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Nápis na zdi 
 
Kdo by v dnešní době neznal graffiti? Tyto spreji vytvořené obrazy a nápisy obohacují také 
naše město. Lze je spatřit na zdech domů, nemocnic, v podchodech i vozidlech MHD. 
Dennodenně jich vídám nespočet, zrovna jako ostatní občané. Ve tvářích starých lidí se  
při pohledu na tento druh výzdoby zračí značná nechuť a každý nový kousek mezi nimi 
vyvolá nespokojené mumlání a řeči typu: „Ta dnešní mládež, ta je tak zkažená!" Někteří si 
sprejerských výtvorů ani nevšímají a značná většina jimi opovrhuje. A  pak jsou tu tací, jako 
jsem já, kteří obdivují rovné linie a přesně umístěné čáry a kteří tento „vandalismus" 
nazývají uměním. 
Je pozoruhodné, že jsem se ke svému názoru i přes výchovu rodičů, kteří mi odmala cpali  
do hlavy, že sprejerství je zločin. Mí rodiče každý kousek (ať byl sebepovedenější) přešli 
otráveným protočením očí, ale já na to civěla s obdivem a dětským okouzlením. 
Pamatuji si obraz, který mě okouzlil tak intenzivně, že se můj postoj utvrdil v protestu proti 
rodičům. Poprvé jsem ho viděla v prosinci, mezi svátky. Bylo už po Vánocích a silvestr se 
blížil  jako lyžař na závodech k cíli. Probudila jsem se tenkrát do bílého rána, kdy za okny 
padal sníh, z obývacího pokoje se linula pokojná hudba a z kuchyně vonělo kakao. 
Vyhrabala jsem se z nadýchaných peřin, natáhla si huňaté ponožky a z postele vytáhla 
mého milovaného plyšáčka. Plyšáků jsem měla mraky, ale tenhle Tlusťoch… tahle tlustá 
žirafa bez krku, s mašlí u kořene ocasu byla mou láskou, nikam jsem bez ní nešla. Takže 
tento tlustý plyšák, kterého maminka nazývala krávou, asistoval při zkoumání terénu 
venku. Ani já a věřím, že ani můj Tlusťoch, jsme nevěřili svým očím. Ze zdi paneláku z dob 
největší slávy SSSR, který mi hleděl do oken, mi mávala červeno-růžová tučná žirafa. Měla 
tyčkovité nožky, baňaté tělo, dlouhý tenký krk a velkou kulatou hlavu. Jedním kopytem na 
mě mávala a v usmívající se tlamě držela srdce. Nikdo by nedokázal popsat nadšení, které 
se mě zmocnilo. Nechala jsem Tlusťocha sedět na parapetu a běžela pro rodiče, aby se taky 
podívali na žirafu za oknem. „Mamí, tatí! Tlusťoch má novou kamarádku, pojďte se 
podívat!" křičela jsem a celá šťastná je táhla do pokojíčku k oknu, ze kterého byl na žirafu 
skvělý pohled. Tenkrát se táta začal smát a zeptal se mě, jak jí budeme říkat. Já 
odpověděla, že Láska, protože má to srdíčko. 
Od toho dne - už je to téměř deset let - každé ráno koukám na Lásku a připomínám si, jak 
mi ten někdo, kdo ji tam nasprejoval, udělal radost. A přiznejme si, že i kdyby to byl 
vandal, dokázal svým kouskem rozveselit malou holčičku. 
A tak každé ráno vyrážím do změti ulic a sprejerských děl, zatímco na sebe Tlusťoch a Láska 
mávají přes okno a povídají si beze slov. 
Láska není jen nápis složený z písmen, ale své tiché poselství předává nehybným úsměvem 
a přátelským gestem. Už jen tím, jak vypadá a jak její červeno-růžová kůže svítí z mdlé 
fasády, říká víc, než kdyby na jejím místě byla slova. 


