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Výsledky 38. ročníku literární soutěže 
TRAPSAVEC 2012 

 

Zlatý Trapsavec 
Limity – Marek Fenik Kysilka 
 

Malý Trapsavec 
(zvláštní ocenění pro nejlépe ohodnocenou práci autora do 23 let) 
Mrazivý večer – Barbora Hakenová (poezie) 
A čtvrtý šel nakoupit – Lenka Leňucha Fránová (próza) 
 

Poezie 
1. místo: Rychlík R 21.03. Jarní kurýr – Miroslav Miky Marusjak 
2. místo: Možná – Miroslav Miky Marusjak 
2. místo: Obchodník s deštěm – Jiří Qasinka Černohlávek 
3. místo: xxx (Zas léto pole...) – Zdenka Líbalová 
3. místo: Listujem – Adalbert D'Ady Mezei 
 

Poezie oldpsavců 
1. místo: Sto rokov samoty – Peter Joko Jokl 
2. místo: Těšení – Jaromír Juan Hlavatý 
3. místo: Vzpomínkový relief – Jaromír Juan Hlavatý 
3. místo: Křížky ve Svérazi – Miloš Hlávka 
 

Próza 
1. místo: Nebetyčná pitomost – Vladimír Velkej Drak Javůrek 
2. místo: Pracovní dovolená – Petr Harmonika Soldát 
3. místo: Záverečná – Peter Pedro Benča 
3. místo: Vysoké sněhové závěje – Jiří Murdoch Hons 
 

Próza oldpsavců 
1. místo: Odcházení – Jan Jeňýk Valeš 
2. místo: Lhát se nemá – Miroslav Novák 
3. místo: Nebe? Nebrat! – Magdalena Waki Karelová 
3. místo: Na řezbářský soutěži – Jan Hafran Frána 
 

Noví oldpsavci: 
Zdenka Líbalová 
Adalbert D'Ady Mezei 
Vladimír Velkej Drak Javůrek 
Peter Pedro Benča 
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Stejně jako vloni jsem tenhle sborníček jsem udělal hlavně proto, že 
nerad čtu z monitoru. Knížka je přeci jenom knížka. Bylo mi líto, že by 
mi unikla dílka, která si určitě zaslouží pozornost, ač u poroty 
neuspěla a jinak by byla odsouzena k zapomnění. 
Nedělal jsem korektury, to je na autorech. 
Mně tenhle sborníček udělal radost. Doufám, že nebudu sám. 
         
         Hafran 
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Limity 
Marek Kysilka – Fenik                                                  kategorie Poezie 
Zlatý Trapsavec 2012 

 
Háv mlhy halí 
jakoby váhavě 
dav který v dáli 

jde hlavu na hlavě 
 

Sirotky strání 
syrových rozcestí 
rdousí i chrání 

kruh starých pověstí 
 

Rvát se až k pádu 
nevnímat beznaděj 
kdo zůstal vzadu 

strnul a nezná děj. 
 

Archetyp otce 
vzpínání k obzoru 
snadno a krotce 

spoutáme do vzorů 
 

Opustit kotce! 
Zvolit si oboru… 
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Odcházení 
Jan Valeš - Jeňýk       kategorie Próza 
1. místo     

 
Jsme dva. Dvě různé bytosti zašité v jediném kokonu neporušené 
kůže. Opačné póly se zmatenou střelkou uzamčené 
v jedné  aluminiové krabičce. Já i on, nebo on i já. Podle toho,  kdo 
má právě navrch. Teď sedíme jen s dvěma očima zabořenýma do 
baletu načervenalých plamenů  a v jediné houbovité koblize se rodí a 
zmírá hned celé komando zcela protichůdných myšlenek. Ještě oba 
nasáváme vůni páleného dřeva, bezdrátový přenos pohody z ramene 
vedle sedícího kamaráda a teplo přenášené rukojetí ešusu s bublajícím 
gulášem.  
„Co tu vlastně dělám?“ žene se mně hlavou. S absolutním odporem 
nahlížím  na tu bublající hmotu ve špinavé nádobě, na neupravené a 
ještě pulsujícím ohněm znetvořené  obličeje úplně cizích lidí a mám 
chuť pustit tu rozpálenou rukojeť a zavolat Michalovi  a odjet zpátky 
do Prahy. Potom se hodinu válet ve vířivce s vařící a voňavou  vodou 
a čistý sednout k tomu vynikajícímu moccacinu v Caffé baru 
v Pařížský  a splétat s Michalem jemné pletivo  sítí na toho pitomce 
poslance Nezbedu, co nám dá čtyři mega vlastně jen za žvanění. 
U ohně to mám vždycky stejné. Jak vyskočí jazýčky plamenů nad 
hromádku obětovaného dřeva, dostavuje se pocit, že se dostávám až 
k samému jádru samotného  bytí, protože pohyby i rituál lidí kolem 
těch prvních hřejivých plamenů je po celé tisícovky let téměř 
neměnný.   
Tu ruku už jsem nestačil zastavit. Koukal jsem  nevěřícně jak se 
posouvá po stehně,  vniká do kapsy maskáčů,   vytahuje hladký 
obdélník mobilního telefonu a do narůžovělé tmy vpouští ostře 
ohraničený obrys bledě modrého čtverce.  
Zároveň jsem i cítil, jak  někde někdo s rázným cvaknutím vypnul 
generátor přenosu pohody a všechny ty obličeje, které znám ošlehané 
větrem, zkroucené v opileckých grimasách a vyhlazené ranní rosou  se 
nechápavě natáčejí k tomu malému ostrůvku  bleděmodré plochy a 
potom ke mně a proměňují se v grimasu pro mě dosud  neznámou.   
 „Chtěl bych si objednat pizzu“, řekl jsem do mobilního telefonu.  
Ten chlap na druhé straně byl podle hlasu  unavený, ospalý, otrávený 
ze své práce a ke všemu ještě blbec.  Dlouho nechápal, že má vézt  
pizzu z Prahy do nějaké sto kilometrů vzdálené rokle s bezejmenným 
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potokem, kam se dá sejít jen z vesnice  o které nikdy v životě neslyšel, 
a že ji má přivést pokud možno ještě teplou.    
„Ale to víš že jo, náklady na dopravu zaplatím,“ přerušil jsem 
vzlykání toho ospalého a otráveného pitomce a mrtvý telefon uložil 
zpátky do kapsy maskáčů.   
„No a co, tak jsem si objednal pizzu,“  rozhlédl jsem se po kruhu na 
mě upřených obličejů .  
„Ty sis vážně objednal sem do kempu pizzu nebo to je zase nějakej 
tvůj fór?“ přerušil to trapné ticho jako první Košťál . 
„Prostě jsem na ni dostal chuť, “  podíval jsem se na něj a další slova 
raději spolykal. Nebyl na ně připravený a určitě by je nestrávil.  
„Protože jestli sis objednal pizzu  sem na kemp,  tak si první vandrák 
v historii trempinku, který něco takovýho udělal.“  
„Někdo musí bejt první,“ odsekl jsem mu a sedl si zpět na kus vyhřáté 
klády.  
Rozpačité ticho přešlo časem k nesmělému  bublání hlasů a  nakonec 
opět do plynulého toku  na sobě nezávislých dialogů.  
Poslíček s pizzou přišel asi za dvě hodiny. Byl do pasu mokrý, na 
obličeji čerstvé šlehance od smrkových haluzí a nohavice potrhané od 
plazivých šlahounů ostružin.  Nepůsobil  vůbec ospale a otráveně, měl 
v obličeji pěknou červenou barvu  a evidentně mu ta vycházka  
prospěla. Šel jsem mu vstříc a před očima zamával tisícovkou. Jednak 
aby to kluci neviděli a jednak abych mu hned na začátku zacpal hubu. 
U ohně jsem otevřel krabici. Pizza byla studená, placatá a tuhá. Nabídl 
jsem klukům ale nikdo si nevzal. Snědl jsem dva kousky a potom 
hodil krabici i se zbytkem do ohně.  
Kluci vstali a šli beze slov spát.  
„M ěl by ses léčit,“ zasyčel na mě místo pozdravu jenom Košťál.  
Zíral jsem ještě chvíli do plamenů a pak šel spát. Pod přístřeškem 
poprvé  nebylo místo. Lehl jsem si na okraj lesa, kde přecházejí duny 
suchého jehličí do orosené trávy. Nebe bylo pokapané stříkanci 
zářivých hvězd, které šlo při troše fantazie přesouvat a skládat do 
stovek a stovek různorodých obrazců. Nebe bylo posypané lesklými 
penízky hvězd, které by sesypané na jednu hromadu daly určitě čtyři 
miliony.  
Ráno pro mě přijel nahoru do vesnice  Michal.  
„Smrdíš,“ řekl mně místo pozdravu a na sedačku auta roztáhl igelitku. 
Neurazilo mě to.   
 
Jsme dva. Dva samci, které zamknul opilý chovatel omylem do jediné 
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klece. Oheň a voda vtepané do neproniknutelného  kruhu orientálního 
ornamentu. Horňák a dolňák  v jednom koutu na společné hanbě, kam 
nás poslal přísný řídící Bíca za to, že jsme po sobě flusali modelínu  
dutou rukojetí versatilky.   Máme dva různé pohledy na svět a jen  
jednu špičku nosu a dvě špičky bot, které vyčuhují pod břichem. „Měl 
by ses léčit,“ přišla mi na mysli Košťálova slova z minulého víkendu. 
Mohl bych se na něj vykašlat, ale na druhou stranu by člověk neměl za 
sebou zabouchnout úplně všechna vrátka. Jednou mám návaly, že 
partu kluků k dalšímu životu zoufale potřebuji a podruhé jsou mi 
všichni úplně ukradení. K doktorovi nemůžu. Co kdyby něco našel. A 
to se teď vůbec nehodí.  Teď když jsem konečně někdo a ne další 
zoufalec ze zoufalého  davu. Možná by něco našel a za týden máme 
další schůzku s Nezbedou. Vzpomněl jsem si na Jitku. Chodili jsme 
spolu na  základku. Pro mě to byla fajn holka. Měla vždycky  
vyznamenání, chodila na klavír, na angličtinu,  na němčinu, do 
včelařskýho kroužku i k mladým hasičům. Všude  hvězda a kluci ji 
proto neměli rádi. Já jí to záviděl.   Ale ne. Byla to jenom  šprtna. 
Namyšlená a ctižádostivá šprtna, která lezla kantorů do zadku.  Všem 
musela neustále dokazovat, že je lepší a bude ještě lepší.  Dnes má 
vlastní lékárnu v Modřanech a lékárník je půl doktora. Teď se to hodí. 
Pozval jsem ji na kafe.  
Jitka mě chvíli poslouchala a pak řekla: „Na tohle ti mohu doporučit 
jenom jedno. Profíka psychiatra  a nebo si kup  zrcadlo.“ 
„Na co zrcadlo?“ podíval jsem se na ní nechápavě.  
„Abys viděl, jak tě ty prachy lezou na mozek,“ odpověděla , zvedla se 
od stolu a hodila na desku stolu stovku.  
„Co blbneš,  já to zaplatím,“ vyštěkl jsem na  ní.  
„Raději ne, tobě nechci nic dlužit. S tím co byl před tebou bych tu 
seděla až do rána,“ řekla a odešla.  „Seš namyšlená a pitomá …“. Ale 
ne. Michal slovo kráva neříká. Večer jim říká „koťátka“ a ¨ráno po 
zaklapnutí dveří už jsou to jen „škeble“.  
„Seš namyšlená a pitomá škeble!“ křičel jsem za ní vzteky, když 
odcházela napříč  kavárnou. 
Neotočila se. Neotočil se ani nikdo jiný.  Prostě jen stádo.      
Z výpisu z účtu se na mě směje sedm nul. Jsou kulaté jako vejce a 
stejně tak oblé a hladké. A s Michalem pracujeme na další. Být někdo 
má své výhody. Ráno nemusím vstávat,  dýchat snídaně jiných 
v tramvaji a čučet na opuchlé a nerozhýbané obličeje dělníčků a 
úředníčků v metru. Nemusím přemýšlet o tom, jestli deset nebo dvacet 
deka šunky,  jestli desítku nebo dvanáctku. Prostě piju jen „Tullamore 
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dew“ a kolu.  Nemusím už vůbec o ničem přemýšlet. Všechno si 
koupím.  
Z výpisu na účtu se na mě směje sedm nul. Hned nad monitorem visí 
obrázek z Korsiky. Sedím na ní s klukama na úzké skalní římse  a 
před námi trčí  až do nebe zubaté ostří horských štítů. Tenkrát jsme šli 
GR 20.  Kdybych teď zavřel oči,   ucítím ještě teď tu peprnou vůni na 
troud vysušené machie, v ústech tu chuť jen tak na tuku opečených 
kloboučků  nějakých neznámých hub  a určitě uslyším dusot kopyt 
vyděšených  koňských stád volně pobíhajících nahoře na pláních.  
Kdybych teď zavřel oči, vrátil by se ale i ten pocit, který mě ještě 
občas přepadne. Ten pocit být součástí nějaké komunity, nějaké party, 
kde už jsou pravidla určená,  všechno dávno vyřešeno a společným 
jazykem jsou  jen pohledy upřené stejným směrem.  
Sundal jsem obrázek ze zdi, vyňal z něj fotku  a strčil je mezi stará 
elpíčka Olympiku a výběrů Porty . Stejně už to nebudu nikdy 
poslouchat. Před známými poslouchá Michal nějakýho Janáčka  ale 
doma Ret Hot Chilli Peppers.  Do rámečku jsem dal jinou fotku. Jsem 
na ní s Michalem a tím pitomcem Nezbedeou.  Všichni šťastní a 
bláhově rozesmátí.  
Jsme ještě pořád dva. Kočka a myš na palubě utržené plachetnice, 
která se potácí  bez zásob a bez posádky uprostřed oceánu. Dva 
horolezci uzamčení vichřicí v posledním postupovém táboře, kdy já 
mám ve svém kletru tu poslední kyslíkovou láhev.  Je to každým 
dnem  lepší. Ty chvíle slabosti a měkkosti již přicházejí jenom 
výjimečně. Ale přicházejí. Chtěl bych se jich úplně zbavit a být silný 
jako Michal. Tvrdý a nekompromisní ale s obličejem každý rok 
opravovaného anděla  na vesnickém oltáři. Přišel jsem na to jednou 
večer u šálku toho výtečného moccacina. U nás za rohem bydlí starý 
švec.  Výchovou i myšlením  stará škola. Vlastně dělá už jen proto, 
aby měl vždycky nějakou zakázku a zároveň výmluvu, když zaklepe 
zubatá s kosou. Ty boty mi počítám tak za Komenskýho určitě  udělá.  
Jsem sám. Mám nové boty a stály přesně dvě stovky. Sice starší střih, 
ale mnohem důležitější je, že to  funguje. Obouvám je jen občas.  
Jakmile cítím, že přichází první náznak slabosti. Jakmile o sobě začnu 
pochybovat, obouvám je a běžím do pískoviště v parku za rohem.  
Úleva se dostavuje téměř okamžitě. Stačí se  podívat na řetízek 
vlastních  stop otištěných v písku.  V ten okamžik jsem si zcala jistý.  
Stojím tu  už jen já sám  a ten druhý  ode mě odchází.  
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Těšení 
 

Jaromír Hlavatý - Juan      kategorie Poezie 
2.místo 

 
Průsvitní andělé jsou všichni do mínusu 

Tak Zima vzkazuje, že mnohým přišla vhod 
Co jsem se natěšil na Svatomartinskou husu 
Teď bych ji vymazal. Jen znát ten tajnej kód 

I pivo zamrzá, ač je na sedmým schodě 
Ptákům se v povětří zastaví osrdí 

Zima se nemazlí i když je v ženským rodě 
Postavy u ohňů to vážně potvrdí 

Snad už se dočkáme podbělu na zápraží 
sluneční krasohled je z jara popleten 
Důvodů k toulání si ještě pořád vážím 
a fakt mi nevadí těšit se na květen... 

 
Vzpomínkový relief 

 
Jaromír Hlavatý - Juan      kategorie Poezie 
3.místo 

 
Je vzpomínkový relief pod lapačem snů 
Pár placek z potlachu s koženými oušky 
Už dávno nehraju tu roztoulanou hru 

V mým blízkým okolí se kácej suchý soušky 
 

Jsou trpký půlnoce kdy spánek kamsi zmizel 
A stránky od knížek zas k ránu osleply 
Do jara daleko - se zimou mám svízel 
Jen kachny nad řekou hladinu zametly 

 
Vandry jsou bez výhod - a ladím do G duru 
Kam jste mě pozvali tak tam už nedoufám 
Písniček naložím tak zhruba plnou fůru 

A když je nevidím - tak alespoň poslouchám 
 
 



 14 

Lhát se nemá 
Miroslav Novák       kategorie Próza 
2.místo  

 
Byli jste někdy na vandru v začarovaným lese? Pokud ne, tak to jste 
měli docela štěstí. My tři zrovna v takovým lítali celý odpoledne a 
hledali nějakej seník na přespání. Samozřejmě bez úspěchu. Vlčák 
měl na to teorii, že v rámci optimalizace lesního hospodářství seníky 
v tomhle lese zrušili a zvěř přestěhovali do nějakého jiného, kde jí 
bylo málo a seníků tam byl nadbytek. Teorie jsme měli i já 
s Ekologem, jenže za situace, kdy je dvaadvacet stupňů pod nulou, 
začíná se stmívat a vy navíc zjistíte, že i v prázdným lese se dá 
zabloudit, byly naše i všechny teorie světa tak jedině na draka. 
Naštěstí nás z toho srabu dostal Vlčák, kterej se najednou zastavil, 
několikrát nasál a odmávnul směr, kterým půjdeme. Neodporoval 
jsem a šlapal. Nebylo to totiž po prvý, kdy měl Vl čák skvělej čuch. 
Ekolog s tím měl nějakej slovní problém, jenže za chvíli se díky 
nasazenému vraženému tempu zadýchal a ztichnul. Vlčák si stejně na 
kraji lesa neodpustil směrem k němu poznámku : „A potom, že je 
pálení petek v kotlech  na hovno.“ 
Vesnice působila ospale. Sice se to snažilo zachránit pár televizorů, 
jejichž záblesky  prosvětlovaly okna u pár chalup, ale dost 
nepřesvědčivě. Hospoda na tom nebyla o moc líp. Na  to, že byla 
sobota večer, byla skoro poloprázdná. A místní štamgasti 
s hospodským zvědaví až hrůza. Jen co jsme vešli, zírali na nás  jako 
na zjevení. Vzápětí se však ukázalo, že jsme je nezajímali ani tak my, 
jako spíš zprávy v televizi, která byla zavěšená nad vstupními dveřmi. 
Hlasatel zrovna mlel něco o Přežití 2012, jako kolik vojáků přežití 
venku v těch mrazech vzdalo, kolik jich ještě pokračuje a další  řeči  
kolem. Těm vojákům, co to ještě nevzdali,  jsem v žádným případě 
nezáviděl. Jenže kdo se jednou dal na vojnu…..  
Kolem třiadvacáté hodiny byl na záchodku nával jako v pátek na 
brněnským hlavním nádraží. Než jsem si stačil všimnout té kaluže na 
podlaze, už jsem jel. Můj parádní bodyček do ledvin ocenil obr 
kymácející se nad žlábkem okamžitě. „Hele mladej, půjdeme ven, 
nerad bych si tady omlátil pěsti o zeď.“  Aby nebylo jedno překvapení 
málo, tak když jsme ve výčepu míjeli věšák,  hrábnul  mezi kabáty  a 
vylovil odtamtud cep. Fakt, nelžu. Pravej dřevěnej cep. Už jenom 
scházelo, aby spustil chorál : „Kdož sú boží bojovníci …. .“  
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„Všechno v pořádku Poručíku?“ zajímali se Vlčák s Ekologem.  
Než jsem stačil odpovědět, obří chlápek to udělal pohotově za mě. „ 
Co by nebylo. Jdeme se tady s kámošem jenom trochu  provětrat na 
vzduch!“  
Ještě než jsem měl být bit jako žito, chlap si neodpustil jízlivost:  „Tak 
ty seš zelenej mozek, poručíčku. A u jaký zbraně sloužíš, nebo je to 
snad vojenský tajemství?“  
„Proč by mělo. U paragánů!“ plácnul jsem to první, co mě napadlo. 
„Co teda děláš tady? Vždyť nejbližší letiště je nejmíň padesát kiláků 
daleko?“  
„Vysadili nás z letadla kousek odtud a další víš přece z televize - 
Přežití 2012  ….“ pokračoval jsem ve své pohádce. Jenže tenhle kalibr 
na tohohle statnýho chasníka zjevně nezabíral. Stejně jsem měl ale 
takovej pocit, že ho zajímá něco úplně  jinýho.      
„A umíš zabíjet ?“  
Konečně to bylo venku. Nejspíš se ujišťoval, zda mám proti němu 
alespoň nějakou šanci.       
„To si piš! U paragánů to musí umět každej! Nejmíň dvaceti 
způsoby.“ Bylo krásný poslouchat, jak bezproblémově ze mě šel  
tenhle ten slovní průjem. Na důkaz toho, že to myslím úplně vážně, 
jsem se k němu přiblížil na vzdálenost dvou kroků. Tohle asi nečekal. 
Přiznávám, že ani já ne.     
„Kurva, přece mě nemůžeš jenom tak zabít. Jsem civilista, navíc 
neozbrojenej,“ vyhrkl   v okamžiku, když kamsi za sebe odhazoval 
cep. 
„Proč myslíš, že nemůžu? Mám na to povolení vystavený samotným 
náčelníkem generálního štábu. Chceš ho vidět?“  Na jeho odpověď 
jsem ani nečekal. Sáhnul jsem do kapsy maskáče a mávnul mu před 
očima lístkem na vlak. 
„Možná máš ale pravdu. S tebou by byl asi problém. Odhaduju, že 
měříš tak sto devadesát centimetrů a vážíš kolem sto třiceti kilo. Přece 
se já blbec s tebou nepotáhnu až někam do lesa? Navíc zem je zmrzlá 
na kost, jenom blázen by pro tebe kopal hrob. Škoda, že v týdnu 
nenapadl sníh, udělal bych ti pěknej ledovej. Na ty jsem fakt dobrej a 
navíc šetří čas! Jenže takhle?“  
Chlap stál jako solnej sloup, tupě civěl před sebe a nesnažil se mi ani 
trochu napovědět, co s ním mám udělat. Na koncovku jsem tak musel  
přijít sám.   
„Je tady ve vesnici alespoň dost psů?“ 
„Mně tady jde o život a ty se teď staráš o nějaký pitomý čokly?“ Můj 
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protivník se snažil být tvrdej, jenže i přes ten šílenej mráz měknul jako 
plastelína v létě.  
„No, že by se všichni alespoň jednou  pořádně nažrali a já bych to měl 
bez práce,“ začínal jsem v sobě objevovat  nepatrnou špetku  z talentu 
mého oblíbeného spisovatele Lawrence Blocka. 
„Proboha neblbni, to přece nemůžeš udělat?“ v té chvíli ho asi nic 
spásnýho nenapadalo, zvlášť když si všimnul, že jsem udělal pravou 
rukou pohyb ke svému pasu, kde ve své fantazii   
předpokládal, že mám útočný nůž. 
„Je nějakej důvod, abych to neudělal? Nechceš mi přece nakecat, že 
máš ženu a dvě děti?“ snažil jsem se ho naoko zachránit z jeho 
mizerné situace výmluvou jednoho z chycených padouchů ve filmu 
Poklad na stříbrném jezeře. 
Beze slova kývnul.  
„Tak to bys měl zaplatit  útratu a pelášit domů k manželce pod 
peřinu.“ 
„Takže poručíku, do smrti dobrý? “ natáhl ke mně svoji tlapu. Kdo by 
s tímhle  řešením nesouhlasil. Ta moje pracka se do té jeho vešla 
nejmíň dvakrát. Navíc se mi už hrozitánsky  chtělo.     
Když jsem se vrátil  ze záchodku k našemu stolu, dorazil sem i 
hospodskej s kasírtaškou  velikosti panoramatické pohlednice.     
„Pánové, zavíráme. Přejete si platit každý zvlášť nebo 
dohromady?“ Zaplatili jsme. 
„Pane hospodský, nebylo by možný tady v hospodě  přespat, když 
jsou venku takový kruťácký holomrazy?“ zkusil to na city Vlčák.   
„Kdyby jste byli trampové, dalo by se o tom uvažovat. Ale jak se mi 
zmínil támhle Cep,“ kývnul hlavou směrem k  obrovi, kterej se zrovna 
snažil narvat do vaťáku, „vy jste přece specialisté na přežití venku. Co 
by na to řekli vaši kamarádi ve zbrani, pane poručíku?“  
Copak jsem mohl hospodskýmu vykládat o tom, že Poručík je moje 
trampská přezdívka, a  že my tři zase  takoví extra specialisté na 
přežití nejsme, protože  ve vojenský knížce mám zařazení spojař, 
Vlčák chemik a Ekolog zdravotník? Taky jsem  před ním a dalšími 
vesničany nechtěl shodit  pravé vojenské specialisty, kteří se o přežití 
tam venku opravdu snažili.    
Když jsme s Vlčákem a Ekologem vyšli z hospody, byla jasná obloha 
a na ní hvězd skoro jako v brněnským planetáriu. Rtuť všech 
teploměrů v této oblasti musela určitě klesnout na nejmíň mínus 
pětadvacet. Léto bylo v tu chvíli strašně daleko. Jenže nám to bylo 
úplně jedno. Šli jsme za ním.         
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Křížky ve Svérazi 
 

Miloš Hlávka                  kategorie Poezie 
3.místo 

 
Ta krajina se do mě dávno vpila, 
s mou krví proudí její tichej pláč. 
Ve spánku tenkrát jemně ševelila, 
jak by se chtěla zeptat, proč a zač 

 
pašije z Hořic pila ze svejch dlaní. 

A kdo jí tenkrát pustil ke slovu? 
Zarudlý slunce k západu se sklání... 

Kamení v křoví... Stopy domovů, 
 

co vyhasly. A do dneška to mrazí, 
jak trauermarš to pořád tiše zní, 
prořídlý křížky reznou ve Svérazi. 
Z pamětní desky na zdi kostelní 

 
zavane zmar. A přece nová síla 
proniká z lesů, vrůstá do růží. 

Ta krajina se do mě dávno vpila 
a na věky mi vězí pod kůží. 

 
 

Podjaří 
 

Jaroslav Šlejmar - Kutloch                 kategorie Poezie 
 

A zima v koncích 
skuhravá babika 

zápolí s kosy o zmrzlá jablka. 
To nejsme my 

to jenom kdosi cizí v nás 
nocí se propíjí do rána 

za okny obchází Morana 
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Nebe? Nebrat! 
Magdalena Karelová - Waki    kategorie Próza 
3.místo 
 
