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Poklady z půdy 

 

Povím Vám příběh. Příběh o mém stvoření, odcizení a darování. Prožila jsem toho 

již mnoho, co Vám budu povídat, ale přeci jen se mi některé vzpomínky vštípily do 

mysli a já se o ně teď s Vámi podělím. 

Před mým zrozením se toho odehrálo hodně. Vše to ale začalo hlasitými zvuky, 

které vydávaly mlátek a želízko při nárazu do skály. Lidé se pokoušeli z jejích útrob 

získat horninu jakožto materiál k mé výrobě - tolik vzácné stříbro. Když konečně 

nebozí horníci narazili na kov a nepřišli při jeho dolování o život, byli nuceni jej 

odevzdat, abych mohla vzniknout já a spousty mých sester. Všechen materiál na 

výrobu byl tedy odvezen. 

Dále si jen pamatuji to, že jsem byla rozžhavená, horká a lidé se mě ani dotknout 

nechtěli. Surově do mě bili kladivy a nestarali se o to, jestli kousek rozpáleného kovu 

něco cítí. Neustále mne přenášeli v kovových kleštích, které na první pohled vypadaly 

neškodně, ale jejich stisk byl bolestný. Lidem se podařilo zohyzdit mi tvář nějakou 

korunou, konkrétně Českou korunou a do druhé strany mi vyrazili Heraldického lva. 

Namočíc mě do nádoby se studenou vodou jsem ztuhla a zchladla. Už jsem nebyla tak 

zářivě červená a ohebná, jako před malou chvílí. Nyní jsem nabyla stříbřitý vzhled. A 

že mi to slušelo! Tyto radostné chvilky ale netrvaly moc dlouho. Zahodili mě do 

dřevěné bedny opatřené kovovými panty a masivním zámkem. Poprvé jsem spatřila 

mé sestry, jež měly zevnějšek stejně skvostný a půvabný jako já. 

Víko zapadlo do dřevěné konstrukce a my se ocitly v naprosté tmě. Pocítila jsem 

pohyb onou konstrukcí. Zřejmě jí někdo přenášel a její tíha mu dělala potíže. 

Převalovaly jsme se při lidské chůzi ze strany na stranu a narážely tak do prken tvořící 

truhlu, v níž jsme byly nyní uvězněny. 

Aghh! Nahrnuly jsme se všechny na víko našeho vězení. Padaly jsme. Při nárazu 

truhly o zem se víko mírně pootevřelo a my měly dostatečný výhled na scenérii 

odehrávající se před námi. 

Muž s mírným strništěm a dlouhými vlasy oděný v brnění, které se kdysi lesklo tak, 

jako my nyní, probodával nebohého mladíka, jenž nás měl odnést do vozu nedaleko. 

Rudá tekutina vytékajíc z těla potřísnila jak mužův meč, tak i některé z nás. Rudá 

barva mi připomněla můj vznik. Netrmácela jsem se však vzpomínkami příliš dlouho, 

protože onen muž bleskově poklekl k nám a s chtivým výrazem ve tváři nás začal 

sbírat. U jeho počínání si mumlal něco nesrozumitelného a tvářil se jako naprostý 

šílenec! Naházel nás zpět do truhly a opět nás oddělil od okolního světa. Pár chvil to s 

námi klepalo, drncalo a převracelo a zanedlouho jsme opět uslyšely tasení mečů a 

řinčení , když do sebe narážely při boji o nás, jakožto vzácné mince. 

Tímto bojem to však stále nekončilo. Lidé se kvůli nám masakrovali po stovkách a 

do nás se mezitím vstřebávala jejich hamižnost a touha po bohatství. Postupem času 

jsme začaly ztrácet tu krásnou stříbrnou barvu. Už jsme se neleskly, ale byly jsme 

zaprášenými groši, korozi podléhající a pomalu ztrácející svou krásu. 

Jednoho dne nás ale moc milý pán s korunou na hlavě daroval otrhanému muži 

sedíc na schodech před nějakou obrovskou budovou s věžičkami. Neumím ani popsat, 

jakou měl muž radost. V očích se mu třpytily slzičky štěstí a jeho úsměv dosahoval 

nespočitatelných výšin. Děkoval tehdejšímu králi sta tisíckrát. Ihned běžel s váčkem, 

kde jsme byly ukryté do malého stánku a nakoupil tam za mé sestry chléb a mléko pro 



své děti a ženu. Mne jedinou si ponechal na památku, aby nezapomněl a pamatoval si 

štědrost jeho krále. 

A tak mne oprášil od veškeré té zloby, co jsem přes svůj život pochytila. Naplnil 

mne štěstím a já ses stala po nějaké době zase tou krásnou stříbrnou mincí, kterou jsem 

bývala. Někdy se i taková maličká věc, jako já může pro některé stát pokladem 

přinášejícím naději. A nezáleží na tom, jestli mám hodnotu nebo ne. I zašpiněná od 

pobytu v půdě jsem tomu člověku přinesla novou vůli žít a za to jsem ráda, protože 

nyní vím, že ve světě existují lidé, kteří si váží i drobností. 

 


