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Pojistky 

Jmenuju se Henri a žiju už 30 let v odlehlé vesničce, která je odkázána světu sama na 

sebe… všechno si pěstujeme sami a chováme vlastní domácí zvířata… sousedé nejsou 

dvakrát nejmilejší, ale v případě nouze jsme nuceni si pomáhat. Všechny rodiny zde žijí už po 

generace a snažíme se tuto tradici zachovat, protože ve městech je všechno drahé a my 

nemáme dostatečné vzdělání na to, abychom tam žili. 

 Je tu ještě jedna zajímavost, která stojí za podotknutí… menším, bezbranným členům 

naší vesnice mizí části těla… říkává se, že když se vypnou pojistky, tak přes noc přijde něco 

z lesů… něco, co se musí ještě těsně před zimou nakrmit. Je tu ale jedna nezodpovězená 

otázka. Proč to NĚCO nejí náš dobytek, ale naše děti… stává se to na zimu, kdy jsou dráty 

namrzlé. Pojistky by mohly zkratovat… 

 Byl sem ještě malý. Rodiče mi řekli, že jdou společně na návštěvu k sousedům. Bývá 

to něco jako porada, jak se vypořádat se zimou. Řeší se, kolik zbylo slámy, kam schováme 

přes rok nově narozený dobytek, kolik si ho můžeme dovolit zabít, abychom nasytili své 

prázdné žaludky. Už jsem skoro spal, ale v tom mi noční světýlko na poličce přestalo svítit… 

byl jsem unavený a nechal to být… když jsem se ráno probudil, neměl jsem kousek ucha a 

prstu… nic jsem si nepamatoval… 

 Je konec listopadu. Letošní rok byl velmi neúrodný… jdu večer na poradu, protože na 

té závisí přežití celé zimy. Tento rok nám rodil dobytek o hodně míň než kdy jindy. To 

znamená, že nemáme co jíst. 

 Mám syna. Jmenuje se Bill. Dnes měl šesté narozeniny. Ve vesnici má hodně svých 

vrstevníků, kteří mu byli na oslavě. Dnes sem mu šel povyprávět příběh o té bestii z lesů… 

bude to tak jednodušší. V noci nemůže usnout kvůli světlu zvenčí. Chci, aby se aspoň dnes 

vyspal. Spánek je důležitý. Po poradě proto společně se sousedy vypínáme pojistky a tiše se 

vracíme zpátky do svých domovů… letos je prostě krutá zima… 