Tak, a je to tady, pomyslel jsem si, když jsem definitivně vydechl 
naposled. Chvíli jsem čekal, zda bude obligátní tunel s bílým světlem 
na konci, ale zjevně to v reálu do scénáře nepatřilo. Prostě jsem se 
ocitl v čekárně ne nepodobný úřadu práce, dokonce tu měli i ten 
úžasnej vyvolávací systém s čísílkama. Nekonečná romantika. Po 
chvíli handrkování a neodmyslitelnýho papírování mě poslali do 
trampskýho ráje. Tak snad to nebude tak zlý. 
Jenže jestli jsem si myslel, že v ráji se budu mít, no, jako v ráji, tak 
jsem se trochu přepočítal. Abyste tomu rozuměli. Celej ten moderní 
systém pekla a ráje je docela jednoduchej. Když duše patří do pekla, 
jednoduše ji deponujou bez možnosti odvolání do jakýhosi trezoru, 
kde zůstane v komprimační schránce a nemůže nic. Navždycky. 
Ostatně, jedná se o peklo, že. Skladuje se stejně výlučně 
z archivačních důvodů. 
S očistcem se po aeonech tahanic nakonec dohodli, že z nedostatku 
financí se tyhle duše budou recyklovat, konec konců, v budhistickým 
operačním systému to tak funguje celkem úspěšně. No a ráj. Kristovy 
rány. Teda, pardon. To je opravdu kocourkov. 
Ráj je výsledkem zjevně nekonečné práce nebeských programátorů a 
řekněme si to narovinu, úplně za dobrý konec tu nejnovější verzi 
nevzali. Jako oni se snažili, to jim nikdo nemůže upřít, ale celý to 
prostředí je děsivě nestabilní, takže si představte, že si v klidu sedím 
na potlachu, probírám něco neskutečně důležitýho s Jendou Kordou a 
najednou se to celý resetuje a já stojím uprostřed motorkářský dráhy, 
řve na mě pořadatel, diváci pískají a mně trvá dva dny, než seženu 
veškerý papíry, abych mohl zpátky do trampskýho ráje. Hrozná 
pakárna. Navíc mi přijde, že celej ten koncept trampskýho ráje 
vymejšlel nějakej ajťák po hodně zlý opici. To víte, ráj zemědělce, ten 
tu pilujou několik tisíc let. I když co jsem zaslechl, tak zemědělci si 
hrozně stěžujou, že nejsou včasný aktualizace a že by už fakt rádi 
přestali orat s koňma a vyfasovali pár traktorů. Ale znáte zemědělce, 
ty si stěžujou pořád, přitom času je tu dost, tak co s traktorama, navíc 
když je krize a nafta drahá.  
Relativně dobře jsou na tom i podobný etablovaný ráje. Ráj 
spisovatelů je například asi nejlepší. Oni si tam tak seděj, kouřej, 
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popíjej a čtou si navzájem co kdo vymyslel nového. Takový prostředí 
žádný upgrady snad ani nepotřebuje. Navíc, jak jsou v centru zájmu, 
tak jim tu emulujou i různý prostředí podle žánru, takže někteří, na 
rozdíl od zemědělců, mají i moderní techniku, a ty svoje elaboráty si 
můžou spokojeně ťukat do počítačů, zatímco jiný mají v hospodě 
nekonečnej přísun tácků od piva, kde je dost místa akorát tak na ty 
jejich opilecký verše. 
Jenže já jsem holt ten tramp. Už na příjmovým oddělení mi podle 
ochoty úřednic bylo jasné, že jakékoliv jednání s trampy nepatří 
k jejich oblíbeným aktivitám. Při přidělování oblečení jsem byl rád, že 
na mě vůbec zbyl spacák a jestli si myslíte, že už stihli naprogramovat 
ty z dutejch vláken, tak na to zapomeňte. Dostal jsem obyčejnou 
vojenskou deku a ráj neráj, než jsem se trochu otužil, klepal jsem kosu 
jak sviňa. Prostě když už si trampové konečně vlastní ráj vyhádali, 
ajťáci ho velmi neochotně vytvořili podle informací těch, co tu trčej 
nejdýl. A to víte, prvorepublikový divocí trampové to vidí o dost 
odlišně od generace čtenářů Puchejře a když si máme večer u ohně 
zazpívat, divže nejsme na pěsti. 
Trampskej ráj je prostě vybavenej prehistorickejma rekvizitama z dob 
chatovejch osad, k tomu kusem přírody někde kolem svatojánskejch 
proudů. Hezký. Paráda. Tak tejden. Trčet tu máme, jak samozřejmě 
všichni víme, nekonečně dlouho. A to pak se člověku osada u řeky 
dost omrzí. Potřeboval by za letních veder vypadnout do skal a v zimě 
na vandr na běžky. No a když říkám běžky, myslím běžky, ne dvě 
ohoblovaný prkna, co pamatujou Hanče s Vrbatou. A v létě na vodu, 
s normální vydrou, pálavou, banánem anebo i s raftem někam dál, ne 
dvěstěkilovým titanikem furt dokola brouzdat Vltavou. Jenže prd. A 
navíc, jak jsou tu blbě definovaný rozhraní, nejednou se stalo, že 
člověk zamyšleně šlape podél vody a najednou se ocitne na nějakým 
rybářským závodě, kde mu divže háčkem nevyšvihnou oko. Anebo na 
jinejch místech je zase tak tvrdý rozhraní, že chcete nabrat vodu ze 
studánky a málem si zlomíte nos o neviditelnou stěnu. Kriminál hadra. 
Prostě se to nedá vydržet, tohle není ráj. Nakonec se to vyostřilo tak, 
že jsme se segregovali do tří skupin, stará garda si klidně užívá ráje 
pod starejma tenkejma dekama na boudách u řeky, pějou si s jednou 
kytarou mnohohlasé chorály a jsou spokojený.  
Střední generace si postavila kempy vysoko nad řekou a jakž takž to 
zvládaj, i když jim zoufale chybí některý věci, například jehličkový 
maskáče, hořčák, trenčianský párky, pořádný karimatky a barevný 
filmy do foťáků. 
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No a nejmladší generace je v hajzlu. Klidně si o nás říkejte, že jsme 
zhýčkaný, ale pokud tohle má bejt ráj se vším všudy, kde jsou potom 
všechny ty drobnosti, na který se tak dobře zvyká? Nepromokavý boty, 
digitální fotoaparáty, nafukovačky a velký lehký přístřechy 
z baumaxplachty? Prostě pro nás tohle ráj není. Jednou za půl roku 
přežijeme generální potlach, kde sice s velkou nevolí, ale přece jen 
nás nechaj chvíli hrát hoptropáky a žalmanovky. Ještě že spolu se 
střední generací jsme v přesile co se ryvolovek týče, jinak bysme 
z těch zpívajících si Ztracenek asi úplně zblbli. 
Prostě, abych to zkrátil, jsme s nejmladší generací trampů zjistili, že 
nemáme kam jezdit, protože ty chatový osady nás nebaví a zbývající 
prostor jsme přenechali prostřední generaci, protože se tu trápí o 
poznání dýl. Pokus domluvit se s nebeskejma ajťákama zkrachoval na 
totálním nezájmu, nedostatku financí a celkové neochotě vůbec pro 
trampy hnout prstem. Padly dokonce návrhy, že si vlastní ráj 
naprogramujeme sami, že tu krajinu od Vltavy jen drobet rozšíříme o 
Brdy. Jenže z toho prý výhledově nic nebude. A když vám nebeskej 
úředník řekne výhledově, věřte mi, jde vám v tu chvíli mráz po zádech. 
Někteří to vzdali a nechali se přeřadit do jinejch rájů, jenže kam se 
může takovej opravdovej tramp nechat převelet, co si budeme 
namlouvat, to musel mít za života nějaký obzvlášť zajímavý 
specifický koníčky, například jeskyňařit. Klasickej vandrák je tu v háji. 
A tak jsme se my, nejmladší trampové, jednoho krásného dne sebrali a 
vydali se na audienci za pánem Bohem. Byla s tím spousta tahanic, 
byrokracie a bezpečnostních opatření, ale nakonec nás přijal. Dokonce 
uznal, že nás chápe a že je to problém, ale že jsou tu jiné preferenční 
skupiny, které bude třeba přednostně řešit, že nyní piluje ráj 
pojišťovacích agentů, přece jen je tam poslední dobou nejvyšší 
přírůstek. My už ráj máme a s jeho novelizací se počítá tak za pět set 
let, teď to není v územním plánu. Zvlášť když jsme si vymysleli ty 
Brdy, kde po jistejch legislativních změnách uvažoval spíš o ráji 
developerů. 
Když už jsme zoufalstvím fakt nevěděli, co si počít, někoho napadlo, 
že by nás teda mohl poslat zpátky na zem, protože tohle proste fakt 
není ráj, ale očistec. A když už je očistec koncipovanej jako proces 
reinkarnace, tak přece pro něho jako Boha nebude tak složitý zařídit, 
abychom se narodili do trampskejch rodin. Obě strany tím získají čas 
a v nebi nebude takový napětí. 
To víte, pán Bůh se trochu cukal, že to by mohl každej, ale nakonec si 
dobře spočítal, že zástup naštvanejch trampů by mu mohl z nebe 
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udělat pěkný peklo. Sice se musel sepsat nějakej pořadník či co, aby 
z toho dole nebyl neplánovanej baby boom, ale to už byla otázka pár 
měsíců a stejně to bylo na množství trampskýho potěru dost poznat. 
S potěšením jsme shora koukali, jak v Puchejři přibývá oznámení o 
novejch přírůstcích u Pežiovců, Housat, Dráculei, Hňahni, Štěhněte a 
dalších, zatímco řady nebeských remcalů potěšeně řídly. 
No nic, jak se tak dívám, moje drahá budoucí maminka se rozhodla 
ject na vodu a když tak koukám na ty peřeje, asi si půjdu balit věci, 
abych to vůbec stihl a někdo mě v pořadníku nepředběhl. Takže zatím 
ahoj.  
 
 

Sto rokov samoty 
Peter Jokl - Joko       kategorie Poezie 
1.místo 

 
A cesty sú prázdne, 

iba zbytky sťahovavých vtákov nad hlavou 
a 

jesenné slnko v kaluži periférie... 
Sto rokov samoty. 

A cesty sú prázdne, 
stojím nad kruhom s kameňov, 

v rukách popol zo stoviek večerov, 
 z ktorého ešte padajú noty k nohám... 

Niekto musí byť posledný. 
Sto rokov samoty 

A cesty sú prázdne, 
neskoré jesenné slnko sa olizuje s horizontom 

a v čase, 
ktorý básnik Ivan nazýva Zmlčanievaním, 

v čase,keď sa ešte nemlčí, 
ale sa už k tomu blíži, 

v tomto čase 
sa na sobotnej internetovej ceste hádajú ľudia 

kto je vačší tramp 
a čo sa môže  vziať do lesa 

a čo už nie... 
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A kto prezradil GPS súradnice akého kempu. 

Sto rokov samoty 
Cesty sú prázdne, 

a stromy,ktoré sme učili spievať s nami už dávno nie sú, 
ani vyvrátené nedokončené totémy, 

iba vietor 
& priestor 
& čas... 

Sto rokov samoty 
A cesty sú prázdne, 

údolia nestíchli,len namiesto gitár zvuk motorových píl, 
a lesné cesty plné šialených motorkárov 

a rúbaniská plné zamaskovaných 
paintballistov. 

Skúsim niekomu z nich zalomiť palec... 
Sto rokov samoty 

A cesty sú prázdne, 
polovníkov viac ako zvierat, 

ťažných strojov viac ako vtákov, 
v mene otca i syna i ducha peňazí ámen, 

spustošená krajina, 
a studničky plné ticha, 

holohlavé kopce... 
Krajina bez mena. 
Sto rokov samoty 

A cesty sú prázdne, 
zrušené železničné trate, 

rozpadávajúce sa vlakové staničky&zastávky& 
čakárne & búdy, 

rozjazdené polné cesty, 
zákaz vstupu a 

zákaz rozkladania ohňa, 
zatvorené dedinské krčmy... 

Dodržujte smer zábavy! 
Sto rokov samoty. 
Cesty sú prázdne, 

a kde sú všetci tí ľudia, 
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ktorí nosili na svojich dlhých jesenných svetroch 
zbytky jarnej trávy, 

(a všetci chceli nosiť úesky a 
nikdo ich nechcel baliť) 

ktorí učili spievať stromy a 
keď vychádzalo slnko 

hrali blues nového dňa, 
a kde je Profesor so svojimi gitarovými suitami, 

večnou nespokojnosťou a voňavým tabákom, 
a kde je Ve.Slo so svojím pábením a leninskou čiapkou, 

ktorá mu odplávala po rieke Hron 
v lete roku dvetisíctri, 

kde je Mima so svojimi tlstými cigaretami 
a šialeným smiechom, 

a kde je bradatý Korak so svojimi krvavými sandálami, 
bendžom a panákom rumu, 

a kde je chlapík,ktorý v Mexiku v Banskej Štiavnici 
nad zvetralím pivom spamäti recitoval 

Na ceste, 
a kde je nahý vodič žiguláka,ktorého som stopol v 

máji roku tisíc deväťsto devädesiatdeväť, 
a potom ešte dvakrát a ktorý 

brázdil cesty tohto slzavého údolia? 
Kde sú všetky tie dlhé vlasy?A Jan Tleskač? 

Sto rokov samoty. 
A cesty sú prázdne, 

nad Zlatými pieskami mávlo slnko posledným lúčom, 
ja si predplatím časopis Otlak, 

naučím sa nefajčiť zo svojej fajky 
a z času na čas pôjdem skontrolovať, 

či niekto neukradol cedulku 
na okraji lesa:“Posledný zhasne!“ 

 
Sto rokov samoty 
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Na řezbářský soutěži 
Jan Frána - Hafran                              kategorie Próza 
3.místo 
 
Nevím, jestli už jsem se o tom někdy zmiňoval, ale Hastrman je dost 
šikovnej člověk. Myslím tedy manuálně šikovnej. Zvládá bez 
problému všechny zednický, tesařský a jiný práce, umí leccos opravit. 
Jeho zručnost ale dosahuje vrcholu při práci se dřevem, z trampů 
jezdících do našeho zamilovanýho kraje kolem Sobotnice se mu snad 
může trochu rovnat jenom Ježek z T.O. Šakali. Proto, když se objevilo 
zvadlo na celostátní trampskou řezbářskou soutěž Zlatý Bobr, ukecali 
jsme ho, aby se přihlásil. Těšili jsme se na to, že určitě uspěje a  získá 
pro naší osadu cenný vavříny a zvýší tak její prestiž mezi trampy celý 
republiky. Hastrman se sice chvíli vzpouzel, že nemá dost dobrý 
nářadí a že neví, co to bude obnášet, ale soustředěnýmu nátlaku všech 
ostatních osadníků nemohl dlouho odolávat. 
Soutěž samotná se konala na velký lesní mýtině, obklopený hustým 
mlázím s malejma paloučkama uvnitř. Na mýtině zasedala porota, 
shromažďovali se tam soutěžící při vyhlašování jednotlivých kol, 
tábořilo se tam a po většinu času se tam poflakovali čumilové a 
fandové jednotlivých soutěžících. Těch bylo celkem dvacet čtyři. 
Dorazil samozřejmě i Ježek, byl tam známej brdskej řezbář Tesák, 
několik zručných kamarádů ze severu od pískovcovejch skal, dva 
dokonce ze vzdálenýho Slovenska. Asi nejzajímavější postavičkou byl 
ale Hvízdal, hubenej maník, co vypadal pořád vyplašeně a proti 
šlachovitě vyhlížejícím postavám ostatních řezbářů, uvyklých ohánět 
se dlouhý hodiny palicí a dlátem, vypadal skoro neduživě. Přesto se 
zdálo, že lidi, co ho znají, ho z nějakýho prapodivnýho důvodu 
považujou za horkýho favorita soutěže. Teď dřepěl před porotou, 
nervózně očekával začátek a trhavejma pohybama hlavy přehlížel 
okolí. Křečovitě přitom svíral objemnou, černě natřenou dřevěnou 
truhlu, pravděpodobně obsahující převzácný řezbářský náčiní. 
Neustále si pohvizdoval. Vedle něj stál jeho doprovod, ramenatej 
tramp, kterej se staral o všechny potřeby soutěžícího. Jak si Hastrman 
všimnul, oba byli z T.O.Orlí hnízdo, odněkud ze severovýchodu. 
Hastrmanovi dělal tentokrát doprovod Hároš, my ostatní jsme byli 
okolnostma nuceni držet Hastrmanovi palce z domova. Porota 
opustila týpí a předstoupila před soutěžící. 
„Soutěž bude mít čtyři kola, která budou hodnocena zvlášť a vítězem 
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se stane ten, kdo získá dohromady nejvíc bodů. Každému soutěžícímu 
bude určen jeden plácek tady v mlází tak, aby na sebe vzájemně 
neviděli a nemohli opisovat. Samozřejmě, po skončení soutěže si 
můžete zkušenosti a dovednosti předávat, jak je vám libo. Kdo ale 
bude přistižen při pokusu o špionáž, bude ze soutěže okamžitě 
vyloučen. Pro každý kolo bude určen časový limit. Je zakázáno 
používat jakýkoliv elektrický nástroje a nářadí.“ 
Slovo převzal druhej z porotců. 
„Vyhlašuju první kolo. Úkolem je, vyrobit během dvou hodin co 
nejlepší a nejhezčí misku, lžíci a talíř. Bodový hodnocení je až deset 
bodů.“ 
Řezbáři byli odvedeni na příslušný paloučky a na hvizd začala práce. 
Hároš spolu se Slepejšem, kterej doprovázel Ježka, obcházeli po 
obvodu paseku a poslouchali zvuky, který se linuly z jednotlivých 
lesních ateliérů. Někde slyšeli silný a tvrdý údery palicí do velkýho 
dláta, jinde slabší ale o to rychlejší staccato, svědčící o použití 
jemnějších dlátek, z Hastrmanovo paloučku bylo slyšet, že umělec 
právě pracuje sekerou a z Ježkova se ozývalo nezaměnitelný zvonění 
jeho pověstný, ostře broušený mačety. Nejpodivnější zvuky se ale 
linuly od Hvízdala. Pokud se pomine neustálý pískání, který už snad 
ani nemohlo bejt vyluzovaný pusou, ale spíš nějakou píšťalkou, 
ozejval se zvuk jemnejch, ale neskutečně rychlejch úderů. To všechno 
bylo doprovázeno podivným šumem a svistotem. 
„Tam se nesmí!“ postavila se před ně postava Hvízdalova doprovodu. 
„Neboj, my tam jít nechceme, jenom posloucháme, jak kdo 
pracuje,“ uklidňoval ho smířlivě Slepejš. 
„Tady se nesmí ani poslouchat!“ 
„Jak, že se nesmí ani poslouchat? O tom v pravidlech nic 
nebylo!“ vložil se do toho Hároš. 
„Tak si jdi stěžovat, ale mistr Hvízdal potřebuje pro práci absolutní 
klid. Je to velkej umělec.“ 
Než se s ním dohadovat, oba se radši přesunuli na další štaci. O chvíli 
pozdějc viděli, jak Hvízdalovo ochranka odhání dalšího zvědavce.  
Dvě hodiny uplynuly jako voda a soutěžící předložili porotě svá díla 
k zhodnocení. Jak Hastrman, tak Ježek si nevedli vůbec špatně, jejich 
výtvory byly krásně symetrický, funkční a řemeslně dobře zpracovaný, 
lžíce tak akorát do pusy, talíře nepopraskaný, misky hluboký a přitom, 
vzhledem k omezenýmu času, poměrně tenkostěnný. Ale to nebylo nic 
proti tomu, s čím přišel Hvízdal. Jeho nádobí bylo prostě dokonalý. 
Jemně opracovanej povrch zdobila filigránská řezba medvědů, orlů, 
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vlků a koní, ze dna talíře vzhlížela ušlechtilá tvář indiánskýho 
náčelníka, držadlo lžíce mělo reliéf jedlový větvičky, vypracovanej do 
posledního detailu. 
Rozhodnutí poroty bylo naprosto jednoznačný, Hvízdal deset bodů a 
aby zdůraznili propastnej rozdíl, očesali porotci body ostatním a 
druhej v pořadí dostal bodů jen šest. Náš reprezentant skončil 
v prvním kole s pěti body na děleným třetím místě, stejně jako Ježek a 
pět dalších borců. Šestice účastníků to po prvním kole vzdala, buď 
svůj výrobek neopatrností zničili a nebo usoudili, že v takový 
konkurenci jsou bez šancí. 
„V druhým kole bude vaším úkolem vybrat z týhle hromady vhodnej 
materiál a vyrobit co nejoriginálnější samorost,“ ukázal porotce na 
hromadu bizardně pokroucenejch klacků vedle týpí.  
Na písknutí se na hromadu vrhli zbývající účastníci a brzo každej 
z nich pádil na svůj palouček. Tentokrát na to měli jenom hodinu a 
v sázce bylo dalších deset bodů. Situace se opakovala jenom částečně. 
Hvízdal se pochlubil brilantně zpracovaným samorostem, kterýmu ale 
podle poroty trochu chyběla originalita. V tomhle ohledu se líp vedlo 
Hastrmanovi, kterej z hromady vylovil znetvořenou sukovici, z jejíhož 
vršku po malý úpravě vytvořil skoro dokonalou medvědí hlavu. 
V daným limitu se mu sice nepodařilo dosáhnout tak dokonalý 
povrchový úpravy, ale i tak získal devět bodů a o jeden tak stáhnul 
Hvízdalův náskok. Ježek zaostal jen o bod a dělil se o třetí místo. 
Další soutěžící to vzdali, jeden kvůli dlani, probodený dlátem, další si 
způsobil zhmoždění ruky nepřípiš dobře mířenou ránou palice. Dva 
nestihli samorost dokončit.  
Byla přestávka na oběd a naši reprezentanti z kraje kolem říčky 
Sobotnice seděli malomyslně kolem ešusů. 
„Teď jsme to sice nějak uhráli, protože to bylo víc na náhodě a přírodě, 
než na řezbářským umění, ale jsou před náma ještě dvě kola, a tam už 
takovou kliku mít nebudeme,“ klesal na duchu Hastrman. 
Ježek brousil mačetu. 
„Jak to jenom dělá? Podle toho, jak jste to popisovali, musel by mít 
hrozně rychlý ruce. A co ten svistot? Jestli nějak nešvindluje? Třeba 
má něco na baterky.“ 
„To by byl podraz, ale jak mu to dokázat? Na pracoviště se nesmí.“ 
„Stejně to ale znělo nějak divně. Nebylo to takový to elektrický vrčení, 
spíš jako mechanickej šicí stroj, ale nepravidelnej, chvilkama to sláblo 
a chvilkama zase zesilovalo. Nejhorší je, že si u toho pořád hvízdá. 
Kdyby to ale mělo aspoň nějakou melodii, ale tohle je jak džezová 
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improvizace. Strašný. A to šustění!“ 
„T řeba má nějaký mechanický udělátko, v tý jeho černý bedně může 
mít leccos. A asi by to ani nebylo proti pravidlům.“ 
„Podívej se na něj,“ kejvnul hlavou Ježek, „jak to může s touhle 
figurou zvládnout bez nějakýho pohonu? Vždyť váží i s kanadama 
sotva čtyřicet kilo.“ 
„Dalším úkolem bude vyřezat totem, časovej limit čtyři hodiny, 
soutěží se o třicet bodů,“ vyhlásili porotci začátek odpoledního 
programu. 
Ježek se zaradoval. 
„To jsem zvědav, jak si s těma proutkama, co má místo rukou, poradí 
s opravdovým kusem dřeva. To není žádná lžička nebo mistička, to je 
pořádnej kus materiálu pro pořádnýho chlapa.“ 
Třetí kolo začalo. Nebyli zdaleka jediný, koho zajímalo, jak to 
Hvízdal dělá, takže se kolem jeho bodyguarda vytvořil hlouček 
zvědavců, kterej se tlačil k mlází, jak nejblíž to šlo a špicoval uši. Ten 
už vzdal jejich odhánění  a jenom hlídal, aby někdo nevlezl do mlází. 
Mezi čumilama, přesněji řečeno naslouchačema, byli i dva z porotců. 
Ti vyjádřili naději, že snad po skončení zápolení mistr Hvízdal 
prozradí něco z tajemství svý řezbářský kuchyně.  
„TRRRRRRRRR, šššš.ššššššššš....ššššššš, TRRRRRRRR,“ ozejvalo 
se z mlází za doprovodu nesourodý pisklavý melodie. Bylo to 
k zbláznění. Nakonec to zvědavce přestalo bavit a rozptýlili se na 
pasece. Po půlce stanovený doby postupně odpadli další tři soutěžící, 
důvody byly hodně podobný, únava, puchejře, mozoly. 
Improvizovanej lazaret se plnil a zůstalo už jen dvanáct soutěžících. 
Co bych to napínal, Hvízdalovo totem předčil všechno, co kdy 
přítomní, včetně poroty, viděli. Nejenom, že byl dokonale opracovanej, 
čímž naprosto kontrastoval s některejma hrubě vytesanejma 
výtvorama ostatních, ale i propracovanej do nejmenšího detailu. 
Krunýř želvy byl tvořenej reliéfama medvědů grizzly, na roztaženejch 
perutích orla bylo vidět každý pírko, jenom odletět, kolem totemu se 
vinul jemně šupinatej had, člověk měl pocit, že oči figur na totemu 
jsou živý a neustále ho sledujou. Neskutečný! Porota si z toho sedla na 
zadek a vypadalo to, že se nějakým hodnocením ostatních výtvorů 
nechce zabejvat. Nikdo nepochyboval, že je rozhodnuto o tom, v čích 
rukách Zlatej bobr skončí. Hvízdalovo průběžnej náskok narostl na 
osmnáct bodů na druhý místo, takže pokud to úplně nepodělá 
v posledním kole, je všechno jasný. Ale nikdo pořád netušil, jak to 
dělá!  
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„Po těžký rachotě se vrátíme k umění detailu a jemný práci,“ vyhlásili 
poslední kolo, „úkolem budou šachový figurky a jejich bodování bude 
podle důležitosti figur, král 5, dáma 4, věže po 3, střelci a jezdci po 2 
a pěšci po jednom bodu. Na závěr porota udělí podle kvality 
zpracování koeficient od nuly do jedné, kterým se bodový součet 
vynásobí a stanoví celkovej počet získanejch bodů. Je to jasný? Máte 
dvě hodiny. Tak do práce!“ 
Soutěžící vyrazili do ateliérů a nikdo si přitom nevšimnul, že se do 
mlází vnořili i Hároš se Slepejšem. Stejně tak nikoho nezarazilo, že 
z míst, kde měli tvořit Hastrman a Ježek, bylo slyšet jen zlověstný 
ticho. Nikdo tam nepracoval. 
Za čtvrt hodiny vypuknul na pasece zmatek. Na kraji mlází klečel 
Hastrman na Hvízdalovo strážci a jeho svěřence vláčeli přes paseku 
Hároš s Ježkem. Za nima táhnul Slepejš černou bednu. Obrázek to byl 
pozoruhodnej. Hvízdal měl v puse vraženou píšťalku, která se 
vždycky ozvala, když se zajatcem škobrtli o nějakej ten kořen nebo 
pařez. Kolem jeho hlavy divoce kroužilo snad dvacet ptáků, zmateně 
se míhali vzduchem a vydávali úzkostlivý štěbetání.  
„Je to podvodník!“ oznámil Hároš užaslým porotcům. Kolem nich už 
se shromáždili všichni, kdo na tuhle soutěž přijeli. Ježek bezohledně 
složil Hvízdala k nohám porotců jak skolenýho jelena. Dopadl na zem 
a píšťalka v jeho puse vydala další zoufalej zvuk. Hejno ptáků 
splašeně kličkovalo mezi stojícíma divákama. Slepejš dotáhl bednu 
vedle jejího majitele a otevřel ji. Byla plná tyček, který spojovaly delší 
stěny bedny. Když se nešťastníkovi konečně uvolnily ruce, sáhnul po 
píšťalce, zapískal zvláštní sled tónů a ptáci na ten povel přestali 
zmateně poletovat a poslušně přistáli v bedně na bidýlkách.  
„Používal cvičený datly,“ běsnil Hároš, „všechno dělali za něho, 
podívejte se mu na ruce, nemá tam ani mozůlek, ruce má jak malý 
děcko.“ 
V davu to zlostně zahučelo a ptáci v bedně se vyděšeně přikrčili. 
Stejně tak i jejich pán, kterej teď tím, jak se škubavýma pohybama 
hlavy bázlivě rozhlížel po naštvaným davu, těma svejma hubenejma, 
kloubnatejma končetinama a tenkým, špičatým nosem, víc, než kdy 
předtím připomínal malýho, vyděšenýho ptáčka. 
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Nic mi neschází 

 
Jaromír Hlavatý - Juan      kategorie Poezie 

 
Co by mi scházelo, vždyť lékárny jsou plný 

Co chodím na kafe i pivo čepujou 
Občas si koupím na banjo nový struny 

Nakopu ty, co pořád žalujou 
 

Co bych si stěžoval na pravdu v novoluní 
Je trochu komická jak vládní lívance 
Kopyta mustangů mi ještě z jara duní 
Kus špeku stačí mi zabalit do rance 

 
Do vlaku pomoz mi-tak to ti budu vděčný 

Do skal už nedojdu a to mi není vhod 
V tom mastným stetsonu se těžko balej slečny 

A z prostých důvodů mi chybí jeden schod 
 

Jinak však pohoda, tak jak to Samson zpívá 
Kiďák má červený a Wabi sprostej rum 

A v báru nebeským z nich každej nudou zívá 
Těžko si najmou ten svůj dům... 

 
Co by mi scházelo-jen ten směr za Nirvánou 

A volná vstupenka na country bez hranic 
Housku mít z pekárny tak trochu více slanou 

A pak už opravdu a vážně - skoro nic! 
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Zadymená štvorka 
(vpravo dolu) 

Peter Košický - Sancho           kategorie Poezie 
 

nemám rád zubnú vŕtačku 
niežeby ale nechutí mi 

ne - la - dí 
zato pivný rytmus 

(glg sun glg) 
povrchná melódia 
okoloidúcich slov 

vyrýva do stola drážku 
33 obrátok pípy 

allegro zvetranej peny 
rezonuje,keď odklepávam 
do popolníka ďalší deň 

a iné umierania 
smädu LP VHS 

už aby bol piatok 
 

Session 
Marek Kysilka - Fenik             kategorie Poezie 

 
Testosteron rve struny kytary 

kape mi letmo do klína 
nemladý avšak dosud nestarý 

osud mne marně proklíná 
 

Citace bardů krustou obrany 
pronikne vcelku váhavě 

trefit se veršem rovnou do brány 
přesto však nechat na hlavě 

 
Orosen krásou riff se rozletí 
prostorem ztěžklým toužením 

formován vzorci dávných století 
s kytarou snad se ožením 
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Čtyřicátej víkend 
Magdalena Karelová - Waki    kategorie Próza 
 
Věci v pokoji se rozplizly v nerozlišitelnou změť barev a tvarů. Pak 
začaly divoce tančit, a pak se mi zvedl žaludek. 
„Devětatřicet a půl. Takhle nikam nemůžeš,“ prohlásila ségra. 
„Musím,“ zasípal jsem. „Sázka je sázka.“ 
Vypotácel jsem se z postele. Podlaha pode mnou divoce zavířila. 
Chtěl jsem se chytit ségry, jenže v tu chvíli se koberec divoce vzepjal 
a praštil mě po hlavě. 
Na tvář mi padl stín. Chlap, tak pětačtyřicet, s vypelichaným vousem a 
předpotopníma brejličkama, se mi křenil do obličeje. 
„A heleme se, vandrák,“ Pobaveně si mě prohlížel. 
Zavřel jsem oči. Nejenže jsem marod, ale ještě takovýhle sny. 
„To tu míníš chrápat celej den?“ Chlapík seděl na pařezu a 
z pokroucený fajfky soustředěně vyfukoval oblaka dýmu.  
Na sen vypadal moc živě. Trochu jako Krakonoš junior. Radši jsem 
vstal a rozhlídl se. Muselo mi bejt fakt blbě, protože cestu sem jsem si 
vůbec nepamatoval. 
„Kam táhneš?“ přerušil moje úvahy. 
Přiznal jsem, že nemám ponětí. Evidentně ho to zaujalo. Stručně jsem 
mu popsal situaci. 
„Uzavřeli jsme s klukama sázku. Pravidla celkem v pohodě. Čtyřicet 
víkendů, čtyřicet vandrů. Každej jinam, jiná stanice vlaku. Kdo 
prohraje, pořídí si růžovou usárnu. Ta ho totiž bude zdobit po zbytek 
roku.“ 
Chlap se smál až se za břicho popadal. Jeho soucit si nezískalo ani 
doznání, že tohle je můj čtyřicátej víkend. 
„Hele, když už je to tak,“ povídá po chvíli, „stav se u mě na boudě. 
Mám tam takovou soukromou oslavu a myslím, že celkem 
zapadneš.“ Pak mávl neurčitě mezi stromy, jako že tudy, a zmizel. 
Najít ten flek nebyl vůbec problém. Cestička se mi sama připletla pod 
nohy, provedla mě krásným kusem lesa, a pak zmizela s tím, že 
zbytek už najdu. Neušel jsem ani padesát kroků, když jsem uviděl 
místo jak vystřižený z kýčovýho trampskýho časáku. Pár 
pokroucenejch borovic, ohniště a vopelichaná bouda s velkým 
komínem. A z něho se linul proužek dýmu. 
Zaklepal jsem a vešel. Vevnitř to bylo trochu temný, v rohu obrovský 
kamna, na kterejch můj novej známej zrovna cosi vařil. A hned jestli 
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mám chleba, že ten je tu vzácnej. Chleba jsem měl dost (Kdy jsem ho 
proboha kupoval?), takže jsem mu přenechal půl bochníku, za což se 
mi dostalo skvělýho houbovýho blivajzu. Pak jsme venku uslyšeli 
hlasy. 
Okolo už připravenýho ohniště se zrovna uvelebovali čtyři chlapi. I na 
vandráky to byly dost zvláštní exempláře. Chtěl jsem něco říct, ale to 
už mě Krakonoš táhl k ohništi. 
„Ahoj kluci, vedu nám dnes hosta. Je to tramp a právě si tu léčí jakýsi 
výpadky paměti.“ 
Všichni se začali hrozně smát a hned ať si přisednu. Mezitím padla 
tma a ten svalnatej s dlouhýma světlýma vlasama a neskutečně 
modrýma očima rozdělal oheň. 
„To je Léto,“ Dloubnul do mě Krakonoš. „Má starosti se starou, tak je 
trochu skřípnutej.“ 
„Se starou? Léto?“ Nechápal jsem vůbec nic. 
„No, s Vodou přece! Mstí se mu, protože loni chvíli špásoval se 
Suchem. Takže prší kde může, na chudáka Léto je každej namíchnutej 
a on se sem chodí schovávat a opíjet. Chudák malá.“ 
Znova jsem si prohlídnul rozložitou postavu u ohně a nedůvěřivě 
zavrtěl hlavou. Léto si všiml mýho výrazu a sedl si vedle mě. 
„Ahoj. Já jseb Léto. Bomiň, huhlám, bám děsnou rýbu.“ A na 
zdůraznění svých slov mocně kýchl. 
„Takže ty jsi Léto?“ ujistil jsem se. 
„Jo. Tamhleten naproti je Jaro a nalevo sedí Zima. A Podzim je ten, co 
si zrovna zapaluje dýbku. By jsme bláši, víš,“ sdělil mi skoro důvěrně. 
V tom Jaro vyskočil a hned, co si ostatní myslí o Vodě, že je to pěkná 
hysterka a že s takovou mu nezbude dost vody na jarní povodně, když 
se všechno vyplácá v červenci. Ať prej si ji Léto kouká srovnat, stejně 
je to jeho vina, co se má co zahazovat se Suchem. 
Zima se zašklebil. „To má z toho, že se ženil. Když byl blbej tehdy, 
teď ho určitě neosvítí.“ 
Podzim souhlasně přitakal, ale Jaro se rozhodl bráchu bránit. „Já mám 
ženu taky, to nic nemění na faktu, že mu musíme pomoct všichni.“ 
„Ty mlč,“ okřikl ho Podzim. „Máš nejlepší babu v okolí a nás budeš 
poučovat. Vesna za tebe všechno oddře a ty akorát věčně slavíš konec 
šichty se Zimou. 
Debata začínala nabírat na prudkosti, když se do toho vložil Krakonoš. 
„Ml čte už, máme tu přece hosta, kterýho jsem pozval na oslavu a ne 
na plenární schůzi. Podzime, podej ten svůj cloumák.“ 
Podzim vytáhl zpod mantlu flašku se zlatavým mokem a nechal ji 
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kolovat. 
„Páni, to je zázrak,“ prohlásil Krakonoš. „Odkud máš tenhle vzorek?“ 
„To je z Brd, loňská sklizeň,“ usmál se pyšně Podzim. 
Krakonoš se blaženě napil. 
Napadlo mě, že říkat mu Krakonoš není zrovna ideální. 
„Hele, dyť já jedinej jsem se ti ještě ani nepředstavil, jsem to ale 
hostitel,“ pravil, jako by četl moje myšlenky. „Mně tu říkají Pajda.“  
Ale Pajda je přece ... pomyslel jsem si, jenže to už jsem držel flašku 
v ruce. Vonělo to kouřem, podzimním listím a ranníma mlhama nad 
Padrťákama. 
„Tak teda na zdraví,“ pronesl jsem a dal si pořádnýho loka. Chutnalo 
to tak nějak ... Ježíši to je silný ... co jse... 
„Už to bude dobrý,“ uslyšel jsem nad sebou ségřin hlas. Otevřel jsem 
značně neochotně oči. Ležel jsem v posteli, nade mnou doktor a 
ustaranej ségřin obličej. Rychle jsem oči zase zavřel, ale nic se 
nezměnilo. Doktor ještě cosi vysvětlil ségře, a pak odešel. 
Vedle postele stála uzda. Perfektně sbalená. Takže jsem to fakt projel, 
proletělo mi hlavou. Vtom jsem si všimnul cancáku, vytaženýho 
z koženýho obalu a zastrčenýho za jeden z řemínků. S třesoucíma 
prstama jsem nalistoval poslední zápis. 
„Ahoj, jsem moc rád, že to trampování bereš opravdu zodpovědně. 
Díky, že ses přidal k mé oslavě narozenin a škoda, žes musel tak brzo 
mizet na vlak. Určitě se zase stav. 
PS: nejsem spisovatel, ale snad bude tenhle můj canc stačit, abys ten 
růžovej nesmysl nemusel nosit. Měj se a zase někdy někde. Pajda“ 
 
