četla v jedné hodně staré knize na půdě u babi jizerské, aby
nezůstala s ústy zejícími. Ne s ústy zaječími. Zejícími. Jako když se řekne,
že někde zela díra. To je dost zajímavé sloveso, protože se dá říct, že něco
zeje nebo zelo, ale už ne že bude zít nebo zet nebo... Prostě a stručně, Bára
nevycházela z údivu.
Měli totiž první hodinu přírodopisu a poprvé viděli pana učitele
Sedláře. On totiž ten druhý den školy, když měli mimořádný rozvrh
a každý z učitelů jim přišel říct, jaké mají mít sešity a tak, chyběl a vzkázal
jim to po paní učitelce třídní.
Pan učitel Sedlář byl asi tak starý jako Bářin tatínek, měl úplně vyholenou hlavu, neuspořádanou tmavou bradku, v jednom uchu náušnici jako
pirátský kapitán a pod vytahaným zeleným trikem ramena, za jaká by se
nemusel stydět ani profesionální zápasník. A přinesl si notebook.
Skinhead, usoudila Bára. My budeme mít na příroďák skinheada. A to
se jako smí, aby ve škole učili skinheadi?
Pan učitel Sedlář se zazubil a řekl:
„Čau, vy chásko jedna!“
Řekl to velmi láskyplně.
„Čau,“ odpověděl mu Jílek.
Debil, pomyslela si Bára jako obvykle na Jílkovu adresu.
Pan učitel Sedlář se rozřehtal, div nespadl ze židle.
„Čau,“ zamával Jílkovi a Jílek se rozpačitě tlemil, protože pan učitel
zareagoval úplně jinak, než Jílek čekal. Třeba paní učitelka Zounarová by
se rozčílila, v což Jílek doufal. Sedlář ho převezl.
„Hele, ale na tykačku nepůjdeme,“ upozornil pan učitel Jílka. „Na to
musíš ještě aspoň půl metru vyrůst.“
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Týna a Anče se pochechtávaly a Jaroušek se tvářil jako kamenný lev,
protože místo aby se věnovali přírodopisu, tady probíhala naprosto nevhodná konverzace mezi debilem Jílkem a panem učitelem, který vypadal úplně jinak než všichni učitelé dohromady a Jarouška to poněkud
popouzelo. Byl totiž přesvědčen, že pan učitel má v první řadě vypadat
seriózně, což znamená, že krajně nepřijatelné je i to, aby nosil džíny místo
kalhot s nažehlenými puky, a na panu učiteli Sedlářovi byly k Jarouškovu
znechucení džíny to nejserióznější. Navíc zatím nemohl uplatnit žádné ze
svých encyklopedických znalostí, což bylo také k vzteku.
„Tenhle rok se máme probírat kytičkami,“ oznámil jim pan učitel, co
už všichni pochopili podle toho, že na učebnici přírodopisu byla fotografie rozkvetlé sedmikrásky a uvnitř obrázky mechů, lišejníků, květin
a stromů. „Ale mě by nejdřív zajímalo, co vůbec o přírodě víte tak nějak jako obecně. Co vás nejvíc baví. Tak třeba... Jaké znáte nejzvláštnější
zvíře?“
Bára zpozorněla.
To byla záludná otázka. Učitelé se přece většinou ptají na něco, co už
se děti naučily nebo aspoň měly naučit. Takže by třeba měl chtít, aby vyjmenovali pět jehličnanů a pět listnáčů, protože poznávat stromy se učili
v přírodovědě na prvním stupni. Nebo něco takového. Ale nejzvláštnější
zvíře? Jaké zvíře může být nejzvláštnější? Bylo vidět, že nad tím uvažuje
celá třída. Jarouškovi se úplně kouřilo z uší, jak se usilovně snažil vymyslet správnou odpověď nejdřív ze všech.
„Pižmoň severní!“ zařval vítězoslavně, až sebou pan učitel Sedlář trhl.
„Pižmoň je fajn,“ uznal. „A proč myslíš, že je nejzvláštnější?“
Jaroušek ztuhl jako hrouda mraženého tvarohu.
„No... protože...,“ hledal honem zase tu nejsprávnější odpověď, jenže
na otázku proč myslíš neexistuje odpověď z encyklopedie, a hlavně všechny odpovědi na tuhle otázku jsou správné, takže byl málem v koncích.
„Protože žije ve Skandinávii!“ vycenil pak vítězoslavně svoje obrovské křivé řezáky. Bára usoudila, že tlustí zrzaví chlapečkové s encyklopedickými
znalostmi by měli být zakázáni. Zákonem.
„No ale tam žije třeba i sob, los, polární liška a spousta dalších zvířat,“
pokrčil rameny pan učitel, jako že tohle zdůvodnění mu nestačí. „Co je
zvláštního zrovna na pižmoňovi?“
10

