
Tak. A mám, co jsem chtěla. 
Mé tajné přání vždycky bylo mít vlastního koně. Inzerát v Jezdectví upoutal mou 
pozornost na první pohled. Dokonce jsem si musela napsaná slova opakovat několikrát a 
nahlas, než jsem pochopila. Prodám Fríského hřebce, skvělý původ, letní vyrážka. 
Pak už to šlo rychle. Tak nějak samo. Zvedla jsem telefon a vytáčela čísla napsaná pod 
inzerátem. 
Celá rozechvělá, v očekávání, co bude. Cítila jsem, že je to velký zlom v mém životě. 
„Dobrý den, četla jsem Váš inzerát, že prodáváte hřebce.“ „Ano, prodáváme. Přijeďte se 
podívat, je celý vydrbaný, má letní vyrážku, vadí mu mouchy, ale jinak má skvělý původ, 
takový dobrák,“ odpověděl pán na druhé straně telefonu. 
Nikdy jsem od otce nic nechtěla, rodiče jsou rozvedení, otec s námi nežije. Pokaždé, když 
se mě zeptal, co chci a po čem toužím, odpověď byla jasná. Svého koně. Koně miluji celý 
život, každým kouskem svého já. Za koně bych i dýchala. Když jsem byla malá, pobývala 
jsem u babičky na vesnici. Jen jsem slyšela cvakání podkov, vyběhla jsem ven a 
toužebně jsem se dívala. Představovala si, jak na tom koni jedu já. Tyto vzpomínky mi 
zůstaly, i když už jsem velká. 
Zvedla jsem opět telefon a vytočila číslo svého otce. Musím to udělat hned, dokud jsem 
rozhodnutá. „Ahoj táto, říkal jsi mi, že mi jednou koupíš koně. Myslím, že tahle doba 
nastala právě teď. Našla jsem si inzerát, kde prodávají nemocného koně. Ráda bych se o 
něj postarala. Je to krásný černý hřebec.“ 
Musela jsem ho pár minutek ukecávat, než svolil, slíbil že se na koně pojedeme podívat. 
Koně jsem samozřejmě neviděla, ale to mu zatím říkat nebudu. 
Ještě musím zavolat zpět pánovi, že si hřebce přijedeme prohlédnout a domluvit se 
na podmínkách. Domluveni jsme na sobotu. Ty dva dny to vydržím. Snad. Nemůžu se 
dočkat, až toho černého miláčka uvidím. K tomuto plemeni jsem vždy vzhlížela s úctou a 
respektem. 
Nádherní černí koně s bohatou hřívou a ocasem. Bohužel jsou velmi drazí, protože 
se musí vozit z Holandska. Těchto nádherných koní je u nás v Čechách jen pár. Ani ve 
snu, by mne nenapadlo myslet si na takového krasavce. Ovšem v inzerátu bylo, že má 
alergii, takže pevně doufám, že cena nebude tak hrozně vysoká. 
Doma jsem zatím začala vyklízet bývalou stáj, kde byli kdysi koně. Chce to uklidit, 
vymalovat a připravit. Co kdyby? Do práce se nějak zvlášť nehrnu, ale tohle mě bavilo a 
naplňovalo. 
Měla jsem pocit, že když pro to udělám maximum, můj sen se promění v realitu. 
 