 

Herštejn 
Jaroslav Šlejmar - Kutloch                 kategorie Poezie 

 
Z Korábu kouří 

Podzim sivý 
Toulavá touha nepráchniví 

Cinkavě zvoní od Lesa 
větrný 
koník 
táhne 

nebesa 
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Františkovy děti 
 

Stanislav Dlouhý - Hadži            kategorie Poezie 
 

Křtí novou lůzu 
v kostele na dohled  

Má na nohách zbytky  
špinavých not 

a v ruce šípkový keř 
 

Když dopadají zbytky  
kůry na oltář 

nebeský průvodčí  
nám místo vína 

tajně podá včelí med 
 

Štastni pak hážeme  
trnovou korunou 

jak svatý František 
My ptáčníci poezie  
s tornou na zádech 

 
 

Vlnolam 
 

Peter Košický - Sancho                    kategorie Poezie 
 
 

polnocovanie rozmokvá 
priteplé nežno 

 
utláčané lístie 

rozpláva 
presýpanie piesku 

 
rozopnem vlnám šepoty 
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Lipová 
Barbora Wirnitzerová - Deneb    kategorie Próza 

 

Přihodil jsem do ohně pár kousků dřeva a sledoval jiskry, vylétly k 
temně modrému nebi, ve vířivém tanci uhasly. Krásné jako vždycky. 
Oheň na kraji lesa, cvrčci. Hory. Stráň divokých kytek, které se 
soumrakem nejvíc voní, pod strání řeka. Nejvyšší večer, nejvyšší léto. 
A nejvyšší čas něco sníst. Ach jo. Ve sporu snění s realitou má holt 
realita vždycky navrch. A já bych někde mohl mít ještě kus uzeného. 
Ruka, která se natahovala po batohu, strnula v půli pohybu. Vzadu u 
studánky stálo v šeru mezi stromy něco bílého. A kdyby stálo. A do 
háje! Ono se to vydalo ke mně! Přemýšlel jsem, jestli shrábnout věci a 
zmizet, nebo se na místě zahrabat do země.  
"Dobrý večer," řekla hedvábným hlasem ta podivná bílá postava a já 
se začal stydět - jestli si všimla jak jsem panikařil... Jenže kdo by 
čekal v noci v lese holku v dlouhých letních šatech. Vy byste ji čekali? 
Já ne.  
"Ahoj," zasípal jsem a polkl, abych uvolnil hlas zadřený v krku. "Tys 
mě teda vylekala." 
"Promiň. Já jsem... Šla jsem okolo a tady ten oheň... Jsem asi moc 
zvědavá, co?" 
"Krásným dívkám v letní noci je předem odpuštěno," odvětil jsem a 
snažil se hrát roli gentlemana co nejpřesvědčivěji, "nedáš si čaj?" 
Prohlížela si mě jako exotické zvířátko. Všiml jsem si barvy jejích očí. 
Zvláštní, sytě tmavomodré, aspoň pokud bylo možné ve světle ohně 
posoudit. 
"A to můžu?" zeptala se plaše. 
"No jasně, hele, tady si sedni, tumáš hrnek, jedovatý to není." 
Štíhlými prsty držela plecháč s čajem, koukala do ohně a na bílém 
plátně šatů jí odlesky plamenů kreslily oranžové a zlaté šmouhy. 
"Jseš ze Záhoří, žejo?" kývl jsem hlavou k blízké vesnici.  
"Ne, támhle," ukázala rukou někam směrem na Černou Vodu nebo 
Neratov a zas se zahleděla do plamenů. 
No jo. Je tu někde na chalupě, po večerech se nudí, tak se toulá po 
horách. Má odvahu ta holka. Ale mě by taky nebavilo každej večer 
sedět u televize nebo v lepším případě u knížky a zírat oknem do tmy. 
Řeči rodičů, večerní zprávy. To si umím představit. Jo, představit, 
vida, na něco jsem asi zapomněl. 
"Bychom se mohli představit, hele, jak se jmenuješ? Já jsem Lukáš," 
natáhl jsem k ní ruku. Neřekla nic, jenom koukala někam skrze mě, za 
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mě, dolů k řece a nebo kdoví kam. 
Probouzení, miluji probouzení. Rosné vůně, mlhu, která se tiskne k 
řece a rozpouští ve slunci. Miluji sílu mízy v každé žilce. Mám ráda 
lidi. Nejkrásnější je, když se v náruči mých kořenů probouzejí lidé. 
Různí, ale všichni krásní. Nejhezčí bývají když jsou spolu dva, muž a 
žena. Spávají dlouho, propletené ruce. Až když je slunce vysoko, 
probouzí se v mém stínu a mají šťastné oči. Odchází pak dolů loukou, 
rozevlátá košile, sukně, tmavé či světlé vlasy a ve vlasech pár 
lipových květů. 
Mám ráda rána. Mám je ráda, abych nemusela myslet na noci. Znám 
dobře ty výkřiky, ten horký dech. Divoká noční dotýkání. Znám je 
příliš dobře, hluboce mě rozdírají a vytahují na povrch hořkou chuť 
všech uplynulých věků. 
Je krásné žít tak dlouho, že zrození ani smrt nelze časem Země 
uchopit, ale proč tohle? Za co? Bývala jsem paní pramenů, démonkou 
bažin, zlatou a černou vílou, bohyní Mogast, pila vodu i krev a zpívala 
u ohňů v hlubokých údolích. Ještě se necítím být starší než kdykoli 
dřív a znám všechny dávné písně. Proč mám místo hladivé kůže kůru 
a proč musím žít v těle lípy? Umím ještě svolat déšť i bouři, kdybych 
mohla jednou vykřiknout, poručím blesku aby mě srazil. Něco se 
přece musí stát. Chci být zase bohyní a vílou a nebo ještě lépe - 
člověkem. Chci žít, tančit a zpívat a tahle nehybnost mě děsí. 
Dopoledne ještě mrholilo, ale chlapi z pily by snesli i horší nečas. 
Tady je to vždycky tak - za každý hezký den jeden deštivý a někdy to 
holt spadnout musí. 
Vzhůru do stráně šli tři. Mládenec v červené kšiltovce, starší muž s 
plátěnou taškou přes rameno a podsaditý chlapík, který nesl 
motorovou pilu a neustále na ní něco prohlížel. 
"Tak tenhle?" ukázal mladík na kmen stromu. 
"Jo jo, Mirku, ten. To bude krásná práce." Usmál se nejstarší z trojice. 
"To vaše pižlání možná, šéfe, ale kácení ne," vyjádřil se i třetí, 
zatímco si zapaloval cigaretu. "Nějakej debil zas nechal zreznout řetěz. 
Každej si tu motorovku půjčí domů, nechá ji válet kde mu vod ruky 
upadne a pak se diví, že je takhle zrasená. Co se mě tejče, já se vůbec 
divím že eště funguje. Příště ji někdo nechá přes noc ležet v Orlici 
nebo s ní bude řezat cihly." 
Beze spěchu dokouřil, prudkým trhnutím pilu nastartoval a nasadil ke 
kmeni. Do vzduchu vylétl vějíř zlatých pilin. 
Lípa se chvěla bolestí a nadějí. Bolestí, která otvírala hlubokou ránu 
jako touhu, jako první skutečný den. Den vysvobození, znovuzrození, 
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den výkřiku a rozepjatých křídel. Tři muži u jejího kmene nevěděli nic 
o tom, co se odehrává pod šedavou kůrou. Ta, jež byla lípou, jim to 
neměla to za zlé. 
Nad horami se sklánělo horké odpoledne. V květech tužebníků 
posedávaly včely a vzduch nad silnicí, unavený oceán žáru, zrcadlil 
alej jeřabin a bezmračné nebe. 
"Dobrej, pane faráři! Šéf vzkazuje, že tu práci už má hotovou, tak že 
se na ni můžete přijít kouknout. Jinak přiveze ji až před tím... no..." 
"Svátkem nanebevzetí Panny Marie," dokončil s úsměvem farář 
Šimonovský, odložil knížku na lavičku a přešel k plotu o který se 
opíral Mirek, pomocník z pily.  
"Děkuju, Míro. A mistru Koutkovi vyřiď, že se stavím navečer. Kde ji 
má, doma nebo na pile?" 
"No na pile, takhle velký věci vyřezává jedině na pile, to by se mu 
domů do tý prťavý dílničky nevešlo," osvětlil situaci Míra, odlepil se 
od plotu, na pozdrav ťukl dvěma prsty kamsi na kraj červené kšiltovky 
s nápisem Miami Dolphins a vykročil zpátky po silnici k Záhoří. 
Chtěla jsem se vyprostit z mrtvého dřeva, ale nešlo to, pukání 
schnoucí kůry pálilo jak rozpraskané paty a ještě horší byla beznaděj. 
Myslela jsem na jarní rána, chlad a rosu a připadalo mi to vzdálené, 
jako bych to snad ani nikdy nezažila, jako vzpomínky někoho jiného. 
A pak mě zastudilo řezbářské dláto. Chladný kov, přítmí zaprášené 
haly, vůně pilin. Ve světle lampy jsem viděla, jak svlékám všechno 
mrtvé dřevo a zůstávám jen já. Viděla jsem to už mnohokrát, sama 
jsem tančila mezi dřevěnými sochami bohyň na posvátných místech a 
věděla jsem, že se vracím k nim. Z hloubky letních nocí ke mně 
promlouvalo něco žhnoucího a vábivého. 
Snad se ten muž styděl, snad nevěděl jak vypadám. Nechal mi na těle 
příliš mnoho dřeva, jen je rozvlnil do dlouhých záhybů a řasení. 
Nerozuměla jsem tomu. Bohyně vod nikdy nepotřebovaly šaty ani 
splývavé pláštíky, bez nich byly hezčí a svobodnější. Ale barvy, ty 
barvy jsem znala. Modrá je voda, bílý sníh a zlaté slunce, stejné když 
vládne nad létem i zimou. 
Porozuměla jsem až později. Možná příliš pozdě. V neratovském 
kostele. Na zdobeném stolku, na krajkovém ubruse. A kolem tolik 
skloněných hlav: "Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné..." 
Lidi, vzpamatujte se, víte vy ke komu se modlíte? U koho za vás 
můžu prosit? Dokážu hodně a hodně vím, ale to co ode mě čekáte, to 
není v mých silách. 
Venku dozrávala nádherná srpnová neděle, v kostele i kolem něj 
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spousty lidí a otevřenými dveřmi dovnitř vnášeli vůni lesů a 
rozpálených cest. Šepot Otčenášů a Zdrávas a šepot suchých trav. 
Když se sešeřilo, kostel náhle ztichl, světla zhasla a tmu čeřil jen 
červený bod věčné lampičky před oltářem. Zůstala jsem sama, možná 
na sto let, možná navždy, už jen modlitby a pusté noci uvnitř 
prochladlých zdí. Červené světýlko se v průvanu pohupovalo, po 
stěnách klouzaly stíny a bylo hluboké, děsivé ticho. Pak se ozval ten 
zvláštní zvuk. Nejdřív jen nezřetelný hluboký tón z výšek klenutého 
stropu, pak čísi hlas. 
"Jdi sestřičko," řekl mírně, "jsi volná." 
Jen tohle. Nic víc. A já cítila mízu, ne mízu, krev, cítila jsem jak se mi 
rozlévá celým tělem, jak pulzuje, teplá a živá. A rozpálená horečkou 
volnosti jsem běžela vstříc horám, květům, noci. 
To ráno, když farář Šimonovský kráčel po schodech kostela, našel 
před vraty odhozený pár drobných kožených sandálů. Zvedl je a div je 
v údivu neupustil zpátky na zem. Byly vyřezané ze dřeva. Odemkl 
zámek, vešel do kostela a užasl toho rána po druhé. 
Když o půl hodiny později seděl s řezbářem Petrem Koutkem na 
neratovské faře u horkého kafe, shodli se oba na jediném možném 
řešení. 
"Podle mě je to zázrak, pane faráři," prohlásil mistr Koutek a znovu 
prohlížel sandálky a modře natřený dřevěný plášť, pokrčený tak, jako 
by ho právě někdo přehodil přes opěradlo kostelní lavice. "Kdyby 
prostě zmizela, vůbec bych se nedivil. Zamčeno, nezamčeno. Sochy a 
obrazy se kradou pořád a ti prevíti se dokážou dostat přes daleko lepší 
zámky než je ten kostelní. Popravdě řečeno," pokračoval v úvahách, 
"nejdřív jsem si myslel že je to nějaký vtip. Ale sotva. Ty barvy 
poznávám, ty jsou moje a i místo kde mi trochu ujelo dláto tady na 
tom plášti je a stejně alibisticky zamaskované v drobné pokrčení." 
"A že by to z ní nějak..." nadnesl opatrně farář. 
"Myslíte, jako že by to ten kdosi odsekal přímo ze sochy?" pochopil 
myšlenku mistr. "To je skoro nemožné. Z bot by nějak chodidla 
vydlabat šla, ale ten plášť, víte, ten není jen přehnutý, je úplně 
přeskládaný, jak kdybyste ho změnil v látku a potom zase na dřevo. 
Jinak by to takhle poohýbat nešlo a už vůbec ne bez poškození laku. A 
krom toho nevím kdo, nevím proč a nevím kdy by to vůbec dělal. 
Takže vidím jedinou možnost: zázrak." 
Farář přikývl: "Nanebevzetí panny Marie." 
"Bosé..." usmál se řezbář. 
Na stole ležely lipové sandálky a plášť a čas kolem nich plynul v 
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tichém zamyšlení. 
Byla nádherná a neříkala nic, jenom koukala někam skrze mě, za mě, 
dolů k řece a nebo kdoví kam. 
Byla jsem zase démonkou bažin a paní vod, rozuměla jsem pohledům 
muže přes plameny ohně i vábivému volání noci a tížila mě jen 
poslední vrstva bílého plátna, které jako mrtvé dřevo svíralo mé paže, 
tělo, štíhlé nohy. Teprve dnešní noc mě úplně vysvobodí z 
trouchnivějící kůry a pak vzlétnu, vzlétneme. 

 
 

 
Před slovy a za slovy 

 
Jan Eret - Janek               kategorie Poezie 

 
Čtu stránku po stránce, až zabolí 

Ta moudra v každé větě 
Myšlenky zapřahám jak na poli 

Jsou stohy knih na světě 
 

A v téhle poslední až na konci 
psal starý mnich 

Pravda je před slovy a za slovy 
Nikdy ne v nich 

 
Píšu ti do kůry své dopisy 

A stále není jasné 
Kdy ze tmy odpovíš vezmi si 

Mě dřív než oheň zhasne 
 

A tuším stále víc že stačí nám 
Jen abych ztich’ 

Pravda je před slovy a za slovy 
Nikdy ne v nich 
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Nika 
Večeřová Viera - Ribana             kategorie Próza 
 
