Kategorie II. (6. – 9. třídy) – dopis literárnímu hrdinovi
1. místo
38. David Šimko (13 let, ZŠ a MŠ Nymburk, Letců R. A. F. 1989)
Ztraceni v čase (Petra Braunová)
Ahoj Martine,
když jsem se vracel z hokejového tréninku domů, po cestě mě zastihla bouřka. Vzpomněl
jsem si na Tebe. Říkal jsem si, aby se i mně nestalo něco podobného, co Tobě. Oživily se
ve mně vzpomínky na knížku Ztraceni v čase od Petry Braunové. Kdyby se to mělo přihodit,
raději bych se podíval do budoucnosti a ne do minulosti jako Ty. Po návratu by bylo
všechno určitě snadnější.
Knížka o Tobě, Tvé babičce, Lojzkovi a vlastně o Tvém celém dobrodružství mě ohromně
bavila. Docela rád bych se podíval do Vaší chaloupky, pozdravil se s babičkou Julčou a
malým Lojzkem. Od babičky bych si nechal uvařit brambory na loupačku a k tomu nechal
nadojit čerstvé mléko od Stračeny. Nechal bych si znovu vyprávět její příběhy, které mě
vždy bavily.
A co Ty? Jak se máš? Máte už sklizené brambory z políčka? Vzpomínám si, jak jsi v knížce
na tuto práci nadával, že je těžká! Já jsem Ti záviděl, jak jste se s ostatními kluky honili po
poli a házeli po sobě hroudy.
Všechny tyhle představy se mi vybavily právě při té bouřce. Přál jsem si vrátit se v čase,
stejně jako Ty v příběhu. Sice bychom neměli mobily ani MP3, vlastně ani počítače, ale
zase bychom mohli běhat všude venku po lesích a loukách, aniž bychom se báli, že nás
přejede auto, nebo někomu bude vadit náš křik.
Přemýšlel jsem, že kdybych vylovil zlatou rybku a mohl si přát nějaké přání, přál bych si, aby
ses mohl ze své knížky zhmotnit do reality a na oplátku chvíli bydlet u nás v paneláku. Spali
bychom u mě v pokojíčku, ukázal bych Ti nějaké hry na počítači a naši školu. Ukázal bych
Ti, jak to vlastně u nás všechno chodí. Mamka by nás vzala na výlet do Prahy na nějaký
pěkný film v kině.
Ach jo! To je škoda, že jsi jenom postava z mé oblíbené knížky. Až půjdu večer spát, budu
si přát, aby si mi o Tobě zdálo. Třeba alespoň ve snu zažijeme spolu nějaké dobrodružství.
Protože se přece jenom blíží Vánoce, budu si přát pod stromeček knížku, nejlépe druhý díl
Tvého příběhu.
Tak ahoj, můj knižní kamaráde, možná se ve snu potkáme.
S pozdravem David Šimko