„Pyžamoň!“ zahýkal Jílek. „Pyžamoň!“
Bára dospěla k názoru, že zákonem by měli být zakázáni i debilové
s rovnátky typu Jílek.
„To zvíře nosí pyžamo!“ hýkal Jílek dál a pan učitel se při té představě
rozchechtal tak, až se ohýbal v pase. Jaroušek byl rudý vzteky, což Báře
znatelně zvedlo náladu.

Pak vzal Sedlář křídu a napsal na tabuli pod sebe:
pižmoň
pyžamo
„Ono to sice zní dost podobně, ale nijak to nesouvisí,“ řekl, když už
mohl popadnout dech. „Navíc, ve Skandinávii by mu bylo pyžamo k ničemu, tam by potřeboval spíš pořádný spacák, je tam dost zima.“
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„Spacákoň!“ zaradoval se Jílek a Jaroušek se po něm zle podíval. Pan
učitel si ale Jílka nevšímal a rychle něco hledal v notebooku. Za chvíli
vítězoslavně otočil obrazovku ke třídě.
„To je pižmoň,“ ukázal jim fotografii zvířete, které Bára okamžitě překřtila na ovcokrávu, protože to vypadalo jako něco mezi ovcí a krávou,
mělo to dlouhé tmavé chlupy a nebezpečně zatočené rohy.
„Latinsky se to jmenuje Ovibos moschatus. Moschatus znamená pižmový, správně bychom mu asi měli říkat tur pižmový, ale to by to muselo
v latině znít Bos moschatus. Bos je tur. Ovibos je,“ pan učitel se trochu
zamyslel, „ovibos je ovcokráva.“
Bára radostí vypískla. Uhádla to!
„Proč kvičíš?“ zeptal se jí pan učitel, ale ne takovým tím způsobem,
kterým učitelé dětem vlastně chtějí říct nekvič, ale protože ho to opravdu
zajímalo.
„Já jsem tomu v duchu řekla ovcokráva, když jsem to viděla!“ hlásila
nadšeně Bára.
„Super!“ zaradoval se pan učitel. „To je přece úžasné, jak ty názvy odpovídají, ne? Taky by to mohla být krávovce,“ zauvažoval.
Jaroušek se tvářil jako sedm čertů, protože jeho pižmoň severní přece
není žádná ovcokráva, natožpak krávovce. Ale Jílkovi se to líbilo a hýkal
radostí.
Mondéna Simona zvedla ležérně ruku. Zacinkalo to jako zvonkohra,
protože ji měla ověšenou náramky.
„Co je to tur?“ zeptala se okázale znuděně.
„To je přece třeba slepice,“ usadila ji Andrejka, na kterou ramena pana
učitele udělala docela dojem a chtěla se blejsknout.
Ale neblejskla se.
Pan učitel na okamžik ztuhl, jako by Andrejce z uší vyletěl párek holubů, ale místo aby nahlas řekl, že je úplně blbá, což si v tu chvíli myslela
Bára, napsal na tabuli:
KUR X TUR
Píchl prstem do slova KUR a řekl:
„Slepice.“
Pak ukázal na slovo TUR a řekl:
„Kráva.“
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„Andrejka a Simonka,“ zahuhlala polohlasem Anče.
„Nebo vopáčně,“ přitakala Týna a Bára si zuřivě začala zapisovat do
sešitu, aby si pan učitel nevšiml, jak se směje. Možná to v té třídě nebude
až tak strašné.
„A co znamená pižmoň?“ zeptala se Anče. „Když to není jako od
pyžama?“
„Víte co? Zkuste to do příště zjistit, ať se dneska dostaneme ještě k dalším zvláštním zvířatům, jo?“ navrhl pan učitel. „Další zvláštní zvíře!“ zavelel a třída ztichla, jak všichni chtěli vymyslet ještě zvláštnější zvíře, než
je pižmoň, pyžamoň a spacákoň dohromady.
„Želva!“ vykřikla Bára, protože chtěla panu učiteli udělat radost.
Jaroušek se otočil a znechuceně zavrtěl hlavou, jako že to snad ani není
možné, aby si někdo v šesté třídě myslel, že želva je nějaké zvláštní zvíře.
„Želva je naprosto boží zvíře!“ z pana učitele nadšení téměř odkapávalo. „A proč je podle tebe želva nejzvláštnější zvíře?“