„Vstávajte! Tu mi prespávať nebudete!“  
Sprievodca v nažehlenej rovnošate triasol Pedrom ako hruškou na 
jeseň. V jeho očiach bol Pedro bezdomovec, čo využíva dobrodenie 
železničnej siete, aby sa vyspal v teple pod strechou. Trampa tu 
zrejme videl naposledy jeho otec. Nemohol tušiť, že maník v khaki 
tričku patrí k jednej známej kapele a vo vlaku sa ocitol iba omylom! 
„Sorry,“ zahlásil Dany. A po anglicky začal vyzvedať, kde je 
najbližšia požičovňa bicyklov. 
Príslušník modrej armády zozbieral zvyšky školskej angličtiny a tvrdo 
požadoval lístok. Márne som mu vysvetľovala, že nebola otvorená 
pokladňa. Pokutu nám síce odpustil, ale na najbližšej zastávke sme 
museli vystúpiť. 
Názov stanice mi nič nepripomínal, zrejme som v týchto končinách 
naozaj nikdy nebola. Všetky dvere boli pozamykané, po kútoch sa 
váľali ohorky cigariet, črepy z rozbitých fliaš a špinavé chuchvalce 
topoľových semien. Jazdný poriadok ktosi ošklbal. Na turistickej 
mape pred stanicou sa tiež podpísali vandali, ale dalo sa z nej zistiť, že 
nás od domova delí najmenej desať kilometrov. 
Dany vylovil mobil a chvíľku naháňal signál po okolí 
stanice.V zarastenej záhradke medzi žihľavou, floxami 
a rozkvitajúcimi bielymi ľaliami konečne pochopil, že chytí nanajvýš 
kliešťa. Hodil teda mobil do ľadvinky a s odhodlaním maratónca 
vyštartoval tam, kde tušil domov.  Pedro ho nasledoval ako verná 
zombie. A mne nezostávalo, než vydať sa rovnakým smerom.  
Dovolenkové plány sa mi zosypali ako domček z karát. Karola som od 
rozvodu nevidela, zabúdal aj na súdom vymerané alimenty. Dcérky 
som poslala aspoň na tábor a dýchala som čerstvý dedinský vzduch na 
záhrade u našich. 
Radovala som sa ako malé decko, keď sa v piatok večer zjavil starší 
brat Dany. Mal pre mňa narodeninové prekvapenie, lístky na festival. 
Country znáša iba preto, že v jednej kapele pred dávnymi rokmi 
spievala jeho milovaná sestrička, a milovanú sestričku potreboval 
vytiahnuť medzi ľudí, aby zabudla na tú nečakanú facku, čo jen život 
pripravil. Kariéru speváčky som hlúpo obetovala na oltár manželstva. 
Chcel to Karol a vtedy nebolo nič, čo by som pre miláčika neurobila! 
Keď som po toľkých rokoch videla chalanov, ako vyskakujú na 
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pódium, bila sa vo mne závisť s ľútosťou. Dobre som ja vedela, že 
vydali už tretie album a že sa muzikou úspešne živia! Ale keď spustili 
tie isté pesničky, ktoré som tak dobre poznala, neodolala som a šla 
som sa im hneď po vystúpení pripomenúť. Žalúdok som mala až 
v hrdle ako puberťáčka, ktorá si ide pre podpis na fotku od slávnej 
hviezdy.  
Najväčší strach som mala z Pedra. Nikdy celkom neprehryzol, že som 
sa rozhodla odísť. Naše hlasy skvele ladili, a nielen hlasy. Pedro býval 
môj najlepší kamarát, myslela som si, že to tak zostane naveky. Ale on 
mi nechcel ísť ani za svedka a na mojej svatbe sa opil ako delo. 
Odvtedy sme sa nevideli. 
Pedro ma objal svojimi medvedími labami, akoby sme sa rozlúčili 
včera. A hneď ma  začal ukecávať, aby som s nimi dala prídavok. 
Moja odvaha šla na dovolenku. Kdežeby, po toľkých rokoch a 
nerozospievaná! Ibaže on sa len tak nedal, našiel si ma v publiku a 
stiahol ma aspoň na jam session. Danyho celkom samozrejme pribalil. 
Prebdená noc pri ohni, pesničkách a dobrom víne mi utiekla ako 
chvíľka...Nad ránom Dany nekompromisne zavelil odchod. Pedro si 
nenechal vyhovoriť, že ma odprevadí na vlak a odprevádzal ma tak 
dlho, až s nami nastúpil aj do vagóna. Lenže vlak sa pohol a skákať za 
jazdy s gitarou v cene ojazdeného auta by bolo bláznovstvo. A tak si 
k nám prisadol, hrkot kolies nás ukolísal a zobudil nás až ten 
sprievodca. O dve zastávky neskoršie, ako sme potrebovali. 
Značená cesta viedla medzi domami a záhradami a nikde ani živá duša. 
Iba dedko –ranostaj trhal burinu medzi hriadkami:„Kamže, mladá pani, 
tak sama? Nepočkáte na autobus?“ 
„Dobrý...Ide až poobede, nie?“ neurčito som kývla pred seba.  
Dedku zdvihol oči spod klobúka: „Po tretej.Ráno tam, poobede naspäť 
a vlak tak isto. Inak tu zdochol pes.“ 
Psisko ako hora, niečo medzi vlčiakom a kóliou, na protest zo dva 
razy brechlo a odkráčalo rozvaliť sa na zápražie. 
„Už ani do kostola tu ľudia nechodia,“ vzdychol si dedko. „O konci 
sveta ste počula? Veru sa to blíži...Ani tie huby nerastú. Aj polievať 
nám zakazujú. Ozaj. Vody nechcete? Studňu mám dobrú!“ 
Studňu som odhadla na solídny obsah dusičnanov.  
„Ďakujem, musím bežať...kamaráti šli napred.“  
„Videl som nejakých dvoch...Ktorýže čert vás sem doniesol?“ 
„Zaspali sme vo vlaku.“ 
„Aha, tak. Dobré ráno, vravím im. Zamrmľali pod fúzy a bežali, 
akoby im za pätami horelo. Myslel som, bohviečo zasa ukradli. Je to 
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tu u nás opustený kus sveta, po čom nič, to nám sem chodí, viac 
odnesú, než prinesú. Ani zámky na záhradách im nie sú sväté. Vnučka 
mi kúpila mobil, vravel som jej, že načo, signál máme až tamto hore 
na lúke. Aj satelit mám vzadu na chlieve, zaťko mi ho namontoval. 
Máte vidieť ten obraz, keď beží hokej! Naozaj nepočkáte?“ 
„Dovtedy som dávno doma. Čo to je, desať kilometrov!?“ zahrala som 
hrdinku. „Alebo tá mapa pri stanici klame?“ 
„Mapa je mapa. O tom lese sa rozprávajú čudné veci,“ dedko odhodil 
za chrbát vyrytú púpavu a spakruky si narovnal kríže. „Tuto vedie 
cesta, ak chcete,“ ukázal v smere žltej šipky. „Držte sa vľavo, až 
prídete k rybníku. Kačice tam poľovníci chovajú. A pozor na bludné 
korene. Mnohých pomotali dookola!“ 
„Tak zle hádam nebude.“ 
Dedko sa nahol cez plot a stíšil hlas do tajomného šepotu: „Jeden tam 
veru aj nocoval. A za tú jedinú noc mu vlasy osiveli! Máte krížik? 
Posvätený? A modliť, pani moja, modliť sa viete?“ 
Kývla som mu na všetko a pozrela som na hodinky. Už zasa nešli, boli 
to tie od Karola. Oprava by bola drahšia než nové. 
„Počkajte, pani moja.“ Dedko ma zastavil posunkom. „Ako vyjdete 
z lesa, nájdete tam dub, má dobrých päťsto rokov, ochranári dali 
k nemu aj tabuľku. Odtiaľ uvidíte rybník. Nie, aby ste sa tam kúpali! 
Dno je plné bahna, nečistia to, lajdáci. A pozor pod tým dubom, tam 
už víly štyroch chlapov utancovali! Jeden sa z toho aj zbláznil a 
doteraz je v liečebni.“ 
„Bežím, aby mi neutiekli. Majte sa tu pekne. A ďakujem!“ 
„Každý sa dnes tak ponáhľa,“zahuhlal dedko a lopatkou vyryl ďaľšiu 
púpavu. „Spánombohom.“ 
Chalani zakempili na okraji lesa pod stromom posiatym smerovníkmi.  
„Aj teba zdržal deduško?“uškŕňal sa Dany. 
„Nemá s kým pokecať, chudáčisko. Spomínal rybník. Vraj je plný 
bahna.“ O vílach som radšej pomlčala. Rehotali by sa, že veľa čítam 
rozprávky. 
„Vodná plocha na obzore!“ zajasal Pedro. „Bahno mi je fuk, len ak 
tam nie je kyselina.“ 
„Voda bude samá sinica,“ odhadol Dany. 
„No a?“ Pedro nebývale ožil. „Neblázni, ty hygienou posadnutý! 
Slnko hreje ako besné, a čo bude ešte za hodinu! A na značených 
chodníkoch o rybníku nie je ani zmienka. Lajdáci!“ . 
Jeden z chodníkov viedol k pamätnému dubu. Značkári ho evidentne 
uznali za dôležitejší orientačný bod, než akýsi rybník... 
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„Starký spomínal, že ten dub rastie na lúke neďaleko rybníka,“ svitlo 
mi. „To by sme mali tri kilometre k rybníku. Do mesta najviac desať. 
Dany, ty so svojou kondičkou budeš doma, než sa ti decká 
zobudia,“ potešila som brata. „Pred švagrinkou sa vyhovor na mňa 
a keby ti Zuza neverila, nech mi zavolá.“ 
 „Natiahneme nohy, než začne slnko blaznieť a potom môžeme 
relaxovať v akvaparku,“ ozval sa v mojom bratovi športovec. 
„Vypľul by som dušu, takým tempom!“ protestoval Pedro. 
„A akvapark je zvrhlosť! Dávam prednosť lesu,  divočine a nasávaniu 
inšpirácie! A hoci aj tým siniciam! Hanka, nepridáš sa? Kedy si 
naposledy bola na poriadnom vandri?“ 
„Hanka ide so mnou!“sprísnel Dany.  
„Brzdi, brašuľo,“ hnevala som sa.“ Pedro nie je ľudožrút ani upír a 
mal tisíce príležitostí zožrať ma, než si ma vzal Karol.“ 
„ Prisahám, Dany, že ti z Hanky ani neodhryznem, ani ju 
nevyciciam!“ dušoval sa Pedro.  
„Idem sama, aby ste vedeli! Nie som malá, zabudli ste?“  
„Desať rokov sa nevidíme a ty by si sa ma chcela takto lacno 
zbaviť?“ protestoval Pedro. 
„Pedro má pravdu, ktovie, kedy sa zasa stretneme,“ uznala som. „S 
Magduškou a Aničkou po festivaloch veľa nenachodím.“ 
„Ako chcete,“ Dany sa odhodlane zdvihol. „Pedro, daj mi na Hanku 
pozor.“  
„Okej,“ uškrnul sa Pedro. „O Hanku sa neboj. Ty by si si mal dávať 
pozor. Čosi sa mi marí o výskyte besných veveríc, čo sa prednostne 
vrhajú na značku adidas. Neznášajú akord d-mol, tak keby čosi, 
zahvízdaj na prsty a hneď som tam.“ 
Dany po ňom hodil vražedný pohľad a nabral ostré tempo. 
V cyklistickom úbore sa medzi stromami mihal ako obrovský farebný 
papagáj. Chvíľku som skúsila držať s bratom krok, už za tie besné 
veveričky, ale odpadla som po prvom kilometri. A tak som si radšej 
počkala na Pedra, ktorý ďaleko pozadu nasával inšpiráciu. Ťahali sme 
sa z nohy na nohu a užívali sme si zeleň a prírodu ako pred rokmi, 
keď nás chytilo túlanie. Spočiatku rovný chodník sa začal kľukatiť 
pomedzi rozosiate balvany a skaliská. Zem pokrývali niekde vankúše 
machu, inde zasa húštiny papradí a nebyť odtlačkov nôh a stôp po 
kolesách bicyklov, skoro by sa zdalo, že tadiaľto už roky neprešla 
ľudská noha. A koreňov tam bolo neúrekom, liezli zo zeme a z machu 
ako hady a niektoré veru vyzerali, že by mohli byť aj bludné! 
Dokonca ani potoky tu netiekli, ako by sa patrilo, iba sa tak lenivo 
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plazili, až to miestami budilo dojem, že v týchto končinách dokonca aj 
voda tečie do kopca. Liany divého chmeľu sa hompáľali na stromoch 
ako dlhočizné povrazy. Skvelé miesto na bojové hry aj na bezcieľne 
blúdenie! Magda s Ankou by boli iste nadšené! Len skautské 
vedomosti by tu asi nevyužili. Mach na stromoch totiž kašľal na 
svetové strany, slnko cez koruny stromov nebolo skoro ani vidno 
a skúste si niekedy s digitálkami na ruke naháňať sever! Aj my dvaja 
s Pedrom sme už začínali váhať, či sa predsa len nemotáme dookola. 
A práve vtedy na nás priezorom medzi stromami žmurkla hladina 
rybníka. 
„Voda!“ zreval Pedro a vzal to najkratším smerom tam, kde sa leskla 
vábivá fatamorgána. Niekoľkokrát sme ešte zapadli do močariny, až 
nám špinavá voda čľapkala v botaskách, ale napokon sme vyliezli na 
napodiv suchej lúčke. Vodnú plochu pred nami lemovalo tŕstie a lekná 
a brázdili ju kŕdliky kačíc. 
„Stop, pauza!“ Pedro oprel gitaru o prvý strom a stiahol ma priamo do 
vankúša materinej dúšky.  
Z vrbiny pod nami som začula špliechanie vody, hovor a chichot. 
Medzi stromami sa mihla ženská silueta bez plaviek. 
“Vidíš to, čo vidím ja?!“ vyšepol Pedro, neskrývajúc nadšenie. 
„Miestna mládež na zákazy kúpania evidentne kašle!“ 
Lovila som v batohu posledné tatranky a viečka mi padali od únavy, 
sotva som udržala oči otvorené, za hrnček kávy by som dala polovicu 
života. Odvykla som flámovaniu, ide to so mnou dolu vodou! 
Minula nás skupinka dievčat v letných šatočkách. Mierili tam, odkiaľ 
sa niesol šplechot a chichot. Jedna z nich sa otočila,ryšavé pramene si 
provokatívne odhodila z čela a belaso ľadovým  pohľadom prebodla 
práve len Pedra. 
„Slečna, vy asi budete tá rusalka,“ nedal sa Pedro vyviesť z rovnováhy. 
„Haha,“ chytila sa na udicu, „aj vy poznáte tie rozprávky dedka 
Mantáka? Miestna postavička. Keby ich tak niekto spísal...Na niečo 
sem treba lákať turistov, a na čo iné...Jej, vy tu máte gitaru?“ všimla si.  
„Moja žena,“ siahol Pedro po drahocennom nástroji. „Nepožičiavam.“ 
„Čo, keby sme si ju vypožičali aj s muzikantom? Prosím...Máme 
narodeniny,“ nedala sa ryšavka „Volaj ma Nika. A ty si...?“ Viac než 
sedemnásť som jej nehádala. Drzá bola ako Karolova milenka. 
„Ktorá z vás má narodeniny?“ vyzvedal Pedro. 
„To je jedno,“ usmiala sa Nika. „Narodili sme sa všetky v jeden deň. 
Máme asi tak tisíc rokov, ale to sa neráta. Každú jar sa narodíme 
znova. Z leknových kvetov. Pre život potrebujeme iba vzduch, vodu... 
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Občas si zamaškrtíme na ovocí. Ale iba toľko, aby nás uniesla hmla. 
Na jeseň chodíme spať hlboko pod vodnú hladinu a čakáme, až lekná 
zasa rozkvitnú.“ Akoby hrala dobre naučenú úlohu! 
„Aha, chápem,“ usmial sa aj Pedro vševedúcim úsmevom. 
„Ťažko,“ zatvárila sa prezieravo. „Smrteľníci si iba myslia, že všetko 
vedia. Nič neviete!..Treba sa radovať zo života, zabudnúť na starosti, 
smiať sa a tancovať!“ Zatočila sa dokola, sukňu mala ako rozvinutú 
bedľu. Jej smiech pripomínal zurčiaci potočik. Poď,“ chytila za ruku 
Pedra. „Nenechaj sa mi prosiť, urazíš ma.“ 
„Ja a tancovať?!“ vytrhol si Pedro ruku. „Hrať, prosím, ale...A bez 
Hanky nikam nejdem!“ hľadal u mňa pomoc aj očami. Najprv si 
zavarí,  potom cúva, kocúrisko bezzubý! 
Nika stratila náladu, ľahostajnosť iba predstierala: „Ako chceš...vezmi 
ju so sebou!“ 
„Pedro, len chvíľku, nič nám to neurobí,“ pridala som sa 
k prehováraniu. „Kamarát je muzikant,“ praskla som ho ryšavke. 
„Dnes má celkom výnimočne voľno a nechce sa mu pracovať.“ 
„Hanka, prehovorila si ma. Zahráme im. Ale potom sa ide do 
vody!“ Pedro zdrapol gitaru. „Nebuď prekvapená, ak sa niekde vynorí 
banda ozbrojených elfov,“ šepkal mi. „Raz som na takej šaškárni už 
bol. Matúš mal necelých šestnásť,  Jana ho nechcela pustiť a tak ma 
zavolal. Myslel som si, že je to nejaký festival, jarmok, rytierske 
súboje a tak. Kdežeby! Celý deň sme sa mlátili drevenými zbraňami, 
namaškarení v kostýmoch. Aj sa na mňa tak pozerali, akoby som 
archeológom utiekol z jamy! Navrhol som Matúšovi chlapskú dohodu. 
Malo to svoje jasné pravidlá, žiadny alkohol, cigarety, drogy,  flákanie 
v škole. A Jane som prehovoril do duše, aby neblbla.“ 
„Matúš...Bývalo to také zvedavé chlapča s belasými 
očami,“ spomínala som. „Dospelého by som ho už asi nespoznala.“ 
„Utieklo to. Na jeseň ide na vysokú,“ pochválil sa mi Pedro. „Pokojne 
by to mohla byť jeho frajerka,“ hlavou kývol na tú, čo nás viedla. 
Nezaujímalo ho, že nás mohla počuť.  
Narodeninový piknik strážil obrovský dub. Dvaja chlapi by ho 
neobjali. Všade po okolí poletovali víly, odhadla som ich na študentky 
gymnázia. V tieni koruny rozprestreli veľkú zošívanú deku a na nej 
porozkladali drevené mištičky a košíky s rozličnou zeleninou 
a ovocím. A v džbánkoch bola obyčajná voda. Rozhodne to bolo 
štýlové!  
Pedro sa oprel o kmeň dubu a začal hrať. Dievčatá si posadali okolo, 
pozerali naňho ako na zjavenie, jeho tvár zrejme poznali 
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z najnovšieho albumu. Hral samé nové piesne, máloktorú by som už 
vedela... 
„V ich veku som aj ja utekal do fantázie,“ pošepol mi Pedro. Napil sa 
vody a vzal si z ponúkanej misky jahodu. „Matúš je celý po mne. 
Ľutujem, že som s ním nemohol byť viac. Víkendy sú málo, a Jana si 
našla takého, čo sa jej netúlal,“ opäť siahol po gitare a udrel do strún.  
„Čo mu je, že je taký strápený?“ priplichtila sa ku mne Nika.  
Skúsila som jej to vysvetliť a dúfala som, že už dá pokoj.  
„Aj ty máš trápenie, vidím ti to na očiach,“nedala sa.  
„To je za mnou,“ skúsila som ju oklamať. 
Prebodla ma očami ako párom cencúľov: „Pozri sa na svoj obraz 
v studničke! Si ešte mladá, krásna, môžeš byť aj šťastná!“ povedala 
mi veľmi dospelo. „Keby si bola mládenec, čo ešte nikdy nepomyslel 
na dievča, obdarovala by som ťa darom, na aký sa nezabúda. Nad 
ženami nemáme moc. Škoda.“ 
„Dnes už myslia na baby aj malí chlapci v školkach,“ pousmiala som 
sa spomienke na Magduškinu prvú lásku. 
„Svet sa stále niekam ponáhľa,“ ševelila Nika. „Ľudia zabúdajú aj na 
obyčajnú radosť zo života a tá im potom chýba. Radosť je ako kvapky 
rosy. Treba ju zozbierať, rýchlo, než ju vysuší poludňajšie slnko. 
Zatancuj si s nami. Prosím!“ ťahala ma za zápästie z trávy.  
Držala takou silou, že sa mi nepodarilo vytrhnúť sa jej. Iba tie hodinky 
mi skĺzli z ruky, odleteli oblúkom do vody a bahno sa za nimi zavrelo.  
„Nech bahno navždy pochová spomienky. Staň sa tak,“ vyslovila Nika 
celkom vážne. „Tu máš odo mňa dar. Dve kvapky radosti.“ A vtisla 
mi do dlane dve biele perličky na striebristom vlákne. 
„Perly nosia slzy,“ namietla som. 
„To si ľudia vymysleli,“ hnevala sa Nika. „Vieš, ako je to naozaj? 
V každej perle je schovaná maličká kvapka živej vody. Kde vládne lož, 
živá voda ju odhalí.Preto sa ľudské nevesty toľko boja ozdobiť sa 
perlami. Tušia, že ich oklamú! Vidím ti do duše. Je chorá, ale ja ju 
vyliečim, pretože mám takú moc. Nebude to ľahká cesta, čaká ťa na 
nej niekoľko smutných chvíľ, ale napokon všetko dobre dopadne, ver 
mi to. Psst,“ spozornela, „Nepočuješ tú nádhernú hudbu?“  
„Počujem. Osikové lístie ševelí.“ 
„Lístie?! Kdežeby! Muzikanti ladia nástroje! Tanec nám začína!“ 
„Myslela som si, že až večer pri mesiačiku...?“ 
„A čo sme my dajaké bludičky?“ smiala sa mi Nika. „Kvetinové víly 
tancujú, keď je slnko najvyššie! Ráno rozkvitáme so slnkom, večer sa 
ukladáme spať do našich kvietkov. Sme krehké, myslia si o nás, že 
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sme bezmocné. Moc nie je v ostrí meča, chichi, my máme iné zbrane!. 
Ženy sa nás nemusia báť. Každá je napoly víla, stačí ju v sebe iba 
objaviť. Nebráň sa láske a radosti, keď už kliatba pominula. Dávaj 
šťastie, dávaj radosť, dávaj lásku, to sú tvoje zbrane! Keby si bola 
chlapec, ktorý ešte nikdy nepomyslel na lásku, mohla som ti dať ružu 
z čistého zlata. Ale takto...“  
„A čo by som robila s takou?“ 
„Ľudia predsa túžia po bohatstve. Ty hádam nie?“ pozrela mi do očí.  
„Stačilo by mi len toľko, aby som sa nemusela starať, ako zaplatím 
účty ,aby som mohla vziať dcéry v lete k moru...Zostala som na ne 
sama, ale zvládneme to.“  
Neviem, čo ma prinútilo zverovať svoje starosti tomu mladučkému 
stvoreniu. Zdalo sa mi, že Nika ma chápe.  
Vzala ma za obe ruky: „Si taká krehká. Nebývala si kedysi našou 
sestrou? Spomeň si...Nie sme predsa bezmocné! Kto nám ublíži, toho 
omámime voňou a zahubíme, zahubíme! A prelietavých mužov bez 
milosti utancujeme! Takto!“zatočila sa so mnou a ryšavé vlasy  jej 
zažiarili ako slnečný kotúč. 
„Chudák Pedro,“ obzrela som sa na kamaráta. Hral ako o život. Vedel 
to, alebo len tušil? 
„Neboj sa o svojho muzikanta. Zabudol, ako vyzerá radosť. Všetku ju 
porozdáva iným, pre seba si nenechá ani kúštik a potom je smutný. 
Naučila by som ho ja zbierať kvapky radosti! Ibaže to by ho asi zabilo. 
A zabiť môžem iba takého, za ktorým nebudú plakať. Že ma to 
nenapadlo prv! Možno by ste vy dvaja našli radosť spoločne! 
Niektorým sa to podarilo, hoci boli starí. A vieš ty čo? Darujem ti 
ho!“ smiala sa Nika a točila sa so mnou vo víre. 
Neubránila som sa úsmevu: „Hudba, to je jeho radosť. A ja mám zasa 
dcéry.“ 
„Ani sa nenazdáš a vyrastú ti, odídu z domu...Lepšie zostarnúť 
s niekým, ako sama.“ 
„Čo ty o tom vieš?“ namietla som.  
„Všetko.“ V tej chvíli mala pohľad múdrej stareny. Skoro by som jej 
uverila aj tých tisíc rokov! 
„Slnko je vysoko. Aj tebe treba tancovať. Aby si nezvädla rýchlejšie, 
než prejde tvoj čas!“  
Vtiahla ma do kola s ostatnými. Tanec bol rýchly ako krútňava 
a hlboký ako vody bezodných jazier ďaleko na severe, kam som sa 
vždy túžila pozrieť. Náhle sa mi zatmelo pred očami, dopad na zem 
bol tvrdý ako pád zo susedovej čerešne, keď som mu ako dievčatko 
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lozila cez plot na zrelé plody. Asi som aj vykríkla...Hmla ako mlieko 
mi zastrela slnko. Tancujúce kolo sa pomaly dvíhalo zo zeme, vysoko 
nad moju hlavu, až mi zmizlo v letnej horúčave nad rybníkom. 
„Hanka, preber sa! To bol iba sen!“  
V prvej chvíli mi nezaplo, kde som a čo tu Pedro robí... 
„Ja som naozaj zaspala!?“ 
„A pekne tvrdo.“ 
„Koľko je vlastne...“ pozrela som na zápästie. „Stratila som po ceste 
hodinky.“  
„Pohľadáme?“ 
„Kašli na ne. Boli to reklamné, Karol ich dostal od akejsi firmy. Kam 
zmizli dievčatá?“ 
„Dcérky máš predsa na tábore.“ 
„Nemyslím dcéry, ale tie, čo mali piknik pod dubom.“ 
„Prisnili sa ti. Boli tu len malé decká, vykúpali sa a odfrčali na 
bicykloch.“ 
„Asi to tak bude...Idem sa radšej okúpať.“ 
„To je rozumné. Ja som tam bol už trikrát.“ 
Zaplávali sme si medzi lekná. Pripomínali mi zlatovlasé dievčatá 
v bielych šatách. Na niektorých sedeli drobučké kvapky rosy. 
„Netrhaj,“ zastavila som Pedra, keď už siahal po rozvinutom kvete. 
„Zvädol by. A beztak sú chránené. Odkvitnú, vysemenia sa, narastú 
ďaľšie lekná. Víly budú mať kde spávať.“ 
„Taký text by frčal,“ Pedro už zasa myslel na prácu. „Škoda, že si 
s nami nezostala. Mal som ťa tomu Karolovi prebrať,“ nadhodil 
položartom. 
„Veď si mal predsa rodinu.“ A nechtiac som vypustila kostlivca zo 
skrine.  
„Matúš by ti povedal, čo sme boli za rodinu!“ vybuchol Pedro. 
„Manželia sme boli iba naoko, doma sme sa skoro nestretli a syn bol 
u toho, kto mal čas.“ 
„To som vážne nevedela.“ Vedieť to, ozvala by som sa mu prv. 
A nehrala by som urazenú.  
„Nikomu som nevešal na nos svoje problémy a tebe 
najmenej,“ zmiernil Pedro. „Brali sme sa mladí. Ja začínajúci 
muzikant, Jana výstavný kus kočky a decko bolo na ceste. Ibaže sa 
ukázalo, že sme každý z iného cesta. Rozvod sa ťahal kvôli Matúšovi. 
Keď si sa vydávala za Karola, nebolo mi do smiechu, ale prial som si, 
aby to vyšlo aspoň tebe. Vrhol som sa na kapelu, dreli sme ako 
kone, aj preto sme teraz tam, kde sme.“ 
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Horko som sa usmiala. Môj kostlivec behal nezamknutý po svete. 
Rozprávať o ňom bolo nad moje sily.  
Vážka mi pristála na nose, akoby mi chcela dať za pravdu. Ponorila 
som sa pod hladinu, otvorila som oči a predo mnou zrazu ležal iný 
svet. Voda bola celkom priezračná, plávali v nej drobné rybky, 
dlhočizné steblá vodných rastlín sa mi omotávali okolo rúk. Ten svet 
som odkiaľsi dôverne poznala. Neublížil by mi. Bola som tam doma. 
Iba nadýchnuť som sa musela nad vodou. 
„Kde si sa túlala?“ spýtal sa ma Pedro a vyplietol mi z vlasov 
dlhočiznú vodnú rastlinu.  
„Na návšteve. Je tam prekrásny vodný zámok. Nemá múry, je totiž 
celý z vody. Strážia ho kŕdle drobných rybiek, šupiny sa im ligocú ako 
zo striebra. Ich kráľovná nosí šaty z rannej hmly a črievičky z rybích 
šupiniek a živí sa rosou z kvetov. Povedala mi, že kvetinové víly majú 
tisíc rokov a pritom vyzerajú na sedemnásť. A vieš, odkiaľ berú tú 
svoju večnú mladosť? Každý deň zbierajú kvapky radosti a navliekajú 
ich na šnúrky z pavučín. A vedia sa radovať zo života.“ 
„Vymýšľaš si pekné rozprávky. Kto bude prvý pri gitare?“ 
Pedro ma nechal vyhrať a mohla somsi vybrať pesničku. Spievali sme 
ju spolu ako kedysi. Osiky nám zatlieskali lístím, divé kačky letkami. 
Aj hladina medzi leknovými kvetmi sa podozrivo začerila. Bola to 
rybka? Ktovie... 
„Spievať si nezabudla,“ uznal Pedro. „Rád by som ťa videl na 
skúške.“ 
„M ňa, alebo môj hlas?“ 
„Vyber si sama. Ja som iba muzikant, ktorý neoslepol na obe oči.“ 
Rozdelila som sa s Pedrom o poslednú tatranku, on so mnou o teplé 
bublinky. Slnko nad lesom nám pripomenulo, že je čas vydať na cestu. 
Lekná v zátoke nám kývali na rozlúčku. 
Kto značkoval žlto značený chodník, ten musel niečo popliesť. 
Nemohlo to byť sedem kilometrov! Ani sme si nestačili všetko 
povedať a stáli sme na autobusovej zastávke.  
Vo vrecku som nahmatala dve biele perličky na niti. Prekvapilo ma, 
že ich tam mám... Anka s Magdou neustále čosi navliekajú, možno mi 
ich tam schovali ony.  
„Pre šťastie,“ vtisla som perličky Pedrovi do dlane. „Bohvie, kedy sa 
uvidíme.“ 
„Dúfam, že čo najskôr! Dany spomínal, že vaši chcú, aby si sa k nim 
nasťahovala. Prečo to neurobíš?“ 
„Zo vzduchu deti neuživím. Lepšia mizerná robota ako žiadna.“ 
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„Aj ja mám pre teba rozprávku. Práve teraz súrne potrebujem človeka, 
ktorý ovláda účtovníctvo. A kapele chýba ženský hlas.“ Pedro si 
vypýtal moje číslo mobilu, že mi zavolá. Takých sľubov už bolo! 
„Porozmýšľaj. Čau.“ Dal mi pusu na líce, naskočil do autobusu a 
odfrčal za kapelou. 
Volal mi po desiatej večer. Na spiatočnej ceste dostali defekt. 
Mikrobus odtiahli do opravovne a chalani prespali u mňa v obývačke. 
Kam by chodili. Spozornela som, keď spomínali stopárku. Krásnu 
hrdzavú sedemnásťku. Potrebovala hodiť do centra, inak by mesto 
obišli po diaľnici. 
Skoro ráno u mňa zazvonili policajti. Prišli mi oznámiť, že sa zabil 
Karol. V dokladoch mal stále našu adresu. To ostatné ma ani 
neprekvapilo. Rýchla jazda, nezvládnutá zákruta, alkohol. Na mieste 
spolujazdca, ktoré ako zázrakom zostalo nepoškodené, sedela 
mladučká ryšavá slečna. Svedkovia ju videli vystúpiť. Stratila sa v 
parku medzi stromami. Mysleli si, že je to dcéra a v šoku bežala 
domov. Pedro ich vyviedol z omylu. Zrazu stál za mnou, hoci mi 
večer prisahal, že prespí celé dopoludnie. Urobil to,čo som nezvládla 
ja. Poslal strážcov zákona za Karolovou partnerkou. Bola som taká 
rada, že je tam so mnou! A tak som mu kývla na účtovníčku aj na 
kapelu a hneď, ako chlapci odišli opraveným mikrobusom, začala som 
baliť veci. Mala som všetkého dosť, Karola, bytu aj mesta, kde som 
prežila desať rokov. Dcéram to už vysvetlím. 
Niku som stretla na Karolovom pohrebe. Prisahám, bola to ona! 
Žmurkla na mňa, akoby sme boli staré známe, na rakvu položila veľký 
biely kvet a než som sa k nej pretisla, zmizla mi medzi pomníkmi.  
 
 

Na stopu 
 

Jaroslav Šlejmar - Kutloch      kategorie Poezie 
 

Vleču se soumrakem 
Bolí mě hnáta 

Zastaví rodinka 
táta a táta 
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Posledný hobo 
Peter Jokl - Joko       kategorie Poezie 
 

Len pár očí 
letokruhy slnka 
všetko končí- 

náhodou. 
 

Do listov stromov 
píšem krátke básne 

na ceste domov- 
krajinou. 

 
V mokrej tráve 

malý čierny kameň 
zrnko v káve- 

studenej. 
 

Do koľajníc času 
podpíšem sa stopou 

načúvam hlasu- 
poslednej. 

 
 

Po zbojnících 
 

Barbora Wirnitzerová - Deneb    kategorie Poezie 
 

Vysoko v horách jediná je skála 
a zpod tej skály pramínek se dere 
Kdo radost umí vykřesat i z mála 

tomu ji žádný nesebere 
 

Napříč přes záda vyšívané pásy 
jsou od kytar  U ohňů oči bdící 

a odvaha, to jediné je asi 
co zůstalo nám po zbojnících 
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Jiná spravedlnost 
Jan Frána - Hafran                              kategorie Próza 
 
Jako obvykle to byl Květákovo nápad, kterej nás sem dostal.  
„Jestli chceme poznat přírodu v její panenský podobě, tak prostě 
musíme do národního parku, to se nedá nic dělat,“ tvrdil. 
V páteční podvečer jsme leželi v mlází před loukou, která oddělovala 
okraj lesa země zaslíbený od lesa pro obyčejný smrtelníky. Čekali 
jsme na soumrak, abysme nepadli do spárů nějakýho ochranáře a 
neskončili předčasně. Setmělo se dřív, než jsme čekali. Mohly za to 
mraky, který se najednou přihnaly jako vysoká a ponuře černá hradba 
megalitických hradišť.  
„Jdeme na to,“ zavelel Květák a všichni tři jsme poklusem překonali 
louku a vnořili se do zakázanýho lesa. 
Podle mapy nás čekala cesta močálem a za ním stoupání do kopců. 
Zatím jsme měli kliku, půda se sice trochu houpala, ale nebořili jsme 
se. Jak jsme ale postupovali dál, bylo to horší. Donutilo nás to uhnout 
doleva a pokusit se ty nejhorší místa obejít. 
„Něco nás sleduje,“ řekl najednou Vodnář, kterej uzavíral voj. 
Otočili jsme se. Měl jsem pocit, jako bych v houstnoucím šeru viděl 
přeběhnout lesem stín, kterej ale rychle splynul s pozadím. 
„Co to bylo?“ zeptal se Květák. 
„Co já vím?“ rozpažil bezradně Vodnář, „pes, divočák, vlk?“ 
Šli jsme dál a štěstí nám znova přálo, narazili jsme na vyšlapanou 
stezku, která vedla přímo na blata. Bez zaváhání jsme jí svěřili svoje 
další osudy a vydali se po ní. Kolem nás přibejvalo rašelinišť, mezi 
kterejma stezka kličkovala od jednoho ostrůvku pevný země 
k druhýmu, občas vylepšená lávkou. 
„Už je to zase za náma,“ hlesnul potichu Vodnář a prosmýknul se 
kolem mě po pěšině.  
Rázem jsem byl na chvostě já. Tma zase o něco zhoustla a k tomu se 
ještě zvednul vítr, kterej rozhejbal trsy trávy a zakrslý stromky kolem 
pěšiny. V tom mihotání tmavejch stínů jsem si mohl představovat 
klidně celou smečku vlků. Nebo taky vůbec nic. 
„Nic nevidím,“ přiznal jsem. 
„Ba jo, něco tam bylo,“ nedal se, „nejsem slepej jako někdo!“ 
„Přestaňte se hádat, bude lejt, musíme se utábořit. A to tady nebude 
nic jednoduchýho,“ přerušil nás Květák. 
Nebylo. Jediný, jakž takž použitelný místo bylo na větším ostrůvku, 
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jenom pár metrů stranou od pěšiny. Pro tři nocležníky trochu těsný, 
ale vybírat jsme si nemohli. Přístřešek jsme dostavovali s prvníma 
kapkama deště. Sotva jsme se stačili schovat, když přišel ten správnej 
přívalák. Dřepěli jsme pod plachtou, přidržovali jí rukama nad hlavou 
a pozorovali v záři blesků, jak se okolní močály plní vodou. Nikdo to 
neřekl, ale všichni jsme mysleli na to, jak vysoko asi může voda 
stoupnout.  
Za dvacet minut bylo po všem. Z průtrže zbylo jemný mrholení a 
z vichru svěží horskej vánek. Vylezli jsme ven a náš ohnivec Vodnář 
rozdělal s pomocí březový kůry a mokrýho dřeva oheň. 
Chtělo se mi na záchod. Vydal jsem se kousek stranou, opatrně 
našlapoval, abych se někam nezabořil. Najednou se kolem mihnul 
tmavej stín a před mnou stál mohutnej, naježenej pes. Zíral na mě, 
nakrčenej čumák, pysky se mu srolovaly až někam k uším a odhalily 
tak velký zuby. Temně vrčel. Ztuhnul jsem. Nevím, jak dlouho jsme 
tak na sebe koukali, než jsem se odvážil pomalu zacouvat. 
„No to ti to trvalo!“ přivítal mě Květák. 
„Je, je tam velkej pes,“ vykoktal jsem a ukázal do tmy. 
To už ho viděli i kluci. Pes si nás prohlížel a nezdálo se, že by se 
chystal k útoku. Ale jak Vodnář udělal krok k němu, zase temně 
zavrčel.  
„Určitě se nás bojí víc, než my jeho“ prohlásil Vodnář. 
Natáhnul k němu pomaloučku ruku. Pes okamžitě vystartoval a on 
stačil jen tak tak ucuknout. Zuby hlasitě cvakly pár milimetrů od jeho 
ruky, jenom špičák ho štrejchnul, zanechávaje na jeho kůži krvavej 
šrám a slinovou pěnu. Nevypadalo to, že by se nás bůhví jak bál. 
Stáhli jsme se k ohni. Chlupáč si lehnul a položil si hlavu 
mírumilovně na tlapy. 
„Co budeme dělat? zeptal jsem se. 
„Teď mě štve, že jsem četl Psa Baskervilskýho,“ prohlásil Květák a já 
bych ho nejradši zabil. Musel to připomínat? 
Pořád se mi chtělo na záchod. Pomalinku jsem se zvednul a sunul se 
na druhou stranu. Pes nereagoval. Naštěstí, jinak by mi měchýř asi 
vybouchnul. 
Ten večer jsme šli spát s tím, že se možná probudíme, až nám ta bestie 
bude rvát hrdla. 
Ráno byl pes na svým místě a klidně pozoroval, jak se probouzíme. 
Jenom, když se Vodnář vydal do blízkýho jezírka pro vodu na čaj, 
skočil mu do cesty a zuřivě vycenil zuby. Vzdali jsme to. Bez snídaně 
jsme si zabalili a doufali, že nás nechá odejít. Nic proti tomu neměl. 



 54 

Jenom nás dál sledoval, a když kdokoliv odbočil ze stezky, okamžitě 
ho vyceněnejma zubama hnal zpátky. 
„Asi pes ochranář, nesnáší, aby mu někdo šlapal mimo 
pěšinu,“ poznamenal Vodnář. 
Po pár kilometrech jsme dorazili k rozcestí, na kterým stál křížek. Byl 
dřevěnej, díky vlhkýmu prostředí skoro černej a na něm dost 
nezřetelný písmena.  
„Hele, tady se někdo utopil,“ řekl Květák, když si přečetl nápis, 
vypálenej do dřeva kříže. 
„Hm, mladej kluk, bylo mu dvaadvacet let. Před pěti rokama,“ doplnil 
jsem, „musíme dávat bacha, kam šlapeme, nechtěl bych taky tak 
dopadnout.“ 
Hlavní pěšina uhejbala lehce vpravo a od ní odbočovala jiná, sotva 
patrná, na druhou stranu. Náš pokus vydat se po ní, vyvolal další 
zuřivej útok psa. 
„Už mi leze krkem,“ prohlásil Květák a zkoumal roztrženou nohavici 
maskáčů, „nějaký blbý zvíře rozhoduje o tom, kam já půjdu.“ 
Prohlížel jsem si našeho strážce. Byl to velikej pes, snad nějakej 
kříženec ovčáckejch druhů. 
„Možná jedná jenom instinktivně, nechce, abysme se vzdalovali od 
stáda.“ 
Ať už to bylo jakkoliv, nezbejvalo, než jít dál po hlavní stezce. Sotva 
jsme ušli pár desítek metrů, do uší se zaryl zvuk, ze kterýho běhal 
mráz po zádech. Chlupáč seděl před křížem a žalostně vyl. 
Konečně močály skončily, země kolem nás byla sušší a pěšina se už 
zvedala. Pes se zastavil pod kopcem a sledoval nás, jak odcházíme. 
Dokonce přátelsky vrtěl ocasem. 
Jak zmizel z dohledu, mohli jsme se zastavit a najíst se. Zbytek dne 
jsme pak stoupali do kopce a dál se drželi pěšiny, která nás vedla mezi 
vývratama, křoviskama a mlázím. Docela mě zajímalo, kdo ji vyšlapal, 
tady uprostřed národního parku, v nedotčený přírodě. Že by to bylo 
jenom od zvířat, se mi nezdálo. 
Odpovědi jsme se dočkali pozdě odpoledne. Skoro pod vrcholem 
kopce stál malej sroubek a před ním na lavičce seděl smutnej chlap. A 
nemyslím tím momentálně smutnej, tomuhle se smutek vryl do tváře, 
do každý vrásky, obarvil mu vlasy a vousy a z očí udělal hluboký tůně 
do propasti času. 
„Co tu chcete?“ zeptal se nás nevlídně. 
Neodpovídali jsme, byli jsme tam, kde jsme bejt nesměli, a bylo nám 
jasný, že jestli patří k ochranářům, jsme v průšvihu. 
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„No nic, už jsem si zvyknul, nejste první“ řekl, když se nedočkal 
odpovědi, „přespíte tady a zejtra pomažete z parku pryč. Ochranáři mě 
tady tolerujou a nechci, aby se to kvůli vám změnilo. Stejně o žádný 
návštěvy nestojím.“ 
Pozval nás do srubu. Byl zařízenej pro jednoho, jedna postel, jeden 
stůl s jednou židlí, na policích zásoby, mouka, fazole, brambory, 
cibule, kafe, flašky rumu, prostě všechno, co potřebuje samotářskej 
chlap k přežití. A taky pár ohmatanejch knížek, petrolejka, stará 
kytara. V rohu z kamenů splácanej krb. 
Mávnul rukou a my si posedali na postel a na bágly. 
„Nechtěli jsme rušit,“ omlouval jsem nás, „jenom nás lákala 
neporušená příroda, neznásilněná člověkem. Jsme trampové a nikdy 
jsme lesu neublížili. A zejtra vypadneme, slibujeme.“ 
„To budu rád, společnosti jsem si už odvyknul.“ 
„Vy tu žijete úplně sám?“ vyzvídal Vodnář. 
„Jo, sám,“ nevypadalo to, že by se chlápkovi chtělo nějak dýl s náma 
diskutovat.  
Jenže jak nastalo ticho, koukal po nás takovým zvláštním pohledem. 
Zrozpačitěli jsme. 
„Jak dlouho už jste tady?“ zeptal se konečně Květák. 
„Skoro šest let to bude,“ přišla další stručná odpověď. 
„A vy pracujete v parku? Není vám tady smutno, takhle samotnýmu?“ 
Chlápek se na nás dlouze podíval. 
„Tak jo, stejně bych vám to nakonec řekl, vždycky to tak nakonec 
dopadne, protože on to tak chce,“ povzdechnul konečně. 
Nechápali jsme, koho tím myslí. Začal vyprávět.  
„Nebydlel jsem vždycky tady. Jsem městskej člověk a žil jsem si 
dobře. Vlastně, až moc dobře. Měl jsem slušnou práci a dělal jsem 
kariéru, stoupal vejš  a jak s tím přicházelo víc peněz, zblbnul jsem. 
Noví známí, ale ani jeden kamarád, spousta společenskejch událostí, 
ale žádnej volnej čas, pro sebe, pro rodinu. K tomu obdiv mladejch 
holek, který jdou po postavení a prachách. Doma to začalo skřípat. 
Jenže to mi bylo jedno. Cítil jsem se jako pán světa, neomylnej, 
nedotknutelnej, kterej nemá zapotřebí brát ohledy na ostatní a 
poslouchat jejich rady. Logicky to netrvalo dlouho a já udělal 
obrovskou chybu a zákonitě dostal padáka. Kariéra v troskách, pověst 
zničená. Najednou se ke mně nikdo nehlásil, nic jsem neznamenal. 
Starejch kamarádů jsem se zbavil a pro nový známý jsem už nebyl 
důležitej. Nějak jsem to neunesl, začal chlastat, a když mi došlo, jak to 
se mnou jde z kopce, sebral jsem se a jednoho dne utekl sem. Nikomu 
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jsem to neřekl, potřeboval jsem se z toho dostat a k tomu jsem nikoho 
nechtěl. Styděl jsem se! Měl jsem hroznou chuť za sebou spálit mosty. 
A taky jsem si říkal, že mě budou potřebovat a přilezou s prosíkem. 
Ještě pořád jsem si představoval, jak jsem nenahraditelnej. Taková 
blbost. Nikomu jsem nechyběl, snad kromě jedinýho člověka. Půl 
roku jsem byl nezvěstnej, než mě tu vyhmátli ochranáři. Ti poslali 
domů obsílku s pokutou a podle místa přestupku mě tady našel syn. 
Přemlouval mě, abych se vrátil domů, k němu a manželce, ale dvakrát 
jsem s ním vyrazil dveře. Nevzdal to. Když sem přijel potřetí, chytla 
ho dole v bažinách bouřka, přívalovej liják a povodeň. Ztratil orientaci, 
sešel z cesty a utopil se. Ten kříž dole je na jeho památku.“ 
Odmlčel se a v očích měl slzy.  
„Psa jste potkali, že jo?“ pokračoval, „ten byl jeho, našli ho ležet 
napůl mrtvýho u synova těla. Nenechal se odvést. Od tý doby tady 
hlídá stezku skrz blata. Moc lidí sem nechodí, kvůli zákazu, ale občas 
se přeci jen někdo objeví. A on ho pak provází celou cestou skrz 
bažiny. Nechápu, jak se mu to v tý hlavě vylíhlo, ale dělá to. Nikomu 
nedovolí, aby zašel někam, kde je to nebezpečný. A každýho nakonec 
dostane až sem, přestože je v bažinách víc bezpečných stezek. Asi 
abych nikdy nezapomněl, co jsem způsobil.“ 
„Proč se prostě neodstěhujete?“ 
„Nepustí mě. Nenechá mě tou stezkou projít. Mohl bych to sice obejít, 
stejně jako chodím pro zásoby, ale nechci. Je to můj trest, moje břímě! 
On je můj policajt, prokurátor, soudce i bachař. Musím počkat, až mě 
pustí, pak skončí můj trest. Pak budu vědět, že už by mi odpustil i můj 
syn.“ 
„To je blbost,“ uprsknul Květák, „je to jenom obyčejný zvíře, 
nemůžeme mu přece přisuzovat lidský vlastnosti. Prostě se seberte, 
obejděte to a zmizte!“ 
Chlápek se rozčílil. 
„Mám udělat další podraz, zase utéct před zodpovědností? Podvést 
zvíře a cítit se jako vítěz? Co vy víte o spravedlnosti? A co víte o tom, 
jak se zvířata koukají na nás? Ten pes je daleko moudřejší než my 
všichni tady dohromady. A jeho spravedlnost je křišťálově jasná, bez 
advokátů, bez paragrafů, který jsou zkroucený, jako celá naše 
společnost. Vždyť my už spravedlnost ani nepoznáme, jak jsme ji 
pokřivili. Tvrdíme, že je slepá a měří každýmu stejně, jenže má hodně 
velký kapsy a sluch nastraženej na šustot bankovek. Kdoví, čí 
spravedlnost to zvíře tady vlastně hájí?“ 
Otřel si oči, vstal a šel ke dveřím. V nich se otočil. 
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„A jestli vám to připadá jako nesmysl, jestli si myslíte, že nemám 
pravdu, jestli si myslíte, že sami jste spravedliví, suďte mě vy!“ 
Dveře se za ním zavřely a my zůstali sedět jak zařezaní. A do toho 
z údolí zaznělo vzdálený žalostný vytí. 

