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Proč nejsem křesťan, ale vlastně jsem
Nejsem křesťan. Celý život jsem si myslela, že jsem.

Ale co se změnilo? Já, já se změnila. Myslela jsem už předtím, ale teď myslím kriticky. Nebo se alespoň snažím.

Je na tom něco špatně? Mohlo by se zdát, že není – ale je. Moji rodiče jsou oba křesťané.

Přežil by táta to, že nevěřím ve stejné věci jako on? Těžko. Nemluvil by se mnou. A rozšířená rodina by koukala mezi 
prsty.

Co dál? Nevím.

Konvertovat? Možná. Jsem už ale biřmovaná, slíbila jsem církvi věrnost. Jestli teď nedokážu svůj slib dodržet, jak mi to 
půjde v manželství? Vždyť jsem sama řekla, že to byla svým způsobem svatba s Duchem svatým.

Ale když už, tak kam konvertovat? Vím já? Možná k nějakému jinému křesťanství. Pryč z římskokatolické církve.

Protože já jsem křesťan. Věřím pořád ve stejné věci, jenom nevěřím v církev. Takovou, jakou mi ji podsouvali. Nechci být 
částí společenství, které neumí přijmout minulost a omluvit se. Nechci být v církvi, která mi říká, že jsem horší, protože 
jsem žena.

A já chci být na to pyšná. Chci milovat a nemuset se za to stydět, vždyť to není slabost. Nechci se řídit rozkazy, které 
nesepsal Bůh, ale člověk. Kdysi dávno to někomu pomohlo ovládnout svět, ale teď je vše jinak.

Chci dál věřit, že svět vznikl nejenom díky přírodním zákonům. Chci dál věřit, že náhody v mém životě nejsou náhody, 
že někdo řídí mé kroky a vše zapadá přesně tam, kam má. Chci se chovat tak, aby si lidé v mém okolí řekli: „To je Boží 
děcko.“ a nebyla to urážka.

Tohle všechno chci. A ještě mnohem víc. Chci zůstat křesťan, ale kdybych zůstala v církvi, zabiji část mě, která v tohle 
vše doufá.

Vím, co bych teď měla dělat o něco víc? Ne. Nevím, co přesně chci. Zato ale vím, co nechci.

Změní to teď něco? Znovu – ne.

A vadí to? Do třetice všeho dobrého – ne. Ale jenom prozatím.

Tohle nedělej! Tohle se nesmí! Nechoď tam! Když Novák 
skočí do Labe, skočíš tam taky? Kdo nekrade, okrádá rodinu. 
– Kolikrát jsme to v životě slyšeli, jak často to slýcháme 
nyní? Co je normální a co je správné. Co je běžné? Víme, 
co chceme?

Na podobné otázky se těžko odpovídá. Lépe formulujeme, 
co nechceme, než co chceme. Dva studentské texty 
zpracovávají téma Kým nejsem nebo Kým nechci být. 
Jakkoli se toto téma zdá být banálním, ukázalo se, že pro 
mnoho studentů je velmi nosné. Vznikly velmi osobní 
zpovědi, výjimečně proto neuvedeme autory.

Písňový text na známou melodii Vysoký jalovec vnímáme 
jako rozloučení s letošními maturanty, jejichž poslední 
rok na naší škole byl přinejmenším podivný a ochudil 
je o spoustu dříve běžných zážitků. V červnu se tak při 
opožděném posledním zvonění se po školních chodbách 
toulal Mikuláš s čerty a anděly. Uveřejněním textu se s nimi 
loučíme a přejeme jim do života vše nejlepší.

Jan Salvet a Jan Krejčí

Hudba Praha: Je divnej
Co tohle znamená? Co tohle znamená?
Podívej se na něj jen se na něj koukni
Co to zas vyvádí?
Je divnej
Co to zase dělá už je ňák moc bujnej
bujnej a veselej!
Je divnej
Proč se tady motá co to je za šaška
co tohle znamená?
Je divnej
Takhle to dál nejde nemůžem to trpět
no to se rozumí!
Tak dost!