„Protože si s sebou nosí domeček a protože několik měsíců v zimě
dokáže spát a nežrat,“ řekla Bára. Píďu dávali přes zimu do spodní přihrádky v ledničce.
„Skvělé!“ zaradoval se pan učitel. „Jo! Kdo zná ještě nějaké zvíře, které
prospí celou zimu?“
„Medvěd hnědý a medvěd brtník!“ zazmítal se potěšeně na židli
Jaroušek, protože konečně došlo na encyklopedické znalosti.
„Netopýr!“ přidala Týna.
„Můj táta!“ zahulákal Jílek.
„Ježek,“ nechala se strhnout Andrejka, přestože se hovor netočil kolem
laků na nehty.
„Jako fakt?“ protáhla Simona, protože o ježkovi si do té chvíle myslela, že jenom nosí na bodlinách jablíčka. Což není pravda, neboť ježek je
hmyzožravec.
„No super, vy toho víte!“ radoval se pan učitel a Bára zjistila, že jí náušnice v uchu a vyholená hlava už vůbec nevadí. Konec konců, Maimose
v Egyptě chodil také holohlavý a byl hrozně fajn.
Jaroušek se začal zuřivě hlásit.
„Copak?“ zeptal se ho pan učitel.
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„Já jsem jenom chtěl připomenout, že máme probírat botaniku, a teď
jsme celou dobu dělali zoologii,“ řekl trochu škrobeně Jaroušek a schválně použil cizí slova, aby všichni viděli, jak je vzdělaný.
„Já vím,“ kývl pan učitel. „A jsem moc rád, že jsi poznal rozdíl.“
Jílek zakdákal smíchy a chvíli sebou na znamení veselí tloukl o lavici.
„No a proč se tedy nevěnujeme botanice?“ stál na svém Jaroušek.
Bára čekala, co pan učitel udělá. Jestli Jarouška setře, seřve nebo začne
vykládat kytičky.
„Chtěl jsem, abyste si uvědomili, jak je to všechno propojené,“ řekl
místo toho vlídně pan učitel. „Děti většinou víc zajímají zvířata než kytky,
tak jsem začal od zvířat. Ale přes ně bychom se za chvíli k rostlinám dostali. Třeba ten pižmoň. To je býložravec. A co může chudák v té Skandinávii
žrát? Vždyť se pohybuje i v takových nadmořských výškách, kde převažují
mechy a lišejníky. Živí se mechem a lišejníky? Nebo mu stačí ta troška
trávy, co se tam vyskytuje? Už jsme u rostlin, a ještě jsme se zachechtali.
Jakmile si na tuhle hodinu vzpomenu, vždycky si představím pižmoně
v pyžamu a hned mi to zvedne náladu.“
„Spacákoň,“ připomněl ještě Jílek.
„No, ale jestli vás to takhle nebaví, tak můžeme normálně,“ rozhodil
rukama pan učitel. „Koukneme se, co nám píšou v učebnici, a pojedeme
pěkně stránku po stránce.“
Jaroušek se nadšeně usmíval, protože přesně takhle si to představoval,
ale zbytek třídy se zoufale rozvřeštěl.
„Óká,“ řekl pan učitel. „Užijeme si s... legraci, ale budete taky makat,
sebranko, nemyslete si.“
Sebranka horlivě kývala hlavou.
To je fakt zajímavý, pomyslela si Bára. Až do páté třídy mě nejvíc bavila matika. Vlastivědu jsem nesnášela a přírodověda mě nudila. Teď miluju
dějepis, protože cestuju do minulosti, a jak to tak pozoruju, příroďák
budu asi milovat taky.
„Slegrace,“ opakoval po panu učiteli Jílek. „Slegrace.“
„Bez toho s na začátku, prosím,“ upozornil ho pan učitel a Anče se
hihňala do dlaně.
Bára si vzala notýsek a růžovou gelovku a napsala si:
Zjistit, proč je pižmoň pižmoň.
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Protože to teda fakt chtěla vědět. A taky to na příští hodině chtěla
panu učiteli Sedlářovi říct, aby měl radost, jak to hezky našla.