 
 
 

Z ciest „53“ 
Peter Jokl - Joko       kategorie Poezie 

 
Motto: ...a keď si spomeniem na Tvoje studené nohy,akoby som znovu 

čítal Jeden deň Ivana Denisoviča. 
 

…ako keď sme spali pod divým 
gaštanom 

a 
počúvali nočné výtržnosti… 

 
Ráno nás rozhladil sneh 

a  my sme sa 
zjedli až po ruky. 

 
Potom sa vydali do niekam… 

a 
ono to vyzeralo, 

akoby sme spadli zo stromu. 
 

Na korene akoby stále nebolo času… 
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Kacíři 
Jan Frána - Hafran       kategorie Poezie 

 
Kacíři lesů i kacíři skal, 

každej s anděly i ďábly se rval 
Kacíři moří i kacíři řek,  

zústávaj sebou a nečekaj vděk 
 

Kacíři písní a kacíři knih, 
 při svíčkách pravdu svou hledají v nich, 

Kacíři básní a kacíři slov 
se světa úprkem nedrží krok 

 
Kacíři tratí a kacíři cest, 

 světu se rouhaj a pak přijde trest 
kacíři davů a kacíři stád, 

 opouští řady, nechtěj větrem vlát 
 

Kacíři dnů a kacíři nocí, 
 toulaj se krajem, a chodí bosí 

kacíři citu a kacíři lásky, 
blízký svý ztrácejí, vzdávají sázky 

 
 

Když neukecáš ježka 
Miroslav Novák       kategorie Poezie 

 
Když neukecáš ježka 
tak musíš ještě za tmy 

dvěma sirkami 
podepřít si víčka 

TO PROTO, ABYS MOHL 
NAD SVÍTÁNÍM ŽASNOUT 

A baterku 
kterou si budeš 

(čistě pro jistotu) 
svítit do očí 

HLAVNĚ NEZAPOMEŇ 
VČAS ZHASNOU 
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Silvestr 

Irena Hudcová - Šílená     kategorie Poezie 
 

Křupity křup 
Prý Silvestr na blátě 

Zima nás staví do latě 
Odvykli jsme si 
Křupity křup 

Výpravy  našich pradědečků 
Prošlapej cestu do školy 

A večer se vrať 
 

Očima krajinu hlaď 
Bílo až to bolí 

Stromy balené v soli 
Nechci být o slepecké holi 

Přivírám 
 

Fandím oslavám 
Svatby, přijímání, první ples 

Chumel pozvánek bílých 
pod nohy mi kles 

 
Křupity křup 

Takový den u Boha si kup 
To není výprodej 

 
Schovej  si pod pult 

až bude čvachty čvacht 
pláci plác 

až bude ticho ticho ticho 
V takový den 

že i vstát je líto 
vzpomeň si na 
křupity křup 
křupity křup 

křup 
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Lekce 
Miroslav Novák       kategorie Próza 
 
„Jaroušku, taky si myslíš, že jsem blbá? Včera to o mně  prohlásila 
Nováková před   Vávrovou, která mi to hned za tepla vyslepičila.. 
Doslova prý řekla, že zatím co já chodím do práce, nakupuju, lítám 
kolem baráku a pracuju na zahradě jako ten blbec, tak ty se skoro celej 
rok jenom flákáš bůh ví kde a zbytek si proležíš v nemocnici. Řekni 
sám Jarine, copak já tý babě Novákový můžu vykládat o tom, že se 
každoročně účastníš Trapsavce a na nic jinýho ti nezbývá čas? Nezlob 
se na mě, ale já po těch letech už v tom, že tě pozvou na nějakej ten 
jejich oheň  kde ti slavnostně oznámí, že jsi skončil v próze nejlíp 
devětsetdvacátej druhej, žádnej zázrak nevidím. Taky dost pochybuju, 
že by ho viděla  Nováková. Pořád se ale utěšuju,  že s tím svým 
psaním a cestováním budeš muset stejně za pár let skončit, protože 
pokud to takhle půjde dál, tak  to s tebou sekne. Nebo se mnou. Vždyť 
se jenom na sebe podívej do zrcadla. Táhne ti na šedesátku, vypadáš 
na pětaosmdesát, ale pořád se chováš jako malej. Jaroušku, a nestačil 
by ti ke štěstí třeba jenom ohýnek? Ten bysme si přece mohli udělat u 
nás na zahradě.  Pozvali bychom sousedy, opekli  buřty a pokecali. No 
a ty bys jim nakonec mohl nějakou tu svoji povídku přečíst. Jedinej 
zádrhel vidím v tom, že bych nejdřív musela autobusem  z Hornbachu 
přivézt dřevo. Jardo, ty myslíš, že naši sousedé by pro tebe nemuseli 
být to správné spřízněné duševno?  Víš co,  mně je to úplně šumafuk! 
Proč zrovna já bych měla  brát nějaké ohledy na nějaký tvoje duševno, 
když to moje ti je už roky ukradený? Ty totiž ani netušíš jakou paseku 
mi v něm za posledních osm let udělala ta trapsavecká zvadla.  Hlavně 
se mi prosím tě nesnaž nakecat, že tušíš! Konečně se ti  po těch letech 
a třech vodkách  mám odvahu k něčemu přiznat. Pokaždé, když ti 
nějaké  zvadlo přišlo, byla jsem z něho rozklepaná jako slepice 
v kurníku, za kterou právě vlítla kuna bez nějaké touhy se s ní jenom 
tak pomazlit. Nejraději bych ti je zatloukla, jenže do smrti smrťoucí 
nezapomenu na to, jak jsi  na  pošťačku poštval Azora, jenom proto, 
že s jeho doručením měla pár týdnů zpoždění!  Snažila se ti chudinka 
vysvětlit, že nemohli rozluštit adresáta, ale stejně jí to bylo prd  
platný. Azor z ní serval nejen erární kalhoty, ale i dokonce kalhotky 
s logem Česká pošta s.p.! Vlastně proč já blbá se ti snažím něco 
vymlouvat, když  to stejně dopadne už podle roky obehranýho 
scénáře. Jakmile v březnu dostaneš  zvadlo, tak zatím co ze mě se 
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stane ta rozklepaná slepice, ty se pěkně v klídku převlečeš do 
trampskýho, nahodíš usárnu, na rozloučenou mi řekneš ahoj kotě a se 
sluncem v duši vyrazíš. Kuna nekuna!  A to máš ještě štěstí, že jsem 
se  ti  ještě nezmínila o těch tvých návratech. To teda byly pecky do 
palice! Vzpomínáš, jak mi tuhle v lednu vykládal primář Louda, ano, 
ten z vojenské nemocnice, no bylo by dost divný kdybys ho neznal, že 
když tě v prosinci přivezli na JIPku měl pocit, že jsi musel absolvovat 
nejmíň bitvu o Stalingrad zároveň s vyloděním v Normandii? Mohla 
jsem se potom divit tomu, že než ses probral z kómatu, byli u nás 
policajti z domácího násilí pečení vaření? Dík za toho, už vlastně 
kolikátýho, panáka vodky? Víš co mi ale pořád vrtá hlavou? Proč 
Tapi, Aťka, Juan, Tony, Valina, Jeňýk a další psavecký hvězdy vzdali 
účast v Trapsavci  hned poté, co ho před osmi lety převzali noví 
pořadatelé? Cenila jsem si na tobě, žes to nevzdal  a  psal dál. Jenže na 
druhou stranu, co z toho? Osm pohlednic Velké čínské zdi a jedno 
devětsetdvacátý druhý místo!!! Jardo, dneska ráno jsem se definitivně 
rozhodla, že pokud nepřijdu na to, v čem je zakopanej pes, budeš mít 
s  psaním utrum. Pár tvých povídek jsem si půjčila a stavila se s nimi 
za kuchařem v  čínské restauraci. Moment, vezmu si mobil, zbytečně 
by nás jenom  rušil. Jaroušku, tomu nebudeš ani věřit, ale zrovna  mi 
volal  ten čínskej kuchtík! Jak jsem z té jeho hatmatilky pochopila, 
tvoje povídky se mu sice líbily, ale měl bys prý ještě vypilovat 
gramatiku. Promiň, ale doslova mi řekl, že žádný trampský psavec by 
nikdy nezaměnil znaky označující trampa se znaky pro turistu. Jenom 
nějakej mastňák………………………. Jaroušku, opravdu si jdeš 
koupit cigarety? Ale proč zrovna do té čínské restaurace????“ 

 
Dárek 

Miroslav Novák       kategorie Poezie 
 

Zdrhám na vandr jako každej pátek 
až na ulici slyším křičet matku 
že domů se už nemusím vracet 
Je teprve třináctého listopadu 

a začíná padat první sníh 
zrovna na moje narozeniny 

Tak dík 
alespoň někdo si vzpomněl 
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Taková lásková 
Miroslav Novák       kategorie Poezie 

 
Jaruška  má, dneska sebe mi dá 

za linku kuchyňskou 
za stěnu obývací 

za sedačku mexickou 
za koutek sprchovací 

za skříně na věci 
za kufr cestovní 

za komodu hraběcí 
na  posteli festovní. 

Kde se mi schováváš Jaruško má? 
Začínám tušit, že dneska dostanu  tak jedině přes hubu, 

nebude ona Jaruška má, láska stodvacetikilová, 
zašprajcovaná mezi všemi těmi věcmi ve srubu? 

 
Requiem za V.H. 

Marek Kysilka - Fenik      kategorie Poezie 
 

Topoly planoucí k Bohu 
z popela plavených klád 
zádušní dumání hlohů 

z kořenů zavzlíná chlad 
 

Zapálit svíci snad mohu 
plamínek spaluje hlad 

nelze než v tíživém slohu 
snažit se nadále plát 

 
Záporů zástupy stohů 
zoufale zřídkavý klad 

zimničně schoulený v rohu 
na patře hořkne mi slad 

 
K zázrakům nemaje vlohu 

klaním se milosti vlád 
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Andělsky bílá 
Václav Stričko - Vašýk     kategorie Próza 
 
„Jestlipak víte, co jsme tu hráli v srpnu?“ zahalekal lesem Alt.  
„Flašku!“ vypálil odpověď Baryton. 
„No táák! Já myslela letos.“ 
„Cukrkávalimonádááá!“  
„Honzo vstávééj!“   
„Hu-tu-tu-tu!“ přidaly se soprány. 
„Mamííí, co je flaškááá?“  
Rodinný výlet. Tři páry, pět dětí. Shlížel jsem na ně z půli stráně, 
opřený o kmen buku, o který jsem před chvílí s bolestivou grimasou 
dobrzdil. Levá ruka dlaní vnímala chladnou vlhkost hladké kůry, 
čerstvě pobratřenou s párou mého dechu, v pravé pomalu doznívala 
další slavnostní salva na počest mé vzácné návštěvy. Její Excelence – 
Blbost rozkvetlá! Jasně, že je listopad. Že celej víkend mrholí. Že ty 
odložený obnošený šaty, místo aby pěkně šustily, pekelně kloužou. 
Objímal jsem šedou kůru bukovou a v duchu se tomu celému znovu 
smál. Úplně jsem ho viděl! Ten úžas! Ten okamžik poznání! To 
dětinské nadšení, se kterým se ta rozcuchaná fousatá obrejlená atrapa 
vědce vrhla ke knoflíku a jeho prudkým otočením přidala další 
amplitudu čertvíčeho, co definitivně obrátilo gravitační zákony naruby. 
Musel tak učinit přesně v té vteřině, ve které jsem rázně dokončil švih 
a vichrem urvanou sukovici hodil dolů k ohništi. Ještě i v této chvíli to 
bylo pro mne jediné alespoň trochu přijatelné vysvětlení pro fakt, že 
prakticky v témže okamžiku jsem již dlel dole a očekával její přílet. 
Možná že vítězný škleb šílencův trval pouhý mžik. Možná že hned 
v další vteřině došlo k propojení s posledním přeživším atomem 
zdravého uvažování a ruka přijala pokyn „otoč zpět!“ Možná že 
mozek géniův už nikdy nedokáže spojit bod A s bodem B. Dost 
možná, že svět tak definitivně přišel o svou další dimenzi. Protože 
jediný jakž takž důvěryhodný očitý svědek oné dějinné události ležel 
v té chvíli s rukou nejspíš přeraženou na očouzených kamenech a 
s tlamou zabořenou hluboko v ohništi spíš než nad gravitací přemýšlel, 
je-li to šokem, že nic necítí, nebo už popel opravdu vychladl. A i toto 
jeho rozjímání skončilo ve chvíli, kdy mu ten sochor svinskej vystavil 
potvrzení, že už tedy taky dorazil. Jestli andělé existují, já v tu chvíli 
jednoho určitě viděl.   
Olga byla anděl. Celý tři roky. Za ty tři roky jsem ztratil půl mozku a 
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hromadu přátel. Pak přišla první manželská krize a já procitnul. „Tak 
dobře, já to beru, ale běž to vysvětlit našim!“ Prásk řemdichem po 
hlavě! Řekla to vůbec? S kým já to tu vlastně žiju? Jak že to řekla její 
ségra? ‘Jsem ráda, že už je zas normální. Před tebou chodila s jedním 
politikem a hrála si trochu na dámu.‘ Najednou jsem zjišťoval, že si 
pořád na někoho hraje. Že vlastně jen málokdy je opravdu svá. Že 
když mluví, neslyším Olgu, ale její ségru nebo mámu. Za krátkej čas 
už jsem byl pěkně zalezlej ve svý ulitě. Když jsem pak táhnul okolo 
Střely a hledal sám sebe, u Eretů se nešlo nezastavit. Tak jsem poznal 
Žabáka. Slovo dalo slovo, stvrdily ho dva malý fernety a ty jsme pak 
se Žabákem celý večer klonovali. Druhý den už jsem mu pomáhal 
opravovat sroubek. Začal jsem tam jezdit pravidelně a Olgu nijak 
zvlášť neřešil. Vlastně jen jednou. To když se mě příbuzní začali 
vyptávat, proč se to vlastně rozvádím. Najít zdroj nebylo těžké. I 
proslov pěkně od plic jsem si připravil:„Kdyby za mnou má dcera 
někdy přišla a začala mi plakat na rameni, co všechno jí vadí na tom, 
koho si ona sama vybrala, vyrazil bych s ní dveře! Je dospělá? Je! Tak 
co si sama navařila, ať si i sama sní!“ Neřekl jsem nic. Proč taky? 
Panímámu nepředělám a na kdyby se nehraje.  
A vůbec! Vím já, jestli bych to tak opravdu udělal? Vím já, jakej 
bych… 
Slušně z kopce rozpumpovaný jsem se s nehranou elegancí splašeného 
nosorožce přenesl přes potok  
a navzdory pokusu o další gravitační revoluci úspěšně zaparkoval 
svých téměř sto kilo ve štěrku na cestě. Tam nahoře jsem doufal, že 
než sejdu, skloužu a seběhnu dolů, budou už někde v dáli. Nebyli. Jak 
já tu hru nesnáším! Přinejmenším stejně jako luxování. A jak to 
vypadalo, nebyl jsem v tom sám. Vpředu z pěti dětí hututaly jen dvě  
a s luxem si nehrálo žádné. Alt na to zkušeně zareagoval a zavelel: „A 
teď si zahrajééém…“ 
„Na babůůů...“ 
„Pan čáp ztratil čepičkůůů…“ 
„Mamííí, jak je lahééév?“     
… já byl táta? A Olga máma? Když to dlouho nešlo a došlo na 
vyšetření, ukázali doktoři na mě. Tehdy mě opravdu překvapila. Dal 
jsem jí volnost. Zůstala. Nikdy jsem se v ní nevyznal. Na nějaký čas ta 
jistota vylepšila ovzduší, ale vyšplhat zpět na vrchol už nešlo. Byl jsem 
rád, když k nám začala chodit Monika. Měly si o čem povídat a já měl 
klid. Pak Monika přivedla Ivanu, některá z nich Danu a … ani je 
všechny neznám. Ještě že mám srub. Žabák se sice zotavuje z nehody, 
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ale i samotnému je mi tu dobře. To žvanění doma je...   
Alt si stáhl kulicha přes oči, doširoka roztáhl náruč a začal s výlovem.  
„Je dobrá…!“ 
„Určitě vidí.“ 
„To tedy nevidím!“ 
„Přes kulicha že nevidíš?.“ 
„Mám zavřené oči - fakt nevidím!“  
„Mamííí, a co nevidíííš?“ 
Pak se to stalo. Vesmír se zhustil. Časoprostor zdeformoval.  
Náhle jsem stál po boku Tenzinga a hleděl tam nahoru.  
Pln odhodlání nakládal s Hensonem saně.  
Stál vedle Rodriga z Triany a napínal oči do tmy.  
To právě v té chvíli přistál Jan Kašpar na zemi. 
To právě v té chvíli přistál Gagarin na Zemi. 
To právě v té chvíli přistál můj bágl na zemi. 
Najednou jsem prostě musel vědět, jestli opravdu vidí nebo ne. 
S prstem na ústech a s výmluvným gestem směrem k ostatním jsem 
chvatně vyrazil vpřed. A vstoupil Altu přímo do náruče. 
„Tááák! Kohopak jsem to…??“ zašmátraly její ruce na mých bocích. 
„...tohle vypadá…“ dostaly se výš. 
„ ...já myslím, že…“ ruce dorazily k vousům a objevily brýle 
„...Ivááán!“ 
Hurónský řev pomalu mizel ve stráni, tsunami červeně se přelila tváří 
Altu a její užaslý výraz se již stihl proměnit v pobavený. Ústa skryla 
v dlani a s hlavou vtaženou mezi ramena zaujala přesně tu stydlivou 
pózu, kterou umí právě jen ženy a Oldřich Kaiser. Benjamínek 
výletníků vyvalil oči, pustil pravidla flašky k vodě a vyjekl:  
„Ty si čéért?„ 
Hlavou mi proběhlo, že pleť už mám jistě téměř dokonalou a že jsem 
ten popelový mejkap plánoval dole u potoka spláchnout.  
„Ne. Tramp. A trochu nešika“ přiznal jsem.  
„Ale Vašík už zlobit nebudéé. Slíbil to!“ stál si dál za svým.  
„Chceš?“ vytáhl z kapsy kamínek. Pak ruku znovu vnořil do kapsy a 
postupně přidal tři připínáčky, zmačkanou krabičku od sirek, ulomený 
kus odrazky a zmuchlaný drátek ze špuntu od šampusu.  
„A mejou se čertíí?“ položil záludnou otázku.  
„Já myslím, že ne. Správnej čert má být cítit peklem na sto honů.“ 
„Hm. A  andělé? Taky ne, viď? Umáčeli by si křídla.“ 
„Ne“ usmál jsem se. „Andělé se nemejou. Andělé jsou čistí.“  
_____________________ 



 66 

 
Vlak na smíchovském nádraží se pomalu rozjížděl k poslední štaci a 
řeka lidí ve vestibulu metra pomalu stékala po kaskádách schodů dolů. 
Pak přišlo období sucha, její tok zeslábnul a nad peřejemi se objevila 
poslední kapka.  
„Mladý pane, máte doma přítelkyni?“ optalo se mě to déja vu.  
Mám jí snad vykládat, kde a proč jsem byl? 
„Myslím, že ještě jo.“ Měl jsem pocit, že snad přesvědčuju i sám sebe.                 
„A myslíte, že by chtěla vyzkoušet náš nový přípravek na 
praní?“ natáhlo ke mně to stvoření ruku  
s reklamním balením čehosi s výrazným nápisem ANDĚLSKY BÍLÁ! 
„Myslím, že určitě chtěla.“ Nechtěl jsem, ale stejně to znělo ironicky.    
„Hezký večer!“ 
„Díky, vám též!“ 
Byl jsem už téměř dole, když mi to nedalo a otočil jsem se: „Vy se asi 
myjete každý den, že?“ 
„Prosím? Já… no ano!?“ pravil anděl dotčeně. 
„Škoda“ řekl jsem polohlasně, vlastně spíš pro sebe a záplavou 
reklamních letáčků vykročil dál. 
 
 

Vzkaz trnové víle 
 

Stanislav Dlouhý - Hadži      kategorie Poezie 
 

Rozhrábni hlínu 
ukaž svůj dech 
Kapička blínu  

visí ti na šatech 
 

Po noci noc 
často ti schází 

V záhybech žádosti moc  
srdce nerozhází 

 
Rozetni trn  
uvaž si vlas 

Pak v objetí vln 
uslyšíš můj hlas 
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Tulácka sezóna 

Peter Košický - Sancho      kategorie Poezie 
 

predsieň zimy sa vôňou zeme brodí 
melancholické tóny znejú povetrím 

vietor má trvalú a do prírody 
nosíme na podrážkach sychravý rým 
ktorejsi stanici na perón vdýchnutý 

očakávaným predvianočným zhonom 
svätý za dedinou ho spieval ešte predtým 

pocestným jedlým gaštanom 
 

bahno bystriny odieva vzorky stôp 
upísaných diaľke krvou otlakmi potom 

tulácka sezóna chytila dlhý stop 
nikto sa nestaral o to čo bude potom 

šúpolienky rodí kukuričné pole 
na vyradenej trati práve nastával 
medzičas pátrania z dobrej vôle 

po znameniach pribitých na podval 
 

spolu sme rozpažili na hrudách 
nesmelo plašili podvečerné vrany 

dreveným srdcom zakliatym v náhodách 
vidieckym dychom do kúta hnaní 

bezcieľne naisto tak ako vlani 
vychutnať pôžitky súmraku krajiny 
ad revidendum s trieskou v dlani 

a zákonmi pustatiny 
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Na vandru s dědou 
Jiří Bok – Bokajs                     kategorie Próza 
 
Uf, to byla teda klika! Jen tak tak jsem zapadl do pangejtu. Boty sice 
nabraly něco vlhkosti, ale s tím si moiry s dokonalým odvětráním a 
vyhřejváním poradí. 
Scházelo snad jen pár metrů. abych se potkal s výpravou túristů. A to 
můžu bejt rád, že nemají s sebou hafany. No, vono stačí ti fakánci, co 
většinou poskakujou před hlavním davem. To bych se mohl rovnou 
odpískat. 
To víte. Tramp samotář - Vlk samotář, to už je nějaká třída. A nechat 
si strhnout trestný body za pohled z očí do očí - pěkně děkuju. 
V houštině, kam jsem se prosmeknul, hned kontroluju, co se stalo. 
Sundat Androida z pravého ucha je hračka. Lokátor nevykazuje 
žádnou závadu. Levý ucho nechám být. Pohybové čidlo je jen pasivní 
a závada by byla v centru. Došel jsem až k nějakému starému krmítku 
a tam jsem ze zad shodil bágl. Orig dvacetdvanáctky z Aiforu. Tam se 
vejde věcí! 
Třeba starej Blueton. Moc se na něj teda nevejde, ale snáší velký 
rozdíly teplot a pracuje i pod vodou. Taky na něm mám všechno, co se 
trampu týká.  
Von můj děda byl taky tramp, a jak říkává máma, dost praštěnej. 
Ale napsal příručku trampingu a byl něco jako guru 21. století pro 
pobyt v přírodě. Takže geny pracujou, víme? 
Testuju. Vyhřejvání termomaskáčů je v pořádku, kontaktní fotonová 
clona pracuje, prostorový a satelitní senzor účinný a - sakra! Dochází 
šťáva! Pokles napětí měl asi za následek to chvilkové selhání systému. 
No co, jdem dál. Koukám, támhle značka a směr je danej. Bacha na 
vývraty, za chvilku jsem tam. Sice trochu mimo daný směr, ale to 
dohoním. Borovice jak panna. Jen zkušené oko vidí senzorický zámek. 
Kus kůry se neslyšně odklonil a nabídl mi bezdrátové nabíjení. 
To snad není pravda! Teď mě dostali! Takovej podraz! Blekaut a 
zrovna teď! Sakra! 
Čekám a krátím si chvíli. Projíždím dědovu příručku. 
Obsah: Skautink, Divoký skautink, Lesní moudrost, Pravidla potlachů, 
Zákon o lesnictví, Historie boje o životní prostředí, Ostudný konec 
ochranářů v CHKO. Jo, jo, tady to je. Přežití v přírodě: 
"Najdeme si před větrem chráněné místo, pomocí KáPeEsky doplníme 
kalorie a založíme drobný strážný, ale účinný oheň. Do spacího pytle 
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se ukládáme po splnění pitného režimu a vše vlhké usušíme na hrudi. 
Boty chráníme před přílišným teplem a veškeré propriety poskládáme 
v dosahu čelového světla. Mobilní majáček zapínáme pro případnou 
vyhledávací akci."  
Bla, bla, bla. Copak já vím co je to KPS? Kalorický zapalovač? 
Na tohle nemám nervy! Fakt, můj děda bejval blázen. Kdo by měl 
zájem trávit noc v lese. Koukám na ten nabíjecí systém. No nic, 
dostali mě! Do etapy se na čas nedostanu. Končím! 
Vypínám konzoli a sundavám si Ai3D helmu. 
 
 

Neruším? 
Jan Eret - Janek      kategorie Poezie 

 
Kdo si všímá stínů 

Když velký oheň hoří 
Kdo poslouchá vánek 
Když o slovo se rvou 

 
Sobě sám se divím 

A děsím hloubky moří 
Proč  poutá mě když slyším 

Tak plachou větu Tvou 
 

Proč uprostřed své písně 
Byť jsem v té chvíli králem 

Když všichni zpívaj se mnou 
Proč zmlknu netuším 

 
A v duchu sním, že křičím 
Jsem blíž a nebo vzdálen? 
Proč jenom já tu slyším 

Tvé tiché: Neruším? 
 

Rušíš jak Měsíc 
Na cestě lesem 
Bez jeho svitu 

Už dávno kles‘ jsem 
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Rušíš jak hudba 

Když tančím plesem 
Rušíš svět rušíš 

Však my to snesem 
 

Přesto že je tichá 
je mezi lidmi ráda 
Jen její ústa mlčí 

a oči vypráví 
 

Tak samozřejmě umí 
Obejmout kamaráda 

Kdo slovy nechtě špiní 
Jak vyprat ona ví 

 
Nad argumentů válkou 
Mé prapory vždy vlají 

A večer často žádá 
Ať hrají struny mé 

 
A v pevnosti mých přání 

Se touhy plaše ptají 
A mají strach, že ruší 
A strach uslyšet „ne“. 