Proč nejsem nikdo
1. Ovce, jeden ze stáda, jeden z milionu, ale přesto originál. Často se zamýšlím, kým vlastně jsem, zda vůbec někým 

budu, … Kdybych nyní zemřel, tak „po mně neštěkne ani pes". Pro svět tam venku nejsem nikým, nic jsem zatím 
nedokázal a možná ani nic zásadního nedokážu. Přesně kvůli této myšlence jsem občas smutný, ale v okamžiku mi 
dojde jedna zásadní věc. Život se netočí pouze okolo lidí „tam venku", ale hlavně okolo lidí, které mám zrovna já 
rád. Pro ty jsem někdo. Jsem někdo, koho mají rádi, někdo, kdo je rozesměje, kdo je dojme, … I kdyby mě společnost 
shodila na samé dno, jsou tu vždy lidi, kteří mi podají pomocnou ruku. To je symbolem toho, že jsem někdo. Někdo, 
o koho nechtějí přijít.

2. Jsem teprve mladý a myslím si, že mi svět ještě nedal příležitost zazářit. Věřím, že ten den jednou přijde, ale rozhodně 
ne dnes ani zítra. Důležité je, abych ten den poznal, nepropásl jej a zúročil v té chvíli všechno, co jsem se doposud 
naučil. Je sice pravda, že spousta lidí v mém věku už někým je (vydělávají si, jsou slavní, přišli se zajímavým nebo 
odvážným názorem, …), ale těch není mnoho. Přijde mi, že oproti svým vrstevníkům v mnoha věcech i zaostávám. 
Mnozí z nás už našli svůj životní cíl, mají řidičský průkaz, našli lásku, … A já? Ani pořádně nevím, kdo jsem a co chci. 
Na druhou stranu musím říct, že na mnoho věcí si nemohu stěžovat. Myslím, že se mi zatím vše daří, tak jak chci. 
Kamarády mám, ve škole se mi v rámci možností daří a rodinné vztahy nemohou být lepší.

3.  Aby byl člověk někým, musí mít cíl, sen, vizi. Většinu času svého života sním, kým mohu být, co mohu dokázat 
a vzhlížím ke svým idolům s nadějí, že jednou budu jako oni. Rád poslouchám příběhy, jak prožívali slavní lidé své 
dětství, odkud přišli a jak se dostali na vrchol. Většina z nich byli jako děti stejní jako já (z průměrné rodiny), ale 
ukázali světu, že nebudou stát v rohu jako ostatní, podělí se o své příběhy formou hudby nebo literatury, že na rozdíl 
od ostatních jen neskočí, ale poletí, … Doufám, že i já jednou budu moci říct: „Koukej světe, tady jsem."

Poslední zvonění (8. A)
D    A
Á už se tu 8 let na gymplu učíme,
  G    D
A že to byl nápad zlej, tak za to vám ručíme
     A
Á nejdřív jsme mysleli, že tu spasíme svět,
  G   D
Budou z nás doktoři, už není cesty zpět.

 D  A  D
R: Á pak přišla dóba ko-ko-ko-ko koronová

Á pak přišla dóba koróny
No a tak jsme všichni by-by-by-by byli doma
No a tak jsme doma pobyli

Maturák nemáme a máme to na háku,
Všichni se potkáme v pondělí v Parťáku
Á tak jsme tu v zatáčce kapesný propilit
A potají v šatnách jsme o pauzách kouřili

R: Á pak přišla dóba ko-ko-ko-ko koronová
Á pak přišla dóba koróny
No a tak jsme všichni by-by-by-by byli doma
No a tak jsme doma pobyli

Tak se tu společně už celkem nudíme,
No tak se konečně s vámi rozloučíme.
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