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Na Kalvárii
˝1

˝5

Po nezdařené výpravě se Pavlova parta semkla do
bojového šiku. Když poté ministranti neúspěšně
atakovali zloděje v kostele, karty byly rozdány: Kdo
vypátrá bezdomovce, získá punc schopnější party.
Je to současně boj na dálku mezi Markem a Pavlem
o přízeň Veroniky. Kdo bude úspěšnější?
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1. Po vyučování chodívají děvčata na školní zahradu, kde vylézají
na střechu dřevěné konstrukce. Dnes tam probírají své spolužáky. Anežka hodnotí Marka: „Je to frája.” – „Standa je zase
dokonalý,” přidává se Klára. – Miluše přemýšlí nahlas: „Víťa je
jako tkanička od bot, všude proleze.” – Eva se vysmívá: „Michal?
Akorát svalovec, v hlavě nic.” Alena hodnotí Pavla: „Pálí mu to.”

5. Také ministranti stoupají
zanedlouho na vrchol Kalvárie. U pátého zastavení jsou
již unaveni. Standa brble: „Co
když se tady moříme úplně
zbytečně?” – „Babička od Aleny si to přece nevymyslela!”
odsekne mu Marek. Do sporu vstupuje Jirka: „Můžeme se
křížovou cestu pomodlit, aby
nám Pán Ježíš pomohl z hříchu.” – Marek se diví: „Z jakého?” – „Myslíš, že nepřátelství s Pavlem a jeho partou je
v pořádku?”
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6. Dvanáctým zastavením na vrcholu Kalvárie je kříž. Pod ním Jirka promlouvá: „Pamatuji si, jak se modlil otec Josef na křížové cestě. Tehdy říkal:
„Pán Ježíš umírá, aby zlomil nepřátelství mezi lidmi. Kříž je křižovatkou, na
které se setkávají lidé, kteří chtějí odejít společnou cestou. Jedině kříž
dovede rozvaděné usmířit.”

2. Pavel ztratil jakoukoliv stopu po bezdomovci, ale nevzdává se. Proto míří ke
spolužačkám a přímo se jich ptá: „Nevíte nic o tom zloději?” Alena by tak ráda
svému sympaťákovi poradila. Možná mu
pomůže to, co slyšela doma. „Babička
říkala, že kolem ní z Kalvárie chodívá
hrozně oblečený chlap,” prozrazuje nejistě. – Pavel však tuší, že je to klíčová
informace. Proto zvolá: „To je on.”

˝2

3. Také Veronika má svého favorita – Marka. Je jí ihned nápadné,
že se Pavel baví s holkami. Co po nich chce? Čeká, až odejde, a
pak se dá s Alenou do hovoru. Přitom z ní dostane zprávu o neznámém tulákovi, který chodí z Kalvárie dolů. Bydlí tam? Je to vůbec onen hledaný bezdomovec? To už si musí zjistit Marek sám.
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4. Parta se schází u prvního zastavení Kalvárie. Pavel sděluje
kamarádům plán: „Dozvěděl
jsem se, že tudy bezdomovec chodí. Vypátráme ho a
ukážeme panu faráři, jaké má
ubohé ministranty! A holkám
dokážeme, kdo je tady lepší.”
– Vláďa chce prozkoumat les
v dolní části kopce. Honza
naopak navrhuje: „Já bych to
vzal až nahoru.” – Pavel se
přiklání k Honzovi, a tak je
rozhodnuto.

7. Z poklidného rozhovoru vyruší ministranty Pavlova parta. Přitom na ně prší urážky: „Jste špehouni…
Opičíte se po nás… V hlavách máte plevy… Chybí
vám v nich kompy, cvaká vám akorát u zadečku…
z nás!” Odpověď je okamžitá. Michal křičí: „Takové
urážky!” – Marek vyzývá k boji: „To vám nedarujeme!”

˝8

˝4

8. Ministranti jsou zdatnější a Pavlova parta se před
nimi brzy dává na útěk. Jirka
zůstává pod křížem a modlí
se: „Pane Ježíši, prosíme tě,
odpusť, že pod tvým křížem
začala další bitka. Kolik urážek jsi musel snést při svém
umírání na Golgotě. Musela
tě bolet i hádka tady. Já už to
nepřátelství nechci, ale nevím,
co mám udělat. Smiř nás ministranty s Pavlovou partou!“

Píše Josef Janšta
Fotí Zbyněk Pavienský
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Pokračování příště
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