 
Ruší jak Měsíc 
Na cestě lesem 
Bez jejich svitu 

Už dávno kles‘ jsem 
 

Ruší jak hudba 
Když tančím plesem 

Ruší svět ruší 
Však my to snesem 
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Pud sebezáchovy 
Miroslav Novák       kategorie Próza 
 
„Ulovit t řináct bobříků pro mě byla docela hračka. A jak jsem to 
dokázal? Řeknu vám popravdě, že tenhle druh otázek mi připadá 
docela směšný, stejně jako to, že se na to ptáte zrovna mě. 
Nepotřeboval jsem k tomu ani čich, stačily mi moje oči. Copak kolem 
řeky je těch ohoblovaných stromů málo? Určitě namítnete, že bobři 
jsou chráněni zákonem. To ale přece není můj problém, ale váš, lidi. 
Nebýt mě, tak než by se jednou jejich ochránci, úředníci 
z ministerstva životního prostředí a nakonec zákonodárci z parlamentu 
rozhoupali, bobři by je sežrali i s jejich lejstry. Povím vám to úplně na 
rovinu:  v přírodě jsem vlkem a nehraji si na beránka jako někteří lidé. 
Klidně přiznám, že sem tam si i zapytlačím v lese, ale jenom proto, 
aby měla rodina nějaké zpestření jídelníčku. Srnci, zajíci, bažanti  ano, 
ale výhradně jenom slabé kusy. Hajný to na rozdíl od jiných oceňuje. 
Zaprvé mu to posiluje chov a za druhé nemusí zbytečně střílet. 
Upozorňuji, že  v žádném případě se necourám kolem vašich obydlí, 
na to jsem až příliš opatrný. A odpadky v kontejnerech? Fuj, nezlobte 
se na mě, ale ty raději přenechávám hloupým medvědům. Tuhle mi 
žena navrhla, že při tak vysokých bobřích stavech bychom si mohli 
dovolit další mláďata. Tak to  v přírodě obvykle chodí. Dostatek 
potravy znamená rozmnožování. Jenže my vlci  musíme být na sebe 
tvrdí. Zákony přírody jsou neúprosné. Promiňte, abych nezapomněl: 
„Milá čku, už sis dneska vzala  antikoncepční pilulku? Přece víš, že 
jakmile se jeden živočišný druh příliš  rozmnoží, najde se nějaký 
predátor a ….“   
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Různé světy 
Jan Eret - Janek      kategorie Poezie 

Ovečka ve stádě jediná černá 
Více než ostatním sobě je věrná 

Spásají lupení jen ona květy 
Všechno co žijeme jsou různé světy 

 
Dva bratři na pohled stejní jsou oba 

Ti samí rodiče ta stejná doba 
Jeden spí druhý už sbírá své mety 

Všichni tu co žijeme své různé světy 
Jde dívka překrásná, kéž by tak moje 

Muže a dítěte ptám se kdo to je 
Má žena, maminka, slyším dvě věty 

To tím, že žijeme své různé světy 
 

Za chvíli dozpívám a skokem bleším 
Přejdeme na píseň Tvou, už se těším 

Více než má slova zajímáš mě ty 
A to že žijeme ty různé světy 
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Chvějivý tón 
Marek Kysilka - Fenik      kategorie Próza 
 
Nebyl právě ve své kůži. Podivně páchnoucí zplodiny, k tomu 
akustické ataky, drásající jeho vnímání: „Šedivý déšť mou píseň 
splách…“ Strašný interval, narušující veškeré zaběhané algoritmy. Jak 
kurva (nespecifický výraz, mající ovšem silný erotický náboj) tohle 
zakomponovat do interpretace reality? 
„Nejseš trochu mimo?“ zkoukne ho podezřívavě Kikina. 
„Mimo? Mimo co? Jsem naprosto in, in situ, introspektivně zahloubán, 
imanentně zahrnut…“  v Kikině se pere zděšení s nedefinovatelným 
zachvěním. 
„To je z Kanta nebo Francouzů?“ nebyla si vůbec jista, jak reagovat. 
Inu, lehké přičichnutí k humanitním vědám stačí na většinu kamarádů, 
nenarazíš-li ovšem na většího hochštaplera, než jsi sama. O.K., souboj. 
„To je pod <i>…“. Geniální nadhled. 
„Co takhle inherence introdukovaných implantátů? Implementovat 
implikace pošahaných mešuge myšlenek…“ překonala rámec hry. 
Poněkud indiferentní rozmluva. Inklinuje ovšem k interakci, potence 
záporem nezasažena. 
„Něco mi zahraj…“ 
Uchopí kytaru, jakoby mechanicky vystřihne Michelle tak, že ostatní 
navzdory jistému chladu a preciznosti pojetí odkládají nástroje a 
chápou se nenápadně lahví. Kikina dojatě čučí („jak sakra ví, že jsem 
Michaela?“), neovládajíc více chemické výlevy. 
Ostatní odpadli, zbyli sami. Kikina odhodlána, fóry již pouze formální, 
pro dekorum. Dohořívá oheň, zvolna dohořívá… Svit luny v úplňku 
nestačí nasystit termosolární receptory. Kyborg zmalátní, Kikina štajf, 
kytaristé ožívají… 
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Kamínky 
Marek Kysilka - Fenik      kategorie Próza 
  
„Nová dimenze literatury, chápeš? Už nejen kreativní, ale přímo 
formativní… formující…“ 
„Moc piješ!“ 
„Jasně, ale mohla bys být netoliko fikcí, nýbrž přímo integrální 
součástí díla.“ 
Snaží se tvářit chápavě, moc jí to nejde. O to však nejde. Servírka 
nejde… 
„Ehhh…?“, zděšení, tupost či interes? Suď, vyznáš-li se. 
„Teď-tady-spolu: tenhle večer napíšeme povídku prožitkem, nebo 
povídkou stvoříme prožitek, tak či onak, chápeš?“  
Nechápe, ale snaží se: „Jseš milej. Naleješ mi?“ 
Díky, asi jsem blbej. Nalévám kolikátou již sklenku Shírázu – v této 
periferní maloměstské nevímjaktonazvat ostatně celkem nečekaně 
příjemného – s trapně tuctovým záměrem (léty neosvědčený kentucký 
bourbon odsunut do zapomnění). Zažité fikce preferencí, forma nad 
fundamenty? 
„Tak na budoucí úspěchy! Můj je tvůj a naopak.“ 
„Jako co??“ 
„Tak nic… Hele, dopijeme, zaplatím (hmm…) a jdeme na flek, jo?“ 
„Fajn, a zahraješ mi Kamínky?“ Nesnáším Kamínky, ale holt jsou 
žádány. Co by chlap neobětoval… 
Káru nechám před hospodou (nevímjaktonazvat), nemá smysl 
pokoušet bdělost osudu. Ostatně ty tři kiláky navíc – večer, vlastně 
skoro noc, je hvězdná a vlahá – mohou být (ne)chtěný bonus. Nechal 
jsem se ukecat za taxikáře, dobře, ale všechno má své meze. Ať si 
děvče taky trochu mákne, když už jsem se uvolil k takové utopené 
investici. Přece mu ji nebudu servírovat jak kurýr pomalu převázanou 
mašlí. Šlapeme mlčky a mechanicky. Nějak mi ten její Fred ubírá na 
odhodlání… 
„Hele, vidíš Papoose na zlomu oje Velkého vozu?“, zkouším to 
poněkud provařeně. 
„Kde? Ukaž…“ Jooo! … Ale ne, nepřimkne se, jen tak lehce přikloní. 
Dorazíme na camp, s vůní rozličných masitých tradicionálů se mísí 
smrad česneku a brokolice, jakož i tóny rozjezdových kytarových 
brnkaček, doprovázených alkoholem dosud neinspirovanými hlasy. 
„Ahoj Frede!“, vráží mi kudlu do všech zauzlin, produkujících ty 
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správné hormony. Looser… teda já. 
„Zdar lásko…“, ucedí Fred nad soustem předpřipravené kližky 
s fazolemi. Zírá na něj takřka toužebně… 
Přehraju všechny ryvolovky, jichž jsem schopen, ba i některé další, 
proložím to čerstvě nastudovanými unplugged Claptony (Klap! 
Tóny…), sem tam se někdo přidá, jiný naopak kytaru nenápadně 
odloží. Fred se tulí k lahvi Tuzemáku. Dívenky souzní s průměrnou 
mírou nezájmu – včetně jí. Takže zase nic, proč tu vlastně jsem? 
Copak se budu kurnik donekonečna rozněžňovat nad lehce šumícími 
borovicemi, do jejichž korun pozvolna stoupá měsíc těsně před 
úplňkem a dojímat se nad poetickými výlevy nočních ptáčků?! Ještě ty 
Kamínky a kašlu na to… 
„Hele…“ ani jsem si nevšiml, že Fred mezitím zalehl ať už úmyslně, 
nebo pod tlakem noci, za severozápadní sedačkou. „Vzala jsem Jima 
Beama… Nedáš si se mnou?“ 
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Rychlík R 21.03. Jarní kurýr 

 
Miroslav Marusjak – Miky      kategorie Poezie 
1.místo 

V sešlapaných botách sentimentu 
rázujeme po zaplivaném perónu 

Odhazujeme nervózně 
nedopalky netečnosti 
Místo rosy na kolejích 

lesknou se jen olejové skvrny 
na štěrku mezi pražci 

Holubice z archy Noemovy 
usedá na drát troleje 

Prázdný plastový kelímek naděje 
rozverně tančí 

na odpadkovém koši 
Krunýř samoty 
nastavuje uši 

a šifruje chrapot 
staničního rozhlasu 

Tolik očekávání 
tolik iluzí a přání 

tolik smutku a loučení 
tolik naivních dojáků 

jak z televizních seriálů 
tolik semaforů v špalíru u trati 

jak křížů podél cest 
Lotr po levici sakruje 

Zase má zpoždění! 
Prázdné naklonované tváře 
jak z karnevalové merendy 

se rozjasní úsměvem 
Opojný okamžik 

Dunění ticha 
Kola rychlíku 
hrají zpaměti 
bez partitury 

fanfáry návratů 



 79

 
Objímavá setkání 

a na semaforu zelená 
V krku 

škrábou nevyřčená slova 
Trýznivé mlčení 

filtrované přes špinavý kapesník 
Co zbylo bolí 

Záclonky 
jak cáry potrhaných snů 

vlají z okna posledního vagónu 
Vzduch sladce voní 

dálkou a jarem 
Po nástupišti 

vítr honí 
promaštěné papíry 
od cestovních řízků 

a švorcová urozenost 
si strká s noblesou 

do klopy pampelišku 
 
 

XXX 
Zdenka Líbalová                  kategorie Poezie 
3.místo 

Zas léto pole 
koplo do slatin 
a popohnalo 

k vůni 
chléb ještě v klasech 

šilhá 
po ošatce 

a slunce chystá 
hodokvas 
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Nebetyčná piomost 
Vladimír Javůrek - Velkej Drak     kategorie Próza 
1.místo 
 
„Nebetyčná pitomost tady zůstat,“ říkám si v duchu, ležíc v tratolišti 
krve a pomalu se smiřujíc s tím, že má cesta na tomhle světě končí. 
Neschopen pohybu jen čekám na poslední úder mého srdce a poslední 
vydechnutí z mých plic.  
A přitom to začalo tak pěkně. 
Sobotní slunečné ráno.  
Probouzí mě celkem brzo. Ale protože nepatřím zrovna mezi vyložené 
spáče, tak mi to ani nevadí. Vzduch prosycený vlhkostí ranní rosy a 
ptačí křiklouni ve větvích stromů. Co víc si může tramp na vandru 
přát? Možná tak jednu hotovou kávu do spacáku. 
Zvednu hlavu a rozhlédnu se. Jediný živý tvor blízko mne je sekáč u 
ohniště. 
„Jedno kafe!“ zavolám na něj s úsměvem a hned si lehnu. 
„Budeš si ho muset udělat sám,“ ozve se hlas.  
V šoku se vztyčím ve spacáku a vyděšeně kouknu na sekáče.  
„Cooo?“ vykoktám a stále nevěřícně hledím na tu osminohou potvoru, 
která si to teď vesele štráduje po kamenech. 
V tom se ozve kousek ode mne za lavičkou smích a vykoukne 
nádherná blonďatá hlava. 
„Neboj, nemluvíš s duchem,“ řekne s úsměvem ta modrooká kráska. 
„Ahoj! Já jsem Nikita. Přišla jsem pozdě v noci a ty jsi už spal. Tak 
jsem potichu zalehla, abych tě nevzbudila.“  
Pomalu si srovnávám v hlavě, že na mě ve skutečnosti nemluvil 
pavouk, ale tahle trampka. 
„Ahoj. Já jsem Pedro,“ představím se, když už můžu najít alespoň řeč.  
Stále však ještě zaujímám polohu nehybného modelu na semináři 
malířů. 
„Tak jdeme na to kafe?“ zeptá se Nikita a rozesměje se. „To jsem tě 
tak šokovala, že se tváříš, jak socha na mostě?“ 
Její smích mě definitivně probere. 
„No, přiznávám, že to šok byl,“ reaguju na její dotaz a pousměju se. 
Na to oba vylezeme ze spacáků a já si mohu konečně svou 
spolunocležnici prohlédnout. 
Dlouhé blond vlasy splývající až někam pod lopatky, krásně tvarovaná 
ňadra, která jsou obepnuta khaki tričkem, zadeček přímo k nakousnutí 
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ukrývající se pod maskáčema. Žádná anorektička. Prostě holka, jak 
má být. Může jí být tak kolem osmadvaceti.  
Nikita si všimne mých pohledů, ale nic neříká. Jen se pousměje a 
obouvá si kanady. 
„Prober se nadrženče,“ řeknu si v duchu a začnu se taky obouvat. 
Pak rozdělám oheň, zatímco Nikita jde s konvičkou pro vodu. 
Při kávě a snídani se rozpovídáme a tak zjistím, že bydlí v Jincích a 
často se chodí toulat na Brdy. Má partu, která by sem za ní měla dnes 
dorazit a jestli prý nemám žádný cíl, kam dnes jít, tak tu můžu klidně 
zůstat. 
Při pohledu do její tváře a na její hrudník bez váhání souhlasím. 
„A v kolik přijdou?“ ptám se. 
„Někdy kolem druhý,“ odpoví Nikita. 
„A co budeme dělat do tý doby?“ položím další dotaz a trochu 
vyzývavě na ní kouknu. 
„Co třeba připravit nějaký dřevo,“ zchladí hned mou nadrženost a 
vstane. 
„Tak jo,“ souhlasím a sáhnu po sekeře. 
Pak společně vyrazíme do okolí a během dopoledne vyroste kousek od 
ohniště pěkná hromada dříví. Padnou na to i dvě soušky. 
„Tak tohle jen tak nespálíme,“ řekne udýchaně Nikita a lehne na 
lavičku. Propocené tričko na ní krásně přiléhá a já zjišťuju, že pod ním 
nemá už nic. Raději otočím pohled, abych pak neměl problém vstát. 
„To máš pravdu. Tak to tu zůstane dalším, kteří sem 
přijdou,“ prohlásím a sundám si totálně propocené triko. 
„Asi se půjdu zchladit do potoka,“ řeknu a zvednu se z lavičky. 
„Dobrý nápad,“ ozve se nadšeně kráska a hned vstane. Vzápětí udělá 
něco, co mne uvede do stavu solného sloupu. Klidně si sundá tričko. 
Vytřeštím oči a na kalhotách se mi objeví brdský kopec. 
„Co je?“ rozesměje se Nikita, když si všimne mého ztuhnutí (i na 
patřičných místech). „Snad jsem tě nějak nepohoršila?“ 
„Nooo, ani ne,“ dostanu ze sebe. „Jen mě to trochu překvapilo.“ 
„Koukám,“ pronese s úsměvem a zamíří k potoku. 
Jakžtakž se vzpamatuju a vyrazím za ní. 
Když se řádně opláchneme, lehneme si na lavičky u ohniště, aby jsme 
uschli. Nemohu si pomoct, ale stále se můj pohled stáčí na ty krásné 
kopečky s ještě krásnějšíma vrcholkama. 
Zrovna se začínám zabývat myšlenkou se jich dotknout, když se z lesa 
ozve hlahol. Nikita se rychle zvedne a oblékne si triko. 
Stihne to právě včas, aby ji nezahlédli chlapi, kteří se objeví na kraji 
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stromů. 
„Ahooooj,“ ozve se několikanásobně. 
Než stačíme pořádně odpovědět, objeví se u nás čtyři trampové tak 
kolem čtyřicítky. 
Když se všichni seznámíme, usedneme kolem ohně a začneme si vařit, 
co si kdo přinesl k obědu. Hovor se plynule rozjede a tak postupně 
poznávám blíž celou jejich partu. Honzu, Michala, Petra a Karla. Jezdí 
spolu už léta a jsou každý z jiné části brdského podhůří. Poznali se 
postupně při vandrování po Brdech a padli si do noty. 
Jsme tak zabráni do hovoru, že si ani nevšimneme slunce, které se 
pomalu sklání k obzoru. 
První si toho všimne Nikita. 
„Nechcete si rozdělat spací fleky?“ zeptá se jich. 
„Máš pravdu,“ souhlasí s ní Honza a pohlédne na zbylé tři. 
Michal vstane a pohlédne směrem k zapadajícímu slunci. 
„Ale ještě než to uděláme, tak by jsme měli něco zařídit.“ 
Nevěnoval jsem jejich rozhovoru pozornost a to byla moje chyba. 
„Znáš dobře brdské kempy a brdské trampy?“ zeptá se mě Honza. 
„Docela jo,“ odpovím s jistou dávkou hrdosti a zadívám se na něj. 
„To je dobře,“ řekne a v té chvíli se na mne vrhne Petr a prokousne mi 
krční tepnu.  
Zařvu,chytnu se za krk a než se sesunu k zemi, stačím ještě 
zaregistrovat další upíří zuby, které se mi zakousnou do krku z druhé 
strany. Zhroutím se na zem vedle ohniště a z prokouslých tepen se valí 
rudé proudy. 
„Nebetyčná pitomost tady zůstat,“ říkám si v duchu, ležíc v tratolišti 
krve a pomalu se smiřujíc s tím, že má cesta na tomhle světě končí. 
Neschopen pohybu jen čekám na poslední úder mého srdce a poslední 
vydechnutí z mých plic.  
V tom se nade mne nakloní hlava Michala. 
„A jsi náš,“ řekne a pak si oblékne kabát, kde na rukávě z posledních 
sil čtu. LESNÍ STRÁŽ – CHKO BRDY. 
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Možná 
(Kavčeti) 

Miroslav Marusjak – Miky      kategorie Poezie 
2.místo 

Možná to vyjde 
Nastoupíš 

tak jako kdysi 
do posledního vagónu 

správného vlaku 
Klaustrofobii kupé 

překonáš čtením Rodocapsy 
Budu čekat 

Možná se dnes něco stane 
Možná zítra 

Možná pozítří 
Možná na mě mávneš rukou 

a poznám tě v davu 
Možná se potkáme 

Možná až za deset let 
Možná mě spatříš 

na lavičce před hlavákem 
jak obklopen 

smečkou toulavých psů 
popíjím s bezdomáči krabičák 

a balím cigára 
s posbíraných vajglů 
Možná nic vážného 

Možná nic závažného 
Možná nic odvážného 

Možná přijedeš 
Na rukávě 

vybledlého kabátu 
otřepanou domovenku 
T.O. JEZDÍME FURT 

Jak vzácný drahý parfém 
zapomenutá dávná vůně 

jehličí a ohně 
se potáhne 

plíživě za tebou 
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Obchodník s deštěm 
Jiří Černohlávek - Quasinka     kategorie Poezie 
2.místo 

Den žhavý stromům vysál mízu,  
a trampům úsměv ze tváří.  

Zanechal jenom popel, schízu,  
a na obětním oltáři  

bůh slunce Re nás opeče si,  
jak děti brambor v popelu.  
Pochod pro spalující běsy  

učí sluneční kapelu.  
 

Okluzní fronta, kde je ňáká?  
Kamarádi, to není špás!  

Obchodník s deštěm, kde se fláká?  
potkal ho dneska někdo z Vás?  
Za deštné mraky, husté, pěkné,  

nabídnu, co si bude přát!  
Dám, na mou věru, co si řekne,  

uzavřu obchod s ním, a rád!  
 

Hodiny s čistě bílým pískem,  
přesýpací, mu za to dám,  

a nebo jiný, s vodotryskem,  
taky mu trávník posekám!  

Medajli po mým pradědkovi,  
kde SIGNVM LAVDIS napsáno,  

cédéčko vod Jóna Bon Jovi,  
či dvoulitrový Cinzano.  

 
Celou svou krásnou šutrů sbírku,  

geologický kladivo,  
a dvoukilovou pikslu smirku,  

kterou mám jako brusivo.  
Žehličku, co se do ní dává  

rozpálenej kus litiny,  
psací stroj, těžkej, jako kráva,  

přes sto let starý noviny.  
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Od Jiráska tu tlustou knihu,  
na který stojí: Proti všem,  
půllitrovku dřevnýho lihu,  
nebo sklenici se džemem.  
A vím já, co dalšího eště  

dát bych mu moh. Tak heleďte!  
Ať prodá mi kousíček deště!  

TAK UŽ HO, SAKRA, PŘIVEĎTE! 

 
 
 

 Listujem 
 Adalbert Mezei – D’Ady      kategorie Poezie 
 3.místo 

 
Dievčatá 

so šatkou skrútenou na čele 
zapýrený pohľad 

na čiernobielej fotografii 
 

Modelky 
vlakov a priamych tratí 

v zlatom obilí 
na čiernobielej fotografii 

 
Ženy 

obťažkané krásou rokov 
stále v zelenom 

na čiernobielej fotografii 
 

v starých albumoch 
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Pracovní dovolená 
Petr Soldát – Harmonika                  kategorie Próza 
2.místo 
 
Stojím na mostě a koukám, jak se hluboko pode mnou leskne v černé 
hladině měsíc. Málokdy mám možnost se takhle v klidu pokochat. Co 
jsem se dal na podnikání, musím se dost otáčet, takže i teď, když mám 
vlastně dovolenou, čekám na obchodního partnera. 
Ale jsem docela rád, že je ta schůzka právě tady. Než přijede, můžu si 
tu koukat na řeku a vzpomínat, jak jsme kousek dál proti proudu 
jezdili s klukama na osadu. Už ani nevím, jestli bych tam vůbec trefil. 
Nebyl jsem tam už víc jak dvacet let, od té doby, co se otevřely 
hranice, a já vzal čáru.  
Ani tady u nás v Čechách se moc nevyskytuju. Moje podnikatelské 
zájmy směřuju spíš směrem na západ, většinou raději až za oceán. 
Nějak se mi tady u nás podnikat nechce. 
Z rozjímání mě vytrhnou světla auta, co se blíží k mostu. Konec 
vzpomínání, bude se pracovat. 
***** 
Druhý den ráno mě budí telefon a z něj radostně hlaholí moje mladší 
sestřička. Šťastným hlasem mi oznamuje, jak jí ve firmě zrušili 
výpověď a jak naopak její šéf podal výpověď sám. A jak jim to 
všechno předčítal šéfův zástupce ze zprávy, kterou našel ráno u sebe v 
kanceláři, neboť dotyčný šéf, prý ze zdravotních důvodů, musel 
urychleně změnit podnebí. 
Měl jsem radost, protože její hlas zněl o mnoho veseleji, než před 
týdnem, když mi celá ubrečená volala, jak si její šéf hraje na drsňáka a 
jak jí dává na výběr mezi svojí postelí a vyhazovem.   
Když visel z mostu hlavou dolů a hluboko pod ním se na hladině leskl 
měsíc, nijak drsně už nepůsobil. S ústy přelepenými lepicí páskou 
vydával zvuky, ne zcela nepodobné těm, které předcházejí výrobě 
ovaru a celý se tak nějak nezvladatelně třásl. Ještě, že díky své 
trempské průpravě z mládí, umím udělat pevný uzel. 
Když jsem ho vytáhl zpátky nahoru, ještě rád mi podepsal sérii 
dokumentů, pak rychle nasedl do svého auta a v mžiku zmizel. Podle 
odéru, který za sebou zanechal, bude zřejmě potřebovat horkou sprchu 
a nové autopotahy. 
***** 
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Gratuluju sestřičce k úspěchu a slibuju, že se k nim přijedu podívat na 
vánoce. Netuší, že jsem si udělal tuhle malou dovolenou a zajel 
do Čech. Je přesvědčena, že jsem plně vytížen svou zasilatelskou 
firmou někde za velkou louží a že se sotva utrhnu na ty vánoce.  
I když, já mám něco jako zasilatelskou firmu. Dělám něco jako 
poslíčka. Pořád vlastně něco vyřizuju. Vzkazy. Věci. Lidi. 
Proto taky, až na tenhle případ, zásadně nepodnikám tady u nás. 
Nechci. Zásilka se musí doručit za všech okolností a nerad bych měl 
jako příjemce někoho z dávných kamarádů. 
Ale tenhle případ, to vlastně ani zásilka nebyla. Mám dovolenou a 
v osobním volnu si můžu dělat, co jenom chci. Třeba i malinko 
pracovat. 
Příště už se mi možná povede, že dovolená bude jenom dovolená. Bez 
čehokoliv, co by se podobalo práci.  
Vezmu si bágl, sednu na vlak a pojedu hledat naší starou osadu. Když 
budu mít štěstí, třeba tam ještě stojí bouda.  
A možná tam bude i hořet oheň.  
Možná.  
Doufám. 

 
 
 

Meditácia 
 

 Bohdan Mezei – Haluz              kategorie Poezie 
 

Zamilovaný vo večnosti 
Strety duší v myšlienkovej púšti 

Kvitnutie lotosových kvetov 
Nádych 

Prekrvené prsty 
A späť cez pra(c)h reality 
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Záverečná 
Peter Benča – Pedro                  kategorie Próza 
3.místo 
 