K obědu byly karbanátky s bramborovou kaší, a to měla Bára ráda.
„Co bylo ve škole?“ zeptala se maminka, když Báře polévala kaši rozpuštěným máslem.
„Máme úplně bombovýho učitele na příroďák,“ hlásila nadšeně Bára.
„Máme zjistit, proč je pižmoň pižmoň. Budu muset na internet.“
„Nebudeš,“ ubezpečila ji maminka. „Pižmoň je určitě od slova pižmo.“
„No a co je pižmo?“
„Na to se podívej do Machka nebo do Holuba.“
„A to je jako co?“ zeptala se znechuceně Bára, protože tušila, že to
budou nějaké knihy. Tušila správně.
„Etymologické slovníky,“ řekla maminka.
„Ety... co?“
„Etymologické. Etymologie je věda o vzniku a původu slov.“
To mám za trest, pomyslela si Bára. Kdyby maminka nebyla překladatelka, ale prodavačka v zelenině, mohla bych si teď klidně pižmoně
vygůglovat na internetu. Ale já se budu muset probírat slovníkama.
„Jenže já mám taky zjistit něco o pižmoňovi jako o tom zvířeti.“
To sice za domácí úkol nedostali, ale pan učitel Sedlář by z toho určitě
měl radost a o zvířatech zase doma tolik knih neměli, takže šance dostat
se k internetu se touto válečnou lstí poněkud zvýšila.
„Aha. Tak to ano. Nejdřív mi přijď ukázat, co jsi našla v tom Machkovi,
a pak ti zapnu počítač.“
„Nemohla bych k Vánocům dostat svůj, abyste mi ho nemuseli pořád
zapínat ty s taťkou? My jsme ve staré škole přece chodili na počítače, já
to umím.“
„Nemohla,“ odtušila maminka tónem, který naznačoval, že o tom se
dál bavit nebude. „Takhle jdeš na počítač, jen když potřebuješ. Kdybys
měla svůj v pokojíčku, kdoví, kolik hodin bys na něm trávila.“
Bára se načuřila. Jak to může maminka vědět?! Nijak, ale hned ji podezírá z nejhoršího. Už abych byla velká a mohla si věci dělat podle svého,
vzdychla v duchu.
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„A kde je ten Machek?“ zeptala se nahlas.
„U tatínka v pracovně, myslím, že je na polici u okna. O víkendu budeme muset přebrat ty krabice s knihami po babi dejvické a dát je konečně
do knihovny.“
„Já je pomůžu srovnávat, jo?“ nabídla se hned Bára. Sláva, nebude muset pokaždé přehrabávat bedny knih, když bude hledat něco o minulosti.
„To budeš moc hodná,“ usmála se maminka. „A ještě jedna příjemná
zpráva – kolem čtvrté přijde ladič.“
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„Hurá,“ zaradovala se Bára. Ladič měl přijít už minulý týden, ale dostal chřipku, a tak bylo pianino po stěhování pořád ještě rozladěné tak,
že se na něm nedaly hrát stupnice. Tam je to totiž slyšet mnohem víc, než
když se hraje etuda nebo přednes. „Tak já jdu hledat, abych to měla, než
dorazí.“
Maminka kývla, jako že ano, a Bára vyběhla nahoru.
Vzhledem k tomu, že budu moct kvůli pižmoňovi na internet, zamyslela se, když si nesla do pokojíčku z tatínkovy pracovny Machka a Holuba,
měla bych toho využít a provést další pokusné cesty do minulosti. Třeba
potom budu potřebovat na internetu něco zjistit, protože v encyklopedii
všechno nenajdu.
Rychle prolistovala oba slovníky a do sešitu na přírodopis si napsala:
Pižmo je z latinského slova bisamum a to je z hebrejského besem a to
znamená vůně.
Netrvalo to ani tak dlouho.
Radostně odhopkovala do kuchyně. Cestou nezapomněla pohladit vyřezávanou hlavičku na zábradlí, aby jí schody nepodrazily nohy, až půjde
zpátky nahoru.
„Už to mám!“ hlásila. „Pižmo je vůně!“
„Já si to nemyslím,“ řekla maminka a podtrhla si něco v textu, který
zrovna překládala.
„Jojo,“ trvala na svém Bára a přečetla jí ze sešitu, co si tam napsala.
„Moje milá, z toho, co sis tam napsala, ale nevyplývá, že pižmo je
vůně.“
„Jak to?“ zamračila se Bára.
„Besem je vůně. Jenže pižmo už může mít jiný význam.“
„Ale to tam nebylo!“ bránila se Bára.
„No tak se koukni ještě do slovníku cizích slov. Byl hned vedle
Machka.“
Bára protočila panenky a nasadila takový výraz, že maminka měla co
dělat, aby jí rovnou jednu nestřihla.
„A upaluj!“ zvýšila hlas.
Bára se otráveně odšourala nahoru. Proč by měla lézt do třetího slovníku? Stejně to tam nebude!
Jenže bylo.
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Pižmo – vonný, až nepříjemně páchnoucí výměšek ze zvláštních žláz
některých živočichů (například kabara, bobra, ondatry), používaný ve
voňavkářství.
Proč se ve voňavkářství používá až nepříjemně páchnoucí výměšek? Co
je to kabar? A proč tu není ani slovo o pižmoňovi? honilo se Báře hlavou,
když odložila propisku. Málem začala znovu listovat slovníkem, ale včas
se zarazila. To si najde za chvilku na internetu, ale než mamince řekne,
aby jí počítač zapnula, musí ještě provést průzkumnou cestu do minulosti. A stihnout to dřív, než přijde ladič.
Sebrala propisku a papíry s tabulkami, do nichž si zapisovala, která
mapa ji kam odnesla, a vyběhla na půdu. Rozložila si papíry na prkennou
podlahu a zahloubala se nad nimi. Zatím vypadaly takto:

