Karel Poláček (1892 – 1944/1945): Bylo nás pět (vznik asi 1939 – 1943, vyšlo 1946)
1. Literární druh a žánr, literárněhistorický kontext, umělecký směr / tvůrčí skupina, údaje o
autorovi ve vztahu k dílu;
2. Doba a místo (děje);
3. Zvláštnosti kompozice;
4. Hlavní postavy a jejich charakteristika;
5. Námět, témata, hlavní motivy;
6. Jazykové zvláštnosti;
7. Kulturní souvislosti.
(1) Naši si myslí, že až budu velký, že budu sedět na kanceláři v teple, lidi budou přede mnou
smekat, ale já budu olizovat kolky. A budu si posílat pro párek. To se mi nechce líbit. Nejraději
bych sloužil u Bejvalů za pacholka, neboť bych nosil koženou zástěru a v uchu bych měl mosaznou
náušnici proti uhranutí jako Jakub, Bejvalův čeledín. Tak bych kráčel podle vozu hezky zvolna a
zeširoka, mával bych bičem a pro sebe si hvízdal.
(2) A školu máme pěknou novou a my máme taktéž pana učitele Veselíka, on nosí zlaté brejle a
o přestávce jí housku a čte si v knížce, a když vidí nezdobu, tak uloží trest, jemu je to fuk. O
přestávce býváme na dvoře a někteří žáci děsně řvou a já taktéž.
(3) Vždycky se snažím, abych se vyhnul domu, kde bydlí pan Fajst. On je úředník na odpočinku,
nemá co dělat, a proto se do všeho plete. Nejvíce si všímá školní mládeže, které vytýká různé
nezdoby. Hlavně na mne má spadeno a já mu přece nic nedělám. Najednou se odněkud vyřítí,
popadne mne za límec a baterkou mně svítí do uší, jestli je mám čisté. Nejsou-li uši řádně vymyty,
pak vzkřikne: ha! a vede mne zpátky k nám do kvelbu. Jemu je to jedno, jsou-li v krámě lidi nebo
ne, a křičí: "Podívejte se, pane velkoobchodníku, jaké zahnojené uši má váš synátor, hanba, hanba."
Tatínek na to vece: "To víte, pane Fajst, dětí se člověk neuhlídá." Načež mně vynadá a panu
Fajstovi se poděkuje, ale já vidím, že mu to není vhod, jenomže my jsme obchodníci a pročež
musíme být zdvořilí na všechny strany, kdyby se pan Fajst urazil, tak by nám nedal utržit. Já však
nemusím být tak uctivý, protože jsem ještě malý a nemám z toho rozum. Možná že panu Fajstovi
plivnu na okno. Nebo mu strčím do kapsy něco nemravného, například chcíplou myš. O tom
budeme s Bejvalem pilně uvažovat.
(4) A nejlepší z naší třídy byl Páta Karel, on má samé jedničky, protože sedí rovně a dává pozor
a porád se hlásí. Pročež když jsme vycházeli z třídy, tak mu někdo podrazil nohy a on brečel. Bylo
to na mně, ale já jsem to nebyl. Myslím, že to byl Zilvar, jelikož se koukal hned jinam.
(5) „To je teď mládež!“ hrozila se ovocnářka. „Nemá to kázeň ani boží bázeň,“ a hrozila:
„Počkej, ty kluku nezdárná, já tě dám polecajtovi.“
My jsme se smáli. A Jirsák Čeněk si hned zapsal do notesu: „Posmíval jsem se starým lidem,“
jelikož si zapisuje hříchy do zásoby, aby měl ke svaté zpovědi nejvíce hříchů ze všech hochů.
Jirsák Čeněk se vsadil, že když chce, dokáže hřešit proti všem božím přikázáním. Aby se mohl
vyzpovídat, že zhřešil také proti přikázání: Nesesmilníš, napsal na zeď Heřmanovy továrny neslušný
nápis.
(6) U Klobouku jest velká touň a my jsme si nevzpomněli, že Venda Štěpánků třeba neumí plavat. On taky neuměl.
A zmizel pod vodou, pak se vynořil, něco vykřikl, zase zmizel a polykal andělíčky. "Ješíšmariá!"
křičeli jsme, "on se utopí!" Protože je tam vir a voda se točí porád dokola a je tam plno kořenů, do

kterých se zapletou nohy. Tak jsme stáli a křičeli a byli jsme polekáni, protože jsme nevěděli, co
teď.
Jenom Zilvar z chudobince nekřičel, on nikomu nic neřekl a skočil do touně. Nýbrž plaval pod
vodou a šmátral kolem sebe, vynořil se, kašlal vodu a pravil:
"Už ho mám, už ho držím za vlasy!" Všichni jsme křičeli: "Nepusť ho!"
On odpověděl: "Nepustím, neboť ho držím pevně."
Pomohli jsme mu vytáhnout Vendu na břeh, a když byl na břehu, tak Zilvar pravil: "Herdek
filek!" a vysmrkal se. (…)
Venda si najednou vzdychl, pak se posadil, koukal a nevěděl, kde je. A nejdřív mu bylo špatně,
ale za chvilku mu bylo dobře, my jsme skákali a křičeli: "Sláva!", jelikož jsme měli radost.
A Čeněk Jirsák se pokřižoval a pravil: "Však měl namále." (…)
Pak jsme moc chválili Zilvara z chudobince, že se neohroženě vrhl do vody, aby zachránil tonoucího.
Zilvar celý zčervenal, protože se rozzlobil, a pravil: "Vlezte mi na záda, votroci a nechte si to!"
Ale já jsem na něm poznal, že se stydí, protože jsme ho chválili, tak jsme ho porád chválili a on
nadával dosti sprostě.
(7) Jeho tatínek má v našem městě továrnu a pletené a stávkové zboží a náš tatínek říká, že pan
Soumar je velký prachař. Otakárek chodí jenom s vychovatelkou a ta mu v cizím jazyce v jednom
kuse říká, aby šel rovně a koukal před sebe. (…) S klucma nesmí chodit, aby se nenaučil
nemravným slovům.
A šel s námi a klekl si u silnice a sepjal ruce a ze všech nejvroucněji se modlil. Nejvíc křičel a
poutníci ho nejvíc chválili a dostal nejvíc almužny.
Pak šel k sadařovi do áleje a koupil si litr třešní, ty černé. Celou cestu jedl a pochutnával si a
říkal, že zas půjde na žebrotu a až bude velký, že bude žebrákem a bude mít hodně peněz.
Zamazal si šaty, bylo mu špatně, doma volali doktora a Otakárek se přiznal, že byl prosit. Paní
Soumarová říkala "no tohle!", pan Soumar se ptal vychovatelky "slečno, jak si to vlastně
představujete?". Otakárek dostal domácí vězení a musil opakovat všechny úkoly, až byl z toho
pitomý.
Mně je to všecko divné. Protože jsou Soumarovi bohatí, tak Otakárek nesmí jít žebrem? Tak co
má z toho bohatství? Mluvil jsem o tom s Bejvalem a ten pravil, ať jde Otakárek do háje a ať se
mezi nás necpe, ještě kvůli němu nebudem smět žebrat.
A to je pravda.