Jerry zavrel oči a hral poslepiačky. Bolo už neskoro po polnoci 
a konečne spievali Záverečnú. Mal veľmi rád túto pieseň. Jednak preto, 
že ju hrali vždy ako poslednú a viac už zásadne nepridávali, ale hlavne 
preto, že bola jediná, ktorá za celý večer stála za to. Stará pieseň s 
hudobnými prvkami džezu a swingu, s nádherným textom o železnici, 
ktorá u neho vždy vyvolávala spomienky na staré časy, na mladosť a 
zabudnutú romantiku dávnych  vandrov s kamarátmi. Paradoxne však 
práve túto pesničku radili na záver nielen kvôli jej názvu, ale aby 
odradila a utlmila rozbehnuté, často aj pripité publikum v krčme a aby 
už nikto nemal požiadavky na nejakú ďalšiu odrhovačku. Jerry si 
v tejto súvislosti spomenul na starého kamaráta, ktorý roky hrával 
džez a ktorý mu nostalgicky hovorieval: Vieš Jerry, popový muzikant 
hrá tri akordy pre tisíc ľudí a džezový tisíc akordov pre troch ľudí.  
Dnes by však v miestnosti márne hľadal aj tých troch. 
S privretými očami sa úplne odosobnil od hlučného sálu a rozmýšľal, 
koľko je to už rokov, čo takto s Rikom po krčmách hrávajú. Šesť, 
alebo sedem? Doba sa zmenila a ľudia s ňou. Pred rokmi na hranie 
v podnikoch Rikovi ochotne prikývol, pretože to vtedy považoval za 
dokonalé spojenie príjemného s užitočným.  Bude robiť to, čo ho tak 
veľmi baví a ešte si aj zarobí nejakú korunu. Popri tom bude stíhať aj 
hlavné zamestnanie, v ktorom ako súkromník rozvážal tovar malou 
dodávkou. Ideálna predstava. Lokálov aj hraní postupne pribudlo 
a zárobok sa stal naozaj príjemným prilepšením, ale s radosťou 
z hrania to bolo už horšie. Večerné vystúpenia sa postupne začali, až 
na málo výnimiek, podobať jedno na druhé. Hrali v podstate vždy 
dookola tie isté zaručené, tisíckrát obohrané kusy, ktoré ľudia po nich 
žiadali, ale ktoré jemu už nič nehovorili a samému by mu ani 
nenapadlo, aby si ich zahral. Z hrania pre zábavu sa stala práca a v 
práci je koniec pracovnej doby príjemný, preto sa aj z tohto dôvodu 
tešil na chvíľu, keď spustia Záverečnú.  
Ani pri poslednom sóle oči neotvoril. Nepotreboval pozerať na 
hmatník. Rozmýšľal, či má podobné pocity aj Rik. Zodvihol viečka 
a pozrel na neho. Bol takmer presvedčený, že áno. Boli priatelia od 
mladosti, kedy spolu so starším kamarátom Gazom založili trampskú 
osadu. Prežili spolu nádherné vandre, aj hrávať začínali pri 
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trampských ohňoch, kde získali prvé ocenenia. Všade potom chodili 
s gitarami. Postupne sa z amatérov vypracovali na dobrých 
muzikantov. Rik dokonca objavil v sebe celkom šikovného autora 
a písal vlastné pesničky. Postupne sa im podarilo vyhrať aj väčšie 
súťaže a vystupovali na mnohých veľkých pódiách v celej republike. 
Neskôr sa však situácia zmenila. So zmenami v spoločnosti, ruka 
v ruke s výhodami slobody a podnikaním, postupne  a celkom 
nenápadne, prišiel aj nedostatok času. Dnes ledva stíhali to krčmové 
hranie. Na vandri neboli celé tie roky ani raz. Takmer všetky piatky, 
soboty a niekedy aj v strede týždňa po večeroch hrali. Jerrymu 
napadlo, že Rikovi určite chýba aj prezentácia vlastnej tvorby, ktorá 
v podnikoch nebola možná. Rozhodol sa, že sa s ním pri najbližšej 
príležitosti pozhovára a navrhne mu, aby trochu ubrali z termínov 
a aspoň na jeden víkend zase po rokoch niekam vyrazili. 
Zahral posledný akord, automaticky vytiahol šnúru z gitary a hneď ju 
aj vkladal do pripraveného futrálu. V podrepe, už mimo mikrofón, 
musel na Rika zakričať z plného hrdla, aby prehlušil krčmovú vravu: 
„Kde hráme zajtra?“ 
„U Petruši, o siedmej večer.“ 
„Riki, príď tam zajtra trochu skôr, chcem ti niečo navrhnúť.“ 
Rik už tiež balil gitaru do puzdra keď odvetil: 
„Navrhnuť? Niečo dôležité?“ 
„Nie, iba mi niečo napadlo pri poslednej pesničke, teraz v noci sa mi 
to už nechce preberať.“ 
„OK, k Petruši vždy chodím trochu skôr, robí výborný guláš. Inak 
zajtra je sobota, môžeme sa niekde stretnúť a pokecať aj cez deň.“ 
„Viem, ale nemám čas, mám dohodnutý ešte jeden rozvoz. Nie je to 
ďaleko, ale rozbije mi to celý deň. Splácam ešte stále tú novú dodávku 
a potrebujem občas jazdiť aj cez víkend, vtedy je vždy kšeft. Ty si 
doma?“ 
„Som. Vlastne... asi nie človeče! Teraz som si spomenul, predstav si, 
ozval sa mi po rokoch Gazo, že by sa rád stretol.“ 
Jerry prekvapene zdvihol hlavu. 
„Gazo?! To fakt? No to je telepatia! Veď práve teraz,  keď sme hrali 
Záverečnú, som pri nej myslel na všelijaké staré časy a aj na Gaza, čo 
je s ním a tak. To je smola, že mám zajtra ten rozvoz. Škoda, že si to 
nespomenul skôr, hneď by som išiel s vami. Jazdí ešte, alebo už je 
v penzii?“ 
„Ani neviem, iba mi poslal esemesku, že sa chce stretnúť a že mi 
zavolá, nič viac.“ 
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„OK Riki, padám. Prosím ťa, pozdravuj ho zajtra a večer mi povieš, 
čo má nové.“ 
„Jasné, tak ahoj zajtra.“ 
* * * 
Rik si rád ráno pospal a hlavne v sobotu, keď sa piatkové hranie 
natiahlo až cez polnoc, tak ako včera. Najtvrdší a najzdravší spánok 
mal ráno. O čo kvalitnejšie však ráno spal, o to drsnejšie ho zo spánku 
vytrhlo zvonenie mobilu, ktorý si dal večer tesne ku hlave. Mobil na 
noc nevypínal, lebo mu ráno nikdy nikto nevolal. 
Našmátral s tlčúcim srdcom telefón, stlačil popamäti zelené 
slúchadielko a nevidiac kto volá snažil sa prehovoriť normálnym 
hlasom a zamaskovať tak, že ešte spal: 
„Rik, prosím?“ 
Asi sa mu úplne nepodarilo predstierať, že je svieži ako rybička, lebo 
v mobile sa ozval veselý hlas: 
„No servus. Ty si ešte chrápal, čo? Tu je Gazo.“ 
Rik sa hneď spamätal a prestal rozospatosť pred starým kamarátom 
maskovať. Zívajúc mu odvetil: 
„Ahoj Gazo, rád ťa zas po dlhej dobe počujem, ale úprimne, ešte 
oveľa radšej by som počul tvoj milý hlas tak o dve hodiny neskoršie. 
My s Jerrym teraz po nociach trochu hrávame, vieš? Koľko je 
vlastne?“ 
„Niečo po siedmej, ale my dôchodcovia zas ráno nemôžme spávať, 
tak otravujeme starých kamošov.“ 
„Ty už si dôchodca? Včera sme sa o tom práve s Jerrym dohadovali.“ 
Gazo bol od nich starší asi o desať rokov, ale nikdy to nerozoberali, 
vždy ho brali ako seberovného a on ich tiež. Gazo bol aj tretím 
spoluzakladateľom ich trampskej osady z mladosti. Nehral síce na 
nijaký nástroj, ale veľmi pekne spieval a osadnú skupinu mali kedysi 
spolu s ním.  
„Zajtra už budem. Dnes nadsluhujem druhý a zároveň posledný deň 
v práci a preto ti vlastne volám. Spomínaš si na sľub, ktorý som Ti dal 
k štyridsiatke?“ 
Rik sa zasmial: 
„No je to už pekne dávno, ale na tvoj sľub si pamätám veľmi dobre. 
Teraz je to už pasé, keď si dôchodca, nie?“ 
„Hovorím Ti predsa, že dnes nadsluhujem posledný deň. Mám ešte 
jednu šichtu. Záverečnú. Ja svoje sľuby plním, tak ak chceš, príď do 
hodiny na hlavnú. Odchod mám 8:33 zo štvrtého.“ 
Gazo pritlmil hlas: „Teraz, alebo už nikdy.“ 
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Rik sa ešte stále úplne neprebral, ale bez váhania odvetil: 
„Určite prídem.“ 
„Fajn, teším sa na teba. Ahoj.“ Gazo nepočkal ani na pozdrav 
a zavesil. 
* * * 
Jerry, na rozdiel od Rika, bol ranné vtáča a so vstávaním nemal 
problém, ani po dlhom nočnom hraní. Novú bielu dodávku mal iba pár 
mesiacov a ešte vždy ho na nej celkom bavilo jazdiť. Parkoval ju 
priamo pred domom. Diaľkovým ovládačom otvoril centrálne 
zamykanie dverí a nastúpil do pohodlnej sedačky. Jediným krátkym 
pootočením kľúčika v zapaľovaní nový motor okamžite naskočil. 
Spomenul si pri tom na staré časy, keď v štátnom podniku robil 
zásobovača. Tiež jazdil na dodávke. Tísícdvestotrojke z Trnavských 
automobilových závodov. V tých časoch iné dodávky u nás 
neexistovali. Sanitky, zásobovacie vozidlá, aj policajné antony, všetko 
samé tisícdvestotrojky. Niekedy v zime museli ráno v podniku 
podkladať pod motor elektrickú dvojplatničku z dielne, aby sa nahrial 
a naskočil. Volali ju tisícdvesto troska. Rozdiel medzi ňou a dnešnou 
Jerryho dodávkou bol asi ako medzi tankom a Ferari. 
Jerry sa pripútal, zapol rádio a vyrazil. V aute naladil Slovenský 
rozhlas, kde vysielali v sobotu dopoludnia hlavne kvalitné hovorené 
slovo. Nič iné sa už v rádiu nedalo počúvať. 
Hlásili 8:45. Nakládku mal dohovorenú v neďalekom mestečku na pol 
desiatu. Najvyšší čas vyraziť pomyslel si. Napriek tomu, že v sobotu 
nebýva diaľničný obchvat veľmi plný, rozhodol sa, že po ňom nepôjde, 
ale že si skráti výjazd z mesta cez prímestskú štvrť a ušetrí čas. Svoje 
rozhodnutie ale čoskoro oľutoval. Zabudol na železničné priecestie na 
ktorom už z diaľky videl blikať červenú. Musela začať blikať len 
nedávno, lebo na priecestí v jeho smere stála iba jediná stará skriňová 
Avia. 
Jerry sa pomaly zaradil za ňu, vypol motor, pozrel na hodinky a dúfal, 
že sa dlho nezdrží. Stlmil rádio, pohodlne sa oprel do anatomického 
sedadla a ponoril sa do premýšľania o včerajších pocitoch. Bol už 
pevne rozhodnutý, že pri večernom hraní presvedčí Rika aspoň na 
jeden víkendový vander.  
Smerom do mesta sa k priecestiu pomaly plazil dlhočizný nákladný 
vlak. Vpredu mal dve mašiny. Pri pohľade na ne si spomenul na Gaza. 
Premýšľal, čo sa stalo, že sa Rikovi po dlhej dobe ozval. Napadla mu 
myšlienka, že by mohli vyraziť von aj všetci traja, tak ako kedysi, to 
by nemalo chybu. Vlak sa konečne dosúkal na priecestie. Bol 
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nekonečný a všetky vagóny mal naložené statnými smrekovými 
guľatinami. Na každom vagóne celý les. Kam ich asi vezie? Určite do 
Rakúska. Vozíme tam kvalitné drevo a potom kupujeme od nich 
nábytok, napadlo mu smutne. Ale ďalší pohľad na hrubé rovné 
smrekové kmene u neho vyvolal veselšie myšlienky. Ihličnaté stromy 
mu vždy pripomínali vandre do Čiech. Mäkké ihličnaté podložie pod 
smrekmi je pohodlnejšie, príjemnejšie a prívetivejšie pre tuláka, ako 
naše bukové a dubové zo suchého lístia a konárov, to musel uznať. Aj 
oheň ľahšie urobíš. O to sme ale zas drsnejší trampi, hovorieval 
kamarátom v Čechách. Spomenul si, že aj posledný pekný vander 
spolu s Rikom a Gazom prežili práve v Čechách, v ihličnatých lesoch. 
To bolo vlastne naposledy, čo boli spolu niekde vonku. 
Vagóny s kmeňmi sa pomaly posúvali jeden za druhým. Zavrel oči 
a spomínal. 
* * * 
Rik kráčal po dlhočiznom peróne povedľa vlaku. Štvrté nástupište 
bolo postavené do mierneho oblúka, takže lokomotívu uvidel až po 
chvíli chôdze. Ako prechádzal popri nej a pozoroval kolesá 
s brzdovými čeľusťami, s určitosťou si spomenul, kedy sa to stalo, že 
u neho vznikol taký silný vzťah k vlakom. Rik sa ešte ani zďaleka 
necítil starý. Hovorieval, že je v zdravom strednom veku. Napriek 
tomu sa niekedy pred mladými chválil, že má už vek úctyhodný, lebo 
si ešte pamätá parné vlaky. Zmienka, že si pamätá prevádzku strojov 
na paru, naozaj vzbudzovala u mladej digitálnej generácie údiv. Bola 
to pravda, lebo ako malý chlapec chodieval s rodičmi na hlavnú 
stanicu čakávať starú mamu. Počas čakania ho otec postavil na perón 
vedľa parného rušňa. Pre päťročné chlapčiatko je obrovský aj bicykel. 
Parná lokomotíva pôsobila na neho ako železné monštrum, od ktorého 
nedokázal odtrhnúť zrak. Malému Rikovi pripomínala obrovského 
funiaceho draka. Ale strach z neho nemal, bol to drak dobrý 
a užitočný, ktorý mu privážal z diaľky obľúbenú starú mamu, alebo ho 
za ňou niekedy odviezol. Drak vydával neuveriteľné zvuky 
a zovšadiaľ z neho vystupovala biela para. Občas na malé chlapča 
výstražne zasyčal, to ako ventil uvoľnil pretlak pary. Vpredu mal dve 
malé a vzadu štyri obrovité červené kolesiská prepojené tiahlom. 
Kolesá boli omnoho väčšie, ako on. Najviac sa mu páčilo, keď drak 
začal pozvoľne odfukovať a červené kolesiská sa začali pomaly, 
pomaličky kotúľať.  Občas sa mu podarilo z jeho malej výšky nazrieť 
aj dovnútra, kde v obrovskej otvorenej peci horel tmavočervený 
plameň a ujo rušňovodič v montérkach do neho lopatou prihadzoval 
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uhlie. Vtedy chcel byť aj on rušňovodič. 
Zhora sa k Rikovým myšlienkam zniesol známy hlas: 
„Ahoj bracho!“ 
Z výšky malého okienka červenej mašiny sa na neho usmievala 
Gazova okrúhla tvár. Vôbec sa nezmenil, dokonca mal na hlave takú 
istú zelenú šiltovku, ako keď sa naposledy videli. Spod šiltovky mu 
vytŕčali husté bokombrady, ktoré mal iba trošku šedivšie, ako pred 
rokmi. Medzi nimi sa na neho cerili dva rady veľkých zubisiek. 
Rik sa na neho dohora tiež usmial: 
„Ahoj Gazo, čo teraz?“ 
Gazo sa poobzeral zo svojho okienka vpravo a vľavo po peróne: 
„Otvorím ti dvere, rýchlo vylez.“ 
Keď sa otvorili dvierka, Rik sa chytil vysokých rukovätí a s búšiacim 
srdcom sa vyhupol po strmých schodíkoch hore do kabíny. Gazo hneď 
zabuchol. 
V malom priestore mašiny si na chvíľu padli do náručia. 
„Urob si pohodlie, veľmi sa tu v stanici nevystrkuj, neskôr pokecáme, 
keď sa pohneme.“ 
Rik sa ešte nespamätal z adrenalínu pri nastupovaní a z nových 
dojmov v kabíne lokomotívy, takže vnímal všetko, čo mu kamarát 
hovoril, ako vo sne: 
„Vidíš, týmto otočným gombíkom zapínam systém, tu vpravo sú 
brzdiče a v strede máš radič.“ 
Zo všetkých ukazovateľov, gombíkov a budíkov, ktoré mu postupne 
popisoval, si Rik zapamätal iba rýchlomer  a tlačidlo  na kontrolu 
bdelosti. Potom s ním Gazo prestal hovoriť a podchvíľou sa vykláňal 
z okienka. Rik začul píšťalku a Gazo, tak ako bol vyklonený, súčasne 
ľavou rukou viackrát zatlačil na nejakú páčku. Motor sa dostal do 
otáčok a mašina sa pohla. 
Rik si neprestával cítiť v sluchách búšenie srdca. Prebudil sa v ňom 
znova päťročný chlapec čakajúci na starú mamu, ktorého znenazdajky 
niekto zdvihol z perónu a posadil do oceľového draka. 
Gazo vrátil hlavu v šiltovke dovnútra a zavrel okienko. Cez veľké 
čelné sklo pozoroval široké koľajište pred nimi, držal stále páčku 
v strede ovládacieho pultu a cez plece hovoril Rikovi: 
„Vylezieme z tejto spleti výhybiek, bude tichšie a môžeme sa 
rozprávať.“ 
Koľajište sa postupne pred mašinou zbiehalo do menej a menej koľají 
a hluk a klepot spod kolies prestával. Nakoniec sa počet koľají ustálil 
na dve rovnobežné a po jednej z nich naberali rýchlosť. Hluk v kabíne 
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naozaj celkom poklesol bolo počuť len príjemný spev motora, ktorý 
stále zrýchľoval. Občas niečo píplo, ale Rik nevedel čo. 
„Tak ako sa ti to páči?“ ozval sa Gazo po chvíli. 
„Úžasné, vždy som po tom túžil, už som neveril, že to ešte niekedy 
skúsim. Bol si moja jediná nádej. Iného strojvodcu nepoznám. 
Definitívne ti odpúšťam to ranné prebudenie,“ povedal Rik 
s úsmevom a pomaly si začínal zvykať, že sa rútia napospas 
koľajniciam, ktoré rýchlo pod nimi miznú a že si mašina vždy vyberie 
tú správnu. 
„Bol si veru ráno ešte akýsi kyslý, hneď som to počul na hlase. Takže 
ešte s Jerrym hrávate? 
„Hrávame. V podnikoch, kde majú záujem o našu muziku, ale nie je 
to už ono.“ 
   Gazo spozornel: 
 „Prečo?“ 
„Neviem, je to už práca, stratilo sa staré čaro. Je toho nejako veľa 
a o ničom. Z našich starých vecí hráme už iba Záverečnú. Aj tá bola 
lepšia, keď si ju spieval ty.“ 
Na chvíľku nechal páčky a budíky a obrátil sa k  Rikovi: 
„A vieš kedy naposledy? Na našom poslednom vandri v Čechách, 
spomínaš? Ihličnaté lesy... To bolo tuším aj poslednýkrát, čo sme boli 
spolu vonku. Koľko už to je?“ 
Rika prekvapilo, že si Gazo tak dobre pamätá na posledný vander. 
Nebodaj to chýba aj jemu. Mali by sa dohodnúť a nahovoriť aj Jerryho 
aby zas všetci traja vyrazili. Gazo už bude mať v penzii voľno stále, 
Jerry tiež nemusí naháňať kšefty aj cez víkend a s kapelou to nejak 
zariadia. Zaumienil si, že to Jerrymu večer navrhne. Aj tak sa chcel 
o niečom rozprávať. 
Už boli na periférii mesta. Trať tu bola nová, rovná a mašina si to 
šinula naozaj rýchlo. Železničné stĺpy po obidvoch stranách sa mihali 
a mizli za nimi. V diaľke si Rik všimol protiidúci vlak. Zdalo sa mu že 
je na tej istej koľaji ako oni. Pozrel na rýchlomer, ručička ukazovala 
na číslo 110.  
„To tam máme naozaj stodesať?“  
„Stodesať.“ Prikývol Gazo. „Chceš si zatrúbiť?“ 
„A čím sa trúbi?“ Rik prebehol pohľadom množstvo tlačidiel. 
Gazo mu ukázal na jedno z nich: 
„Počkáš, ako budeme stretať ten protiidúci vlak a okamžite, keď ho 
minieme, dáš dlhý tiahly tón. Je tam priecestie, jasné?“ 
Rik si pripravil ruku ku gombíku a opäť pocítil to zvláštne búšenie 
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srdca. Zrazu mal v hrdle sucho a ruka na gombíku sa mu potila. Dych 
sa mu zrýchlil. Poznal ten pocit z čias prvých vystúpení s kapelou na 
pódiu, ale tak intenzívne, ako dnes, ho ešte snáď nezažil. Úplne ho 
ovládla ťažoba náhlej zodpovednosti. Celou mysľou sa sústredil na 
trať pred ním. Všetko ostatné prestalo existovať. Protiidúci vlak sa 
priblížil rýchlejšie ako čakal. Bol to dlhý nákladiak. Rýchlosti vlakov 
sa po stretnutí sčítali a na míňajúcich vagónoch naložené veľké kmene 
stromov mu splynuli do jednej jedinej hnedej šmuhy. Hluk v ich 
kabíne sa odrazom zvuku znásobil, ale Rik ho nevnímal. Srdce sa mu 
rozbúšilo na maximum. Koniec hnedej šmuhy sa k nemu približoval 
každým zlomkom sekundy. Snažil sa odhadnúť správny okamžik čo 
najpresnejšie. Konečne prudko zatlačil na gombík. Ozval sa známy 
silný dlhý trojtónový akord vlakovej výstražnej sirény, ktorý si ľahko 
našiel cestu aj do kabíny k Rikovým  napätým zmyslom. 
* * * 
Jerryho vyrušil z príjemných spomienok zvuk starej skriňovej Avie, 
ktorú vodič pred ním práve naštartoval. Posledný smrekový vagón už 
odhrkotal z priecestia. Zo starého prepáleného výfuku Avie sa pred 
jeho čelné sklo vyvalil kúdol hustého dymu. Jerry automaticky tiež 
otočil štartér.  Ventilátor kúrenia mu do kabíny nasal štipľavý 
výfukový zápach, až ho zabolelo v nose. To ho trochu viac prebudilo a 
vrátilo do reality. Zosilnil zvuk rádia. Práve hlásili deväť. Nerád 
chodil neskoro. Uvedomil si, že sa bude musieť ťahať za starou 
dymiacou Aviou ešte niekoľko kilometrov, lebo vedel, že za 
priecestím sa cesta kľukatí a nedovolí mu predbiehať.  Chytro zaradil 
jednotku. Zaskočila hladučko. Pridal plyn a nový motor sa svižne 
pohol.  Hneď zaradil aj dvojku. Zľava rýchlo Aviu obiehal. Už bol 
takmer pred ňou. Za bočným spusteným okienkom uvidel jej šoféra, 
ako na neho prekvapene hľadí. Hlavou mu prebleskla otázka, prečo sa 
vlastne ešte nepohol. Cez veľkú ošúchanú modrú skriňu Avie na 
semafor nemohol vidieť. Ten uvidel, až keď už bol pred jej úrovňou. 
Stále na striedačku blikala dvojitá červená. Kvalitné predné tlmiče 
Jerryho dodávky v tej chvíli zapružili na prvej koľajnici. V tom istom 
zlomku sekundy si uvedomil, že prechádza priecestím, ktoré je 
dvojkoľajové.  Do jeho uší doľahol zvuk dlhého tiahleho trojtónového 
akordu z píšťal rútiacej sa lokomotívy.  
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Vysoké sněhové závěje 
Jiří Hons – Murdoch                 kategorie Próza 
3.místo 
 
Nakousnutý koláč Měsíce v poslední čtvrti chladně shlížel k zemi a 
osvětloval zasněženou pláň přiléhající k labyrintu pískovcových skal. 
Mrazivý vítr, který vyčistil nebe od sebemenšího mráčku, právě 
přestal vát a nastal klid. Divočáci  ryli pod sněhem a snažili se sehnat 
něco k snědku, stejně jako srnčí tlupy, odhrabávající namrzlý sníh 
v naději na pár lístků borůvčí, uchovaných chladem letošní, obzvláště 
kruté zimy.  
Vnímavé smysly lesní zvěře náhle něco zaujalo. Liška se zarazila 
uprostřed skoku za kořistí a stejně jako všichni ostatní obyvatelé lesa i 
ona nastražila uši, oči, nos a šestý smysl, veškeré divoké zvěři daný 
přírodou do vínku. Něco se dělo.  
Uprostřed zasněžené pláně se pomalu začala rýsovat vysoká, tmavá 
postava. Šla naprosto neslyšně a zanechávala za sebou zřetelné otisky 
podešví se vzorkem lidské lebky. Ovzduší se naplnilo čirou hrůzou, 
chladnou, ostrou a blýskavou jako ostří dobře broušené dýky. Postava 
vstoupila mezi skály a šla dál, někam k jejich středu. Zvěř už to 
nevydržela, šílená hrůzou běžela pryč, jen pryč… Mnoho lesních 
tvorů si v roklích při bezhlavém úprku zlámalo vaz. Některým se 
podařilo uniknout. Jedno bylo ale jisté. Tu noc vstoupil do 
pískovcových skal démon.  
Vlak je vyplivl uprostřed hustých, zasněžených lesů. Byli čtyři, 
oblečení jako trapeři z dob divokého západu, v usárnách měli péřové 
spacáky a v hlavách spoustu ideálů. Aby ne, byli mladí, nikomu z nich 
nebylo přes dvacet. V tomhle věku se člověk ještě svých ideálů drží, i 
když už začíná tušit, že ne všechno se mu v životě vyplní.  
„Zima,“ utrousil Čahoun mezi zuby a zapálil si cigaretu.  
„No, tak tos mohl čekat,“ ušklíbl se na něj zrzavý Márty, „v únoru 
bude asi na koupání. Dej mi taky cigáro.“  
Čahoun mu ho podal a připálil.  
„Nemysli si,“ říkal přitom, „že mi zase vyhulíš všechny cigára. 
Tohle,“ zdůraznil, „bylo první a poslední, pamatuj si to.“  
„Nojó, nojó,“ přelil Mártyho tvář zádumčivý výraz. Při jeho spatření 
zbylí dva, Robby s Davidem museli rozesmát. I Čahounovou tváří 
probleskl náznak úsměvu, ale hned se ovládl a znovu nasadil 
drsňáckou masku. Protože, aby bylo jasno, Čahoun meřil jen něco 
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málo přes metr šedesát a Čahoun mu říkali kvůli tomu, jak hezky se 
vyjímal vedle téměř dvoumetrového Mártyho. Co mu příroda ubrala 
na výšce, to se snažil dohnat na síle svých svalů a drsném chování.  
„Asi vyrazíme, ne?,“ nadhodil a obrátil se k lesu. Nemohli přece vidět, 
že jeho drsnou maskou prokmitává úsměv.  
¨¨¨ 
Hostinský před ně postavil půllitry a pečlivě si je prohlédl. Jako kdyby 
si myslel, že nemáme čím zaplatit, pomyslel si David. Ale bylo v tom 
něco jiného.  
„Nechcete jít na noc do skal, že ne, kluci?,“ řekl hostinský směrem 
k Mártymu. Jako nejvyšší mu nejspíše připadal jako jejich vůdce.  
„Půjdeme do skal,“ ozval se poněkud překvapeně Márty. „Proč-,“ ale 
nedopověděl, protože hostinský se náhle vzdálil.  
„Je to blázen,“ usoudil Robby a pak už si hleděli svého piva a  vděčně 
vstřebávali teplo příjemně vyhřáté hospůdky. Měli za sebou několik 
kilometrů chůze v hlubokém sněhu, kdy občas zapadali až po pás a 
ještě je čekala tůra do skal, na kemp. Museli nabrat síly.  
Pomalu se už začínalo stmívat, když zaplatili a zvolna se zvedali 
k odchodu. David zůstal v místnosti jako poslední, snažil se totiž 
trochu přitáhnout popruh své usárny. Už – už za sebou zavíral dveře, 
když ho kdosi chytil zezadu za loket. Ohlédl se – byl to hostinský.  
„Hele, nedělejte to, kluci,“ uslyšel. „Nechoďte do skal. Minulej rok 
touhle dobou tam umřelo několik trempů. V zimě se tam prej dějou 
divný věci…“  
Asi je vážně blázen, pomyslel si David. Co by se tak ve skalách touhle 
dobou mohlo dít? Jedině že by tam spadla nějaká lavina, ale na 
nebezpečné laviny nejsou zdejší skály naštěstí dost vysoké…  
„Nebojte se, my máme pro strach uděláno,“ odbyl hostinského, zavřel 
mu dveře před nosem a dohnal ostatní.  
„Tomu hospodskýmu vážně hrabe,“ řekl jim. „Víte, co mi tvrdil? Že 
minulej rok ve skalách někdo umřel – a že prej se tam v zimě dějou 
divný věci...“  
Čahoun jenom mávl rukou. „Prosím tě, asi chce bejt zajímavej. Já 
jsem sice slyšel, že se ve zdejších lesích kdysi scházeli satanisti – ale 
uznej, že v týhle zimě a v těchhle závějích se nahoru nikdo z nich 
hrabat nebude. To by museli bejt padlí na hlavu.“  
„Takže my jsme podle tebe padlí na hlavu, jo?,“ ušklíbl se Márty. 
„Když se tam hrabeme.“  
„Svým způsobem jo,“ trval Čahoun na svém. „Ale musíte uznat, že je 
dost nepravděpodobný, aby teď, v zimě, někdo lezl do skal a hledal 
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tam někoho, koho by mohl zabít. Nebo třeba obětovat Satanovi, žejo. 
Teď by tam sotvakoho našel. V zimě je koncentrace lidí ve skalách 
skoro nulová.“  
„Máš pravdu, dost řečí a vzhůru na kemp!,“ zvolal bujaře Roby.  
Máš pravdu, Čahoune, v tom se Roby nemýlí, napadlo Davida. 
V zimě je koncentrace lidí ve skalách opravdu prakticky nulová. Ale 
to může znamenat i minimum případných svědků... Kamarádi se mu 
začali vzdalovat a tak přidal do kroku.  
Na kemp zvaný Stříbrňák dorazili okolo deváté hodiny. Původně 
zamračená obloha se během jejich pouti zasněženým lesem vyjasnila, 
na cestu jim svítil Měsíc a hvězdy, a tak neměli problémy s orientací. 
Zato ale měli problémy se svou kondicí. Když sešlapujete sníh, je 
chůze několikanásobně namáhavější, než když jdete po pevném 
povrchu, to je známá věc. Několik kilometrů vám pak může připadat 
jako několik set – a to se stalo jim. Když na Stříbrňáku rozdělali oheň 
a natáhli se na lavičkách z bukových klád, pot se z nich jen lil.  
„A to tohle ještě půjdeme zpátky,“ podotkl optimista Márty. „To bude 
něco!“  
„Drž hubu,“ okřikli ho ostatní jednohlasně. Neměli na podobné řeči 
náladu. Chtěli je ležet a ležet...  
„Vid ěli jste po cestě ty stopy?,“ zeptal se po chvíli David.  
„Jaký?“  
„No – chvíli šly podle cesty,“ vzpomínal. „Měly nějakej divnej vzorek 
– ale co to bylo, to jsem nerozeznal.“  
„Já jsem nic takovýho neviděl,“ ozval se Čahoun. „Nejspíš jsi měl 
halucinace.“  
„Jo, určitě jsi měl nějaký vidiny z tý hnusný cesty,“ přidali se ostatní.  
Houby halucinace, ušklíbl se v duchu David. Byl si jistý, že ty stopy 
vážně viděl, v měsíčním světle byly víc než zřetelné. A musely být 
relativně čerstvé, vždyť včera odpoledne podle řečí v hospodě v tomto 
kraji hustě sněžilo...  
Po odpočinku přišlo na řadu jídlo, pak pár písniček při kytaře a nějaký 
ten doušek z Mártyho polní láhve, naplněné až po okraj tou nejlepší 
whiskou. Márty, znalec ušlechtilých druhů alkoholu, na kvalitním pití 
nikdy nešetřil. Však si taky kamarádi nemohli na čundrech jeho zálibu 
vynachválit...  
Uložili se ke spánku do péřových spacáků a nechali oheň zvolna 
dohasínat. Z nějakého důvodu však, zatímco ostatní už dávno statečně 
zařezávali, nemohl David usnout. Zdálo se mu, jako kdyby slyšel 
nějaké podivné zvuky, nějaký podezřelý šramot... Ten bláznivej 
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hospodskej mě ale vyděsil, zasmál se sám sobě. Pitomec jeden, takhle 
si dělat z lidí srandu...  
Musí vyhovět svým tělesným potřebám, uvědomil si po chvíli. 
Vysoukal se ze spacáku, do ruky uchopil nůž, aby se cítil bezpečněji – 
baterku ani svíčku nepotřeboval, bílý sníh odrážel světlo shůry téměř 
dokonale, stále ještě bylo jasno – a šel. Poodešel pár desítek kroků od 
kempu, zastrčil nůž zpět do pouzdra a vymočil se u statné borovice, 
silně vonící smůlou. Otočil se zpět... Krve by se v něm nedořezal. 
Hleděl přímo na temnou dvouapůlmetrovou postavu s obličejem 
připomínajícím obličej mumie, ale mnohem, mnohem děsivějším... 
Nedokázal se ani pohnout.  
Zemřeš, zdálo se mu, že slyší. Vy všichni dnes v noci zemřete.  
Konečně se trochu ovládl – nebo mu snad vytekly nervy – zařval 
z plných plic a do výkřiku vložil veškerou svou hrůzu. Instinktivně 
máchl po postavě nožem – připadlo mu, jakoby z jeho špičky na 
kratičký okamžik zasršelo pár jisker, ale to už postava zmizela. Jako 
šílený doběhl na svým výkřikem vzburcovaný kemp a u skalní stěny 
se zhroutil. Třásl se jako hromádka sulcu a než z něj dostali, co se mu 
vlastně stalo, uplynula dobrá půlhodina.  
„Bylo to strašný, strašný,“ opakoval a jektal přitom zuby. Za další 
půlhodinu se jim povedlo ho ukecat, aby ukázal místo, kde se to stalo. 
Čahoun šel s ním a Roby s Mártym zůstali u ohně. Čahounova 
halogenka rozrážela tmu jako beranidlo a její světlo se jiskřivě 
odráželo od nesčetných sněhových krystalků.  
„Tady to bylo,“ spíš konstatoval, než se zeptal Čahoun.  
„Jo. Jak – jak to víš?,“ podivil se už zase rozklepaný David.  
„Podívej,“ posvítil Čahoun na zem. A Davidovi bylo okamžitě jasné, 
že to, co ho prve tolik vystrašilo, nemohla být halucinace, jak se 
chvílemi domníval. Dvojí řádku stop jeho kanad tam křížily další 
stopy – o trochu větší, ale hlavně – místo vzorku podrážky byl v každé 
z nich vytlačen symbol lidské lebky. Naprosto zřetelně.  
„Někdo nám tady chodí,“ poznamenal Čahoun. „Ňákej hajzl.“  
„Myslíš – myslíš, že to byl člověk?“  
„Kdo jinej by po sobě nechával stopy. Duch určitě ne.“  
„Asi máš pravdu.“ Davidova slova však nezněla příliš přesvědčeně. 
Ve skrytu duše tušil že to, co vystrašilo, člověk určitě nebyl. „Co ale 
budeme dělat?,“ zeptal se.  
„Počíháme si na něj,“ hrábl Čahoun po něčem do hluboké kapsy svého 
zimního kabátu.  
„A pak mu dáme na frak,“ vytáhl cosi, co se ve svitu Měsíce matně 
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zalesklo.  
„Co je to?“  
Čahoun na ten předmět posvítil. Byla to pistole. Starý armádní vzor.  
„Kdes to sebral?“  
„Koupil jsem si ji. Načerno, ale... kdoví, kdy se mu může takováhle 
věcička hodit. Ještě že jsem si ji s sebou vzal.“  Čahoun pistoli natáhl 
a ozvalo se ostré klapnutí. „Teď ať si přijde kdo chce,“ zasmál se. 
Zlomek vteřiny nato se ozval nesmírně zoufalý výkřik ze směru, 
kterým ležel kemp. Takhle nějak jsem musel řvát já, uvědomil si 
David, než tam doběhli.  
Na kempu se jim naskytla šílená scenérie. Roby, snažící se zastavit 
Mártymu krvácení z hrozných řezných a bodných ran po celém těle... 
Než Mártyho jakžtakž obvázali, zemřel. Všechno, všechno kolem 
dokola bylo od jeho krve...  
„Proboha, co se tady stalo?,“ obrátili se na Robyho.  
„Já – já nevím,“ vzlykal a ztěžka popadal dech, „bylo to tady, přišlo to 
sem – a najednou to bylo v Mártym a chtělo mě to zabít – já jsem se 
jenom bránil, opravdu!! Nechtěl jsem mu nic udělat – ale když ono to 
bylo v něm!“ Teprve teď si David s Čahounem povšimli, že Roby taky 
krvácí z několika ran, způsobených patrně Mártyho nožem, válícím se 
na zemi. Vše nasvědčovalo tomu, že se prostě proti sobě vrhli a pustili 
se do nemilosrdného boje na život a na smrt. Ale proč? Proč by to 
dělali dva kamarádi, kteří se znali už od dětských plenek?  
„A pak – pak už to v něm nebylo a on krvácel, všude je pořád tolik 
krve... Bože, co jsem to udělal? Nééé!!!,“ řval Roby.  
„Nebyl to člověk,“ pošeptal David Čahounovi. „Tohle by člověk 
nedokázal.“  
„Ale co to tedy bylo?“  
„Nevím. Opravdu nevím...“  
Pár hodin Robyho uklidňovali, ale dávali si přitom na něj velmi dobrý 
pozor. Jenom aby to nezačal spatřovat v někom z nich dvou a neměl 
po ruce nůž...  
„Budeš muset na dříví,“ řekl najednou Čahoun.  
„Sám?,“ zděsil se David. Jít od ohně a lidí do tmy, kde něco obchází, 
sám? „Ani náhodou.“  
„Musíš. Nemáme jinou možnost. Potřebujeme udržovat oheň až do 
rána a dříví už dochází, podívej.“ Byla to pravda. A do rozednění 
zbývaly ještě nejméně tři hodiny...  
„Stačí, když přitáhneš nějakou soušku, tady už ji zpracujeme.“  
David pohlédl Čahounovi do očí. „Bojím se,“ řekl mu a vůbec se za to 
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nestyděl.  
„Já vím,“ usmál se smutně Čahoun. „Já se bojím taky a možná ještě 
víc.“ To bylo poprvé, co Čahoun přiznal nějakou svou slabost. Ale oni 
neměli náladu na falešné hrdinství.  
„Na, vem si tohle,“ sáhl do kapsy a podal Davidovi pistoli. Ten se 
zarazil. „Hele, počkej, a co když – “  
„Ty ji můžeš venku potřebovat víc. My dva už to tady nějak 
zvládneme, viď?, kývl na Robyho. „Hm,“ ozvalo se z Robyho úst.  
A David s nesmírně nepříjemným pocitem, že ho někdo sleduje, 
odešel z kruhu ozářeného ohněm do tmy. Soušku našel docela rychle, 
jedna ležela asi padesát kroků od kempu, i když kousek stranou, téměř 
za rohem. Odsekl ji sekerou od vyvráceného kořene, oprášil z ní sníh a 
odtáhl ji na kemp. Skála mu zakrýval výhled a tak neviděl, co se tam 
odehrává, ale v okamžiku, kdy obešel onen skalní výběžek – spatřil 
Robyho s Čahounem uprostřed líté rvačky. Roby měl sekeru a Čahoun 
dlouhý nůž...  
„Co to děláte?,“ zařval na ně. Doufal, že se vzpamatují a přestanou. 
Jenom se na něj podívali – a pak se Roby rozběhl s napřaženou 
sekerou proti němu, čehož využil Čahoun, který mu vrazil nůž do zad. 
Roby se malátně otočil, Čahoun vytrhl nůž z rány a bodl ho znovu, do 
břicha. Roby se po něm ohnal sekerou, ale netrefil se... Pak se svezl 
k zemi.  
„Čahoune – proč jsi to, proboha udělal?“ Ale Čahoun nevnímal. 
V jeho očích se zračilo zlověstné odhodlání... Skočil po Davidovi 
stejně, jako předtím Roby.  
Prásk!, ozvalo se do ticha zimní noci před rozedněním. Čahounovo 
tělo ztěžka dopadlo na zem a David se nevěřícně zadíval na kouřící 
pistoli. Vůbec si nepamatoval, že by ji vytahoval. Pak se mu zatmělo 
před očima. Co to udělal? Vždyť on zabil Čahouna, kamaráda! Rychle 
ho prohlédl a zkusil nahmatat puls – nic, absolutně nic. Roby – to 
samé.  
Smrt, to je to, co vás všechny čeká, zaznělo z prostoru za jeho zády. 
Prudce se otočil a bezhlavě vystřelil, aniž spatřil cíl. Žádná odezva. 
David si sedl k ohni a rozplakal se. Bylo toho na něj opravdu příliš. 
Připadal si jako ve špatném snu a tolik toužil se z něj probudit... 
Jenomže věděl, že to nejde.  
Když mu vyschla slzy, rozhlédl se po mrtvých tělech svých kamarádů 
– a věděl, že tam nevydrží. Ne, nemůže tam zůstat, uprostřed krve a 
smrti... Odpusťte, kamarádi, já musím jít pryč, pryč odtud...  
Vypotácel se z kempu a chvílemi šel, chvílemi se plazil sněhem, byla 
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mu zima a přitom se potil námahou a věděl, že jestli nenajde místo, 
kde by mohl rozdělat oheň, tak zmrzne. Když už umdléval a ztrácel 
síly, spatřil převis. Zamířil k němu, musel trochu do kopce a když už 
byl téměř pod ním, všiml si spících postav ve spacácích a žhavých 
uhlíků v ohništi. Přece jen nebyli ve skalách sami. Zaradoval se, že se 
ohřeje, schová...  
Zastavil se. Schová? Před tím, co zabilo dva jeho kamarády a donutilo 
ho zabít třetího? Před tím se přece nedá schovat! Nesmí tam dojít a dát 
tomu šanci zabíjet další lidi. Obrátil se a odcházel pryč.  
Zemřeš, zaznělo mu zase hlavou. Otočil se – mezi ním a převisem 
stála ta temná, obrovská postava. Zamířil na ni – a zase pistoli sklonil. 
Stojí přímo mezi mnou a těmi lidmi, uvědomil včas. Kdybych po tom 
střílel, mohl bych někoho zranit, nebo dokonce zabít. Vzpomněl si na 
Čahouna. Vždyť já ho zabil!  
„Ne, ty hajzle,“ řekl.  
„M ě už nedonutíš někomu ubližovat.“  
Přiložil hlaveň k pravému spánku – na kůži, rozpálené namáhavým 
postupem ve sněhu příjemně chladila.  
„Máš smůlu,“ řekl ještě směrem k přízraku.  
Pak se zablesklo. 