MAPA ČÍSLO

MÍSTO

ČAS

1

Česká republika, Praha

květen 1945

2

Izrael, oáza v poušti

587 př. n. l.

3

?

pravěk, doba kamenná, před naším
letopočtem, před
40 000–4200 lety

někde dál

Trója

asi 1200 př. n. l.

někde dál

Paříž

jaro 1330

někde dál

Pompeje

červen–červenec 79

někde dál

Kyjevská Rus

někdy v letech 990–996

někde v půlce

Egypt

kolem r. 2500 př. n. l.
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MAPA Č. 1
POKUS
ČÍSLO

MÍSTO

ČAS

1

Česká republika, Praha

květen 1945

2

Japonsko

říjen 1600

3

Britská loď na moři
mezi Británií a USA

26. září 1812 nebo
trošičku později

4

Česká republika, Praha-Vítkov
(a potom Bechyně a Tábor,
ale tam jsem došla pěšky)

14. 7.–23. 8. 1420

5

Česká republika, Praha

říjen 1600

6

Česká republika, Terezín

září 1944

Ať si nad tím Bára lámala hlavu, jak chtěla, moudrá z toho nebyla.
Pořád v tom neviděla žádný systém.
Třeba záleží i na tom, který den v týdnu nebo v kolik hodin do atlasu
sáhnu, rozumovala. Jenže to už do tabulek připsat nešlo. Nebo na postavení hvězd, a to nešlo ani zjistit. Nebo mám ještě málo studijního materiálu, usoudila. Dějiny jsou přece strašně dlouhé, ve škole jsou na to čtyři
učebnice a já mám u první mapy jenom šest pokusů. To bude tím. Musím
jich mít aspoň... Aspoň dvacet. Tak jdeme na to.
Bára vytáhla z truhly atlas, položila ho na zem vedle svých záznamů
a otevřela ho na první stránce. V tom se ozval dusot, jako by se půdou
hnal zdivočelý mamut a po papírech se sklouzla Barča s vytasenými drápky. Radostně vyskočila do výšky, protože to bezvadně zašustilo, znovu
dopadla na papíry a začala je cupovat.
„Jedeš!“ zaječela Bára a vrhla se po ní. Barča se, nadšená, že konečně
bude pořádná zábava, vymrštila asi metr do vzduchu, s koketně vyhrbeným hřbítkem přistála o tři metry dál, laškovně cupkala po špičkách
a lákala Báru ke hře.
„Ňrrrr-ňa! Ňaurrr! Ňaaaurrrňa!“
„Podívej, jak jsi mi to rozškubala!“ zoufala si Bára nad zmuchlanými
papíry prořezanými ostrými kočičími drápky a snažila se je aspoň trochu
uhladit.

19

Barča- se s dychtivě vykulenýma očima přikrčila, připravená zdrhnout
při prvním Bářině pokusu ji chytit. Jenže Bára se k tomu neměla.
„Ňr?“ zeptala se překvapeně Barča, které nešlo na rozum, proč vydařeně začatá hra nepokračuje.
„Nebudu si s tebou hrát,“ odsekla Bára. „Zničila jsi mi tabulky. Navíc
dupeš jako slon a maminka to uslyší a já budu muset dolů.“
Barča se postavila, dvěma líznutími si upravila neposlušné chlupy na
boku, které se jí při těch skopičinách rozježily, neuspěchaným krokem
pravé dámy došla k Báře a otřela se jí o loket. Bára ji pohladila po aksamitovém kožíšku.
„Má přijít ladič, tak jen na chvilku,“ řekla a zapíchla prst doprostřed
mapy na první straně. Půda se zahoupala.
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