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Vzpomínky
Když se dostáváme na předávku v Horní Plané už vím, že se na Olšinu
budeme přesouvat přes Hodňov, kde jsme jako děti často trávili prázdniny u
tety. Ona pracovala na Olšině v rekreačním středisku Vojenských statků a
lesů a strejda v Hodňově v kravíně. Využívám čas mezi úseky a nechávám se
vyhodit hned za domem, za kterým už tuším dvůr a za ním řadu chlívků a
kurníků.
Je to skoro přesně jako v mých snech, které se mi čas od času vrací. Jen na
dvoře mne nevítá pastevecká kólie a dveře do domu jsou zavřené a brání tak
vlaštovkám vystavit si hnízdo v chodbě domu, tak jako to dělaly předchozí
generace před vice jak 30 lety.
Usedám na schody domu s cizím jménem na dveřích a nechávám se
zaplavovat neuspořádanými vzpomínkami.
Kýbl čerstvého mléka v kuchyni se silnou vrstvou smetany na vrchu.
Zabíječky a strejda hrající večer na harmoniku. Průjem, když jsem se přejedl
škvarků. Ochutnávání slaniny na půdě se strejdou.
Tetiny bavorské vdolky.
Rybízové víno kvasící v demižónech ve sklepě.
Kapři v Olšině ocucávající palce u nohou.
Nálety hovad jak z Hitchkoka při evakuaci čerstvě narozeného telete v tátově
Škodě 105L z pastviny, které mi na zadním sedadle leží v klíně.
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Chození na kopřivy a krmení prasat šrotem. Dřina na bramborovém poli.
Kolie Lux a Korál, které nebyly na ozdobu. Slzy, když Korál pomalu umírá
poté, co ho jedna kráva přimačkává k zemi a trápení mu zkracuje
veterinářova injekce
Ty nejtvrdší a nejdrsnější dlaně na světě, plné rýh vyplněných zaschlou
hlínou, které mi na pozdrav drtí ruku, a které dokáží rvát bodláky ze země bez
rukavic, protože já potřebuji dvoje. Ruce, vlekoucí za sebou kyslíkovou
bombu ulehčující dýchání.
Utírám si slzy a dívám se na hodinky. Moc času už nezbývá. Tomáš se nikdy
nešetří a těch 12 km dá určitě pod hodinu. Pomalu se vydávám směr Olšina a
usmívám se při vzpomínce, jak mi těch 1,5 km připadalo kdysi nekonečných a
s jakou nechutí jsem je chodíval.
Pomalu se rozbíhám.

