740 roků
od první zmínky o Holici

12. listopadu 2015

Petr Šafránek
Moje malá kronika Holice
Malé místo v duši které není vidět
plné pěkných obrazů a vzpomínek
zelená rozkvetlá vesnice se zahradami
a poli dlouhá od Hamrů až do Ameriky
grunty se zahrádkami na návsi
šeříky jasmíny a kaliny
aleje lip a ořechů v dědině
kostel svatého Urbana
prý patrona pivovarníků
rodný dům mezi národní a měšťankou
národní výbor a policejní stanice
pivovar s rybníkem a altány a hry na sudech
sokolské přehlídky a závody na koloběžkách
Boží tělo a oltáře s břízkami
hry s kamarády na lupiče a na zloděje
na schovku kolem školy a na zaháňku
džungle netýkavek a trojzubců na Bahňáku
přední a zadní piskáče v houští vrb a olší
koupání první tempa na pudla jízdy
na kládách zbrojířství výroba luků praků a mečů
kuličky a olovňáky nožová školka chození do útulku
později do školky
kdo si dnes vzpomene na tuláka Albrechta
zlobili jsme ho Albrecht máš recht!
skautská klubovna pode mlýnem
slavnostní kruh kolem ohně totemy a indiáni
parta kamarádů a revír cukrák a kanály
řady vozů s kravami a koňmi s řepou
promítání kina v cukrovarské ubytovně
promítač pan Janásek aktéři Mikymaus Pepek
námořník Pim a Red
šprtec na lavicích před promítáním
dětský svět za jednu korunu
úžasné letiště stroje Čáp a Dakota
můj let s panem Čejkou
nešťastné reprezentační družstvo parašutistek
nevěděl jsem
co je vletět do vzdušné jámy
první třída učitelka Uhlířová
Peťulko už mi nikdo neříká
družina a novodvoráci vycházky do okolí
místní knihovna a pan Šnajdr
co vše jsem dokázal přečíst

na měšťance třídní pan učitel Navara
matika kreslení a krásné školní výlety
autobus řídil pan Tomášek Meďův tatínek
je smutné že oba spí na našem hřbitově
pohoršení paní učitelky Dudové
no no no děťátka! maximální rozhořčení
i na jolky se pamatuji
chodili Mikuláš děda Mráz i Ježíšek
představení školního divadla
oslavy prvního máje i VŘSR
cvičení a hry v Sokole a zároveň spartakiády
Mirek Sadovský a holický volejbal
a Masaryk na nádvoří školy
někdy ležící a někdy stojící
život vesnice uvadající s technikou v Brně
přesto dodnes slyším kohouty
bučení krav a švitoření vlaštovek na drátech
studia v Brně a malí kamarádi doma
paní Šafránková přijede Petr
a budeme hrát fotbal?
smutek za Jendou Jašíčkovým
proč nebyli na Starém hradě andělé?
ještě teď počítáme poštolky na věži kostela
kde je pan Čeřovský a jeho květiny?
po sedmdesátém se normalizuje konsoliduje
také dědina je najednou předměstím
královského města Olomouce
jen Masaryk stojí a co vidí si pamatuje
zastavovací a bourací plán města
paneláková a průmyslová zástavba
dva tisíce nových cizích tváří
je to vůbec autobus domů?
ale postupná asimilace
moje děti jsou již městské
chodily do stejné školy po stejné návsi
jen moji učitelé tam již nejsou
však co se vlastně mění než čas
Cyril a Metoděj před kostelem
stále budou zvěstovat lepší svět
Palacký trochu podkouřený konopím
přemýšlí v parku o vzdělání národa
sedmdesát let mi uplynulo jak voda
ale Holice je dál a nejen ve mně
a bude dál - zaplať Pán Bůh.