 
Mrazivý večer 

Barbora Hakenová                  kategorie Poezie 
Malý Trapsavec 

V řasách skomíraly sněhové vločky 
zlatavé střepy z tmavých výšek 

vrývaly svá jména na cesty zavátých stop 
tak se nořili do těl zelených bund 

a odešli přiložit další smrkovou větev 
 

i zkřehlé prsty můžou chvíli hrát 
a kdo by nezpíval 

když to z pánve tolik voní 
když placatka rozverně pomrkává 
když blízkost dostává jiný význam 

když víš, že zítra 
si budeš hřát večeři 
v mikrovlnné troubě 
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A čtvrtý šel nakoupit 
Lenka Fránová - Leňucha                 kategorie Próza 
Malý Trapsavec 
 
Sedí za pultem a tváří se otráveně. Podívá se na zápěstí a proklíná tu 
maličkou a neskutečně pomalou hodinouvou ručičku. Do konce šichty 
zbývá půl druhé hodiny, tedy celá věčnost. Samoobsluhou se blíží 
několik postav. Plní sáčky pečivem, zkoumají data expirace na 
etiketách, napomínají nezbedné děti. Občas jedna z nich dojde až k 
pokladně, vyskládá potraviny na pult, čímž ji na přibližně třicet 
sekund vytrhne ze zamyšlení. Nepřítomně bere zboží do rukou a 
postupně účtuje. Hlavou se jí honí myšlenky, co všechno ještě musí 
udělat. Nakoupit, zajít do banky, vyzvednout boty z opravny a zastavit 
se v papírnictví, protože malá potřebuje do školy barevné papíry. 
Hlavně jestli babička nezapomněla, že ji má vyzvednout z družiny a 
vyvenčit psa, a taky že ji bude mít celý víkend na starost, protože 
maminka si konečně udělala čas vyrazit se starou partou na vandr... 
K pokladně dorazí postarší pán a na pult položí nákupní košík, čímž ji 
nepříjemně vyruší. Nevrle začne markovat nákup. Vše se zdá 
zpomalené. 
„Rohlíků?" protáhne. 
„Deset" 
„Tak to bude stosedmdesát devět, prosím," zmáčkne tlačítko a na 
displeji vyskočí příslušná částka. 
„Drobnější byste neměl?" otáže se vyloženě rozladěně, když jí pán 
podává tisícikorunu. 
Zatímco stařík loví v peněžence mince, zadívá se z okna. No jasně. 
Ještě v poledne bylo nebe jako vymetené, teď se zatáhlo a zřejmě se 
zvedal i poměrně silný vítr, neboť lidem venku začaly vlát vlasy a šaty. 
To zasebude cesta domů. A co jestli špatné počasí vydrží a ona v tom 
nečasu bude muset jet a spát venku? Nebyla už tolik let... Co se 
vlastně bere s sebou, když má být hnusně? A není už na to přeci 
jenom stará? Ale tak i kdyby to mělo být naposledy... 
Mezitím starý pán najde požadovaný obnos, fasuje účtenku a obtěžkán 
nákupem odchází. Za ním následuje dívka kupující si časopis a 
tabulku čokolády, po ní maminka se zlobivým synkem, který si už 
mezi regály vybrečel zmrzlinu a nyní loudí lízátko. Maminka ho 
odbývá, urychleně platí a táhne ho ven, čímž se krámek vyprázdní a 
ona zůstává sama. 



 104 

A tak sedí dál a přemýšlí. Pohled z okna nevěstí nic dobrého, větve 
stromů jsou už úplně ohnuté, na chodník dopadají první kapky a lidé 
se začínají shánět po deštnících. Ti, kteří je již mají, ale zase zápolí s 
větrem. Jedné paní na ulici deštník uletěl a teď se kutálí po silnici a 
vítr si s ním kope sem tam. Ozve se zatroubení a zaskřípění brzd, když 
se za ním paní vrhne přímo pod kola jedoucího auta. Paní sbírá 
deštník, na řidiče dělá omluvné gesto a malými krůčky, stále se 
potýkajíce s větrem, odbíhá ze silnice. 
Další dění venku už nevidí, neboť jí výhled zastoupí vysoký muž v 
dlouhém černém plášti a klobouku. Povzdychne si, ani se na něj 
nepodívá a začne posílat zboží do sběrníku za pokladnou. Muž skládá 
na pás stále více a více potravin.zvenčí se ozve výkřik. Chce se 
podívat, co se děje, ale muž (se kterým křik zvenčí evidentně vůbec 
nic nedělá) stojí před oknem tak, že vidí pouze úzký nicneříkající pruh 
obrazu dění za výlohou. Nervózně bere do rukou zboží a rutinními, 
nyní však poněkud trhanými pohyby je přikládá k senzoru, zatímco si 
vytahuje krk jak jen může, aby viděla, co se děje venku. Muž stále 
působí netečně, nehyně stojí a čeká, až čárovou kontrolou projde i 
poslední položka. 
V proužku okna se začínají míhat postavy lidí, je vidět něco jako dým, 
ale to se jí asi jenom zdá. Auta zastavují, ozývají se podivné rány, křik 
sílí. Že by se opravdu něco stalo? Konečně se dostane na konec tohoto 
velkého nákupu, na displej vyhodí konečnou cenu a částku zopakuje 
nahlas. Muž jí podává bankovku. Je celá nějaká zvláštní, krom toho, 
že je velice špinavá a potrhaná, nikdy žádnou takovou neviděla. 
Teprve teď ji napadne podívat se na podivného zákazníka a zvedne oči. 
Je strašlivě vyhublý, vypadá, jako by jho tělo tvořil víc plášť než 
skutečné maso, obličej má tak umolousaný, že vypadá jen jako černý 
stín pod krempou klobouku. Temně se na ni usměje téměř bezzubým 
úsměvem, až ji z toho zamrazí v zádech, pokyne, a držíce v každé ruce 
tašku s nákupem, odchází. 
Ona si nechápavě prohlíží neznámou bankovku, pak jí najednou dojde, 
že se vlastně něco děje venku a otočí zrak k oknu, aby viděla ten 
neuvěřitelný výjev. Ulice je celá rozbořená, uprostřed silnice stojí 
několik aut. Odněkud se valí hustý šedivý dým, který zahaluje domy 
naproti krámku a celou oblohu. Lidé pobíhají. Křičí. A tím vším 
klidně a pomalu projíždí její podivný zákazník na vysokém a stejně 
jako on vychrtlém koni, následován třemi velmi podobnými 
společníky. Něco jí říká, že ten poslední vandr už nestihne... 
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Řeka loňského léta 
 

Pavel Gál – G.P.                 kategorie Poezie 
 

Monitorem mého počítače 
tiše protéká řeka 
ztrnulá v tisícině 
loňského léta… 

 
Jen já slyším 

vzdálené 
hučení splavu, 
hlasitý smích 

a dech listí na stromech. 
 

Jen já vidím 
vážku 

nad hladinou, 
stíny pstruhů 

a skryté poselství. 
 

Jen já cítím 
ten chlad 

na kotnících, 
kouř ve větru 

a vůni padlých kmenů. 
 

Ten zlomek vteřiny, 
který zastavil čas, 

přelil řeku 
na monitor počítače 

i do mého 
srdce… 

 
… všichni ostatní 

zahlédnou jen 
obyčejnou 

fotku… 
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Milánek 
Petr Soldát – Harmonika                  kategorie Próza 
 
Oheň vesele plápolal, početný dav vesele hýkal, ale Hubertovi nijak 
veselo nebylo.  
Když přijal pozvání na výroční oheň osady Zděšená roklina, netušil, 
že bude trávit večer jak na pouti. Na louce nedaleko trati se potulovalo 
několik set lidí, z toho dobrá polovina v šusťákových soupravách, a na 
zemi místo celt byly mnohdy rozprostřeny kostkované deky, na 
kterých bylo rozloženo cosi, co vypadalo jako odpolední piknik na 
Petříně. 
Ve stánku nedaleko slavnostního ohně bylo možno zakoupit opečenou 
klobásu a hned vedle předražené pivo v kelímku.  Chyběly už jen 
labutě, střelnice a cukrová vata. 
Od ohně, jak z flašinetu, se již po několikáté linula melodie Niagáry, 
střídaná Japonečkou, a Hubert, i když měl obě písně celkem rád, 
urychleně vyklidil pole.  
***** 
Když dorazil k malému ohništi na vaření, pochopil, že si o mnoho 
nepolepšil. Jakýsi nevelký mužík tam poskakoval jako kybernetická 
myška a cosi vztekle vykřikoval. Aby svým argumentům dodal váhu, 
práskal knírem a rozhazoval ruce na všechny strany, připomínaje tak 
model větrného mlýnu na skalce šíleného zahrádkáře. 
Hubert se dostavil sice asi v půlce proslovu, ale i tak byl, co do 
informací, celkem dosti zaskočen. 
„ Jak nejsi v osadě, tak nejsi tremp. To ti povídám.“ 
Předně nebylo zřejmé, komu je proslov určen. Každý, kdo seděl 
kolem ohně, tak buď strnule koukal do plamenů, nebo něco křečovitě 
míchal v hrnku. Ale především se každý evidentně snažil předstírat 
osobní nepřítomnost, aby snad nebyl, nedej bože, kníratým mužem 
osloven.  
To ovšem řečníkovi nijak neubíralo na elánu a sveřepě pokračoval. 
„Teprve v osadě se ukáže kdo je co zač. Jen ten, kdo poslouchá šerifa 
na slovo, jen ten si může říkat kamarád.“ 
Hubert se zarazil. Sice neměl pojem kamarádství nijak přesně 
definován, ale jeho zúžení na variantu „dělám, co mi řekne šerif“ se 
mu zdálo přece jenom poněkud nepřesné. 
„ Víš ty vůbec, kolik já toho natrempoval? To ty nikdy nenatrempuješ. 
Já už trempoval a ještě jsem se ani nenarodil.“ 
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Zajímavá představa, pomyslel si Hubert. Na snímku z ultrazvuku by 
byly zřetelně k vidění dvě ručičky, dvě nožičky a jedna usárnička.  
Což o to, to by nebylo tak zlé, ale co by asi řekla matka-rodička, když 
by se jí v oné nejtěžší chvíli, v porodních cestách, zaseknul potomek 
za ešus.  
Hubert, který se zúčastnil porodu obou svých dětí, se při té představě 
otřásl a poslouchal další, ne zcela nezajímavou, část proslovu. 
„ Jak to, že nemám právo něco určovat. To nejsou jenom moje názory. 
To jsou názory statisíců trempů, co jsem svůj život potkal.“ 
Řečník vypadal na to, že již více než padesátkrát slyšel z jara zpívat 
kosa, přesto se ale Hubert nedopočítal rozumného výsledku, který by 
opravňoval kníratého řečníka k takovému tvrzení. A už vůbec se 
nesnažil přijít na důvod, pro který by zmíněné zástupy trempů 
sdělovali svoje názory právě k uchu řečníkovu.  
Tyto úvahy ovšem kníratému nic neříkaly, a tak hnal svou pravdu do 
stále větších obrátek. 
„Každý tremp musí uznávat trempské osobnosti a čerpat od nich 
moudro“, oznámil svému okolí, vypjal hruď a vyčkával. I když, zcela 
evidentně, o jeho moudro nikdo zájem neprojevil, vypustil na svět 
další, neméně zajímavé. 
„Kdo nemá chatu, není tremp. Tremp bez chaty není tremp, ale 
obyčejnej vágus.“ 
Hubert nabyl dojmu, že by v tomto případě byla na místě odborná 
pomoc. Což o to, jemu bylo celkem jedno, jestli je v očích kníratého 
fanatika vágusem, či trempem, ale mladší ročníky by mohly utrpět 
kulturně-společenský šok a na jejich dalším vývoji by to mohlo 
zanechat značnou škodu.  
„Všichni nebyli stejný, všichni nebyli stejný, já tam vstoupil proto, 
abych to rozložil zevnitř,“ hulákal revolučně fanatik, a jeho obličej, co 
do střídání barev, začal připomínat světelnou show na Pink Floydech. 
Okamžité přivolání houkavého auta se jevilo jako nejsprávnější řešení.  
Jak tak Hubert naháněl po louce signál, málem vrazil do tichého a 
nenápadného staříka, pokuřujícího dýmku a kývajícího se v rytmu 
Niagáry. 
Aby ospravedlnil přítomnost mobilu, notabene zapnutého, u 
slavnostního ohně, nastínil staříkovi situaci a ukázal příslušným 
směrem. Kmet vytřeštil oči hrůzou, chytil se za hlavu a rozběhl se 
k ohništi takovým poklusem, že mu Hubert sotva stačil.  
Když doběhli, byl zběsilý vykladač trempingu zrovna u konce jednoho 
ze svých moudrých výkladů, ale poslední věta, obsahující patrně 



 108 

zásadní poselství celého projevu, stála vysloveně za to. 
„Kdo nemá na tremping stejný názor jako já, nemůže být nikdy 
tremp." 
Varianta s houkavým autem a následnou hospitalizací by nakonec 
mohla být přece jenom aktuální, pomyslel si Hubert, když v tom 
zasáhl kmet: 
„ Milánku, už je čas jít domů.“ 
Řečník svěsil ramena, celý se jakoby schoulil do sebe a vzdorovitým 
hlasem malého dítěte zaškemral: 
„Já ještě nemůžu, ještě jim to musím všechno říct, oni vůbec nic 
nechápou.“ 
Stařík ho vzal kolem ramen a vlídně pronesl: 
„To víš, že jim to všechno řekneš, Milánku, ale až zítra, až se pěkně 
vyspíš.“ 
„ On tu nikdo ničenu nerozumí, já jim to musím pořád dokola všechno 
vysvětlovat.“  
„To víš, Milánku, že musíš. Všechno jim to vysvětlíš, ale zase pěkně 
až zítra.“ 
A stařík odváděl Milánka pryč od ohně, a vrzání štěrku se neslo nocí, 
dokud se v nedaleké chatě nerozsvítilo světlo. 
Hubert zůstal po tomto výjevu jako opařený, ale pro ostatní to 
evidentně byla stará známá věc. Všichni, kdo se předtím tvářili, že u 
ohně vůbec nejsou, ožili a začali se normálně bavit, jako by se vůbec 
nic nestalo. 
Lehce otřesený Hubert překonal vnitřní odpor, zakoupil si jedno 
předražené pivo a po jeho vypití se odebral se směrem k lesu, aby si 
našel nějaké to pěkné místo a celý večer zdravě, a hlavně co 
nejrychleji, zaspal. 
***** 
Když asi po roce otevřel Hubert svou poštovní schránku, vypadla na 
něj obálka a z obálky vykouklo zvadlo. 
Milý kamaráde, srdečně Tě zveme na výroční oheň osady Zděšená 
roklina.  
Součástí slavnostního večera bude přednáška na téma Tremping včera, 
dnes a zítra,  
kterou přednese Ing. Milan Vševěd, kandidát věd. 
Po přečtení zvadla si Hubert zakoupil mapu republiky, a jal se 
vyhledat místo, které je od Zděšené rokliny co možná nejdále. 
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Elementná 
 

 Bohdan Mezei – Haluz              kategorie Poezie 
 

Zahorel som. 
Blčím, horím a tak tvorím. 

Rozlievam sa. 
Plávam, dávam a nespávam. 

Lietam si. 
Plachtím, dychtím, za to platím. 

Postavil som sa. 
A teraz stojím, kľačím, ležím. 

posledný gramatický rým položím. 
 

 
 

Podzimní návštěva 
 

 Petra Slováková              kategorie Poezie 
 

Proudem očí podzim pršel. 
Závan křídel z jeřábí. 

Dech přezlátlých klasů sršel. 
jako oheň z hedvábí. 

S rudou růží na zahradu 
listím v barvách duhy kráčím. 

Jak zloděj se vrátky kradu 
jenom zimě nepostačím 

 
 
 

 Haiku o smrti 
 

 Katarina Mezeiová – Túlavá Jackie            kategorie Poezie 
 

Až sa ťa dotkne 
pochopíš prečo človek 

stvoril si boha 
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Když kytky kvetou navečer 
Jiří Nosek – Pígo                        kategorie Próza 
 
Prosinec končí svou sychravou jízdu k Novému Roku, na oknech 
mráz vykreslil první kytice a dřevo ve starých litinových amerikách 
vytváří skoro neopustitelnou atmosféru útulnosti a lenivého blaha. 
Jenže dneska je Silvestr a nám zrovna došlo pitivo. Za poslední dva 
dny jsme na téhle staré chalupě pod Jizerkami stihli oslavit mé 
březnové narozky, 1. Máj, Apríl a dokonce i VŘSR. S nalezenými 
vojenskými helmami, dětskou kuší a samopalem, co dokáže za 
skrovné pomoci petard vystřelovat špunty od vína, jsme si to prostě 
nemohli odpustit. 
Chalupa je rodičů Boba. Hospodařil na ní už jeho pradědeček a tak je 
plná historie. Ve starobylých kredencích ručně malované hrnečky, 
půda plná prvorepublikových obráběcích strojů a pod postelemi jak 
vystřženými z pohádky spousta krámů a harampádí, které tam v 
průběhu desetiletí zašantročily nebo schovaly děti, a že si jich tu hrály 
spousty. Jenže to také znamená, že co se uchovalo po generace, na to 
jsou Bobovi rodiče patřičně hákliví. K pořádání Silvestrovské oslavy 
svolili po několika týdnech přemlouvání a Boba učinili osobně 
zodpovědným pod hrozbou utrhnutí hlavy, že až odsud ta zběsilá 
banda vodáků odjede, nebude se stav chalupy a zařízení od stavu 
původního lišit ani o jediný mastný flek. Čímž byl Bob dočasně 
povýšen na absolutního náčelníka. Kvalifikaci má pro tuto funkci 
naprosto bezchybnou. Je to hromotluk a bývalý karatista. Ještě že je to 
především kamarád. 
„Jde se pro zásoby,“ zavelel Bob a snesl z půdy rozhrkaný dvoukolák. 
Naložili jsme ameriky palivem a brodíme cestu k jedinému krámu 
ještě z noci ojíněným listím. Cesta se vine kolem potoka, tři metry 
široké, vyzděné koryto dává tušit, že tady mají s jarní vodou letité 
zkušenosti. Ale do té je ještě daleko. 
„Támhleten šutr bych vzal zprava, hned pod ním bych to vodkop 
nalevo, abych se vyhnul tý mělčině, pak bokem skočit tuhle hrázku, 
tybrďo, už aby bylo léto,“ zasnil jsem se, mnohonásobně si pro sebe 
zvětšujíc proudnici potoka. „Na léto čekaj jen měkouši,“ odtušil Bob. 
„Když ti splaším loď, tak to dáš hned, ne?“ provokuje. Jsme v 
podstatě na horách, říkám si. Kde by tu vzal loď. „No že 
váháš,“ frajeřím a v hlavě mám léto, vřískání holek na splavu, duté 
nárazy pádlem do boku lodi a řev retardační šlajsny. 
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Dvoukolák se plní lahvemi roztodivných obsahů, moc jim toho v 
krámě nezbylo, takovou bandu nečekali. Táhneme zpátky, Bobův 
fousek neurčité barvy vyštěkává všechny vořechy z okolí, z komína se 
čoudí, ameriky hned tak nevyhasnou. Holky jdou mazat jednohubky, 
kluci k sousedovi do studny pro vodu a naštípat starou slívu, Bob 
zmizel kamsi na půdu mezi dědovy řemeslnické hračky a babiččiny 
almary. Kytice na oknech uronily slzu pod úsměvem zubatého slunce, 
které na chvíli vykouklo z trhliny v šedivých mracích. 
Na druhých kamnech už bublá voda na grog a první chlebíčky zmizely 
ve zdánlivě bezedných žaludcích. „Čum na to, kapitáne,“ stojí 
najednou ve dveřích vyšklebenej Bob a vítězně zvedá jednou rukou 
dětskou nafukovací vikingskou loď, v druhé ruce malý štít a 
umělohmotný meč. „No to si  děláš prču... Uka,“ hrnu se k objevu. V 
pokoji vypukla vodácká vřava. Už je to jasný. Teď je to na mně. 
Dno má ta parodie na kocábku zplihlé, ale postranice se tváří, že drží 
tvar. No nazdar. Ten excentrik mi dokonce našel i plavky, ovšem 
zřejmě podle módy z dob Napoleona. Celá banda asi patnácti vodáků 
je jako na jehlách, zlomyslně poskakují okolo a viditelně se na tu 
taškařici ukrutně těší. „Když to dáš, můžeš si pak zakouřit v chalupě, 
abys nemusel ven,“ dodává velkodušně Bob malý bonus. I jeho fouska 
uchvátila atmosféra vzrušení, lítá kolem rozjařené party a na všechny 
štěká. Tak to vypadá, že z toho se nevykroutím. Jdu si navléct stařičké 
plavky. 
Vydáváme se k místu, kde se dá vlézt do koryta potoka a s každým 
krokem je kolem chladněji. A už je tu potok, mrazivě se žene přes 
kameny a já mám pocit, že je aspoň mínus dvacet. Pocit zesiluje, když 
svlékám první svršky. Tak šupem, ať to mám rychle za sebou. 
Odhazuju poslední fusekli a rychle se spouštím k vodě, kde mi Bob ze 
břehu přidržuje keňu. Přehazuju přes ní nohu, abych mohl obkročmo 
usednout na dno. 
Sotva se zadel dotkla dna a přejala váhu celého těla, nafukovací 
postranice (při největší snaze se nedokážu přinutit říkat jim lodní 
borty) se prohýbají a špička a záď lodi se sklápí k sobě jako zavírací 
nůž, což má předvídatelný účinek. Silvestrovsky vytemperovaná voda 
se ze stran hrne proudem přímo k místu, kde schraňuju orgány ze 
všech nejcitlivější. Řev síly smečky fotbalových chuligánů se mi 
podařilo ztlumit do táhlého, vydatného zaúpění. A pryč, nebo jsem 
bezdětnej, prolétlo mi hlavou. Leč torzo, loď už teď jen vzdáleně 
připomínající, pevně sedí na dně, jsa zatíženo mými osmdesáti 
kilogramy živé váhy. 
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Snažím se poposkočit na hýždích ve snaze zrádné plavidlo nadlehčit. 
Prasklé dno tedy rozhodně žádnou protinárazovou ochranu neskýtá, 
ale urazil jsem asi půldruhého metru. Konečně Boba jal soucit. „To je 
dobrý, ty joudo, koukej vylézt, než ti zmrznou děti,“ povídá. S úlevou 
se spěšně drápu z koryta. Hurá, mám to za sebou! Bob to má 
vymyšlený. Čeká na mě s vaťákem, zjevně z období výroby těch 
starobylých plavek. V chalupě svlékám mokré gaťky téměř za běhu a 
skáču pod peřinu šipkou. Kamarádi berou zpětně můj výkon 
překvapivě vážně. Najednou držím rum a zapálené cigáro, přikládají 
do kamen a chalupa se mění v saunu. Protestovat nebudu. 
Koneckonců, vlastně jsem měl včera narozky. I když jen virtuální. 
Osmkrát vykvetly okenní kytice, všichni jsme se trošku zakulatili, ale 
přijde mi, že jinak bylo   všechno stejný. Pořád jsme byli postižení 
divokým kouzlem řek, dokonce už jsme je sjížděli i uprostřed zimy a 
o povodních. A ještě nikdy nikdo nás zachraňovat nemusel. 
Kruise jsme potkali na Otavě. Byl mu fakt podobnej, zfleku by mohl 
prorazit v Halyvůdu. Nebo aspoň na Barrandově, i když anglicky 
švihal, jak když bičem mrská. A k tomu s přízvukem jak origoš Amík. 
Taky na kytaru hrál skvěle. Líp než já, a to jsem léta dřel hodinu 
denně. Měl zkrátka talent. Zpíval jako Bůček. A jakoby to nestačilo, 
hudební teorii měl v malíku, reprezentoval republiku ve volejbalu, 
študoval vejšku a holky se na něj jen lepily. 
Převzal celkem přirozeně roli lídra party, ani se nemusel moc snažit, 
jenom to pořádání akcí zbylo na mě. Na něj to bylo moc práce. Jenže 
někdo to dělat musí, jinak se každá parta časem rozpadne. Kdyby se 
rozpadla ta moje, Kruis by si rychle našel další a já bych podobné 
postižence těžce hledal po zbytek života. 
Pak jsme se s Bobem dohodli, že bychom mohli Silvestr po pár letech 
zase uspořádat na jeho chatě v podhůří Jizerek. Byl jsem čerstvě 
zamilovanej a vysněná Adriana naznačila, že pojede taky. Ukrutně 
jsem se těšil a před Silvestrovským víkendem jsem vzrušením skoro 
nespal. Na místě srazu jsem byl první. Hned jak jsme nastoupili do 
vlaku, vytáhl Kruis klofnu a nasadil dlouhou sadu písní 
„oplodňováků“. To už jsem znal. Rozhlédl jsem se kolem, ke komu 
směřují Kruisovy balící pohledy tentokrát a krutě mi zatrnulo. Tak to 
ne! Adrianu jsem si přivedl já! 
Jenže takhle to obvykle nefunguje. Adriana už si jeho pohledů všimla 
a evidentně jí nevadily. V žaludku se mi začalo svíjet klubko 
chřestýšů a krev mi vystydla, že by se v ní dalo chladit pivo. Láska je 
jediná věc, která ze mě dokáže udělat Herodesa kříženého s Kainem a 
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padesátkou nindžů. To si říkám pro povzbuzení. Ve skutečnosti jsem v 
podstatě pro ženský hodnej trouba a proti protřelému Casanovovi 
nemám šanci. Ale přiznat si to, tak bych v životě nevyhrál vůbec nic. 
Než jsme dorazili na chajdu, stihl Kruis nonšalantně a nenásilně mezi 
řečí zdůraznit všechny svoje přednosti a naznačit i několik dalších, o 
nichž jsem věděl, že jimi rozhodně neoplývá. O tom, že jsem do 
Adriany blázen, věděl a vůbec si s tím hlavu nedělal. Okázale mě 
ignoroval. Vždycky byl individualista a ostatní ho zajímali jen do té 
míry, do které mu projevovali uznání a obdiv. 
Venku už se setmělo a na oknech zas vykvetly podvečerní ledové 
květy. Ani jsem se nepokochal jejich krásou, celý večer jsem 
bezmocně sledoval zdaleka ne kradmé Kruisovy pohledy na Adrianu a 
se zděšením viděl, že je má blonďatá kráska opětuje čím dál častěji. 
Ještě že jsme spali všichni v jedné místnosti a Kruis si nemohl 
Adrianu na noc někam odtáhnout. Všechny ostatní místnosti v chalupě 
totiž měly teplotu Eskymácké mrazničky.  
Ráno jsme se probudili do hustého sněžení a mrzlo, až drnčely okenní 
tabulky. Zásoby opět zařvaly hned první večer a protože se venku čerti 
přmo rozváděli, nabídl se Bob, že skočí pro zásoby sám. „Jdu s tebou“ 
odtušil Kruis. „došly mi cigára a kdoví, co tam budou mít za kšunty.“ 
A Adriana, že prej musí taky něco koupit. Nemohl jsem je nechat o 
samotě. Tak jsem vyrazil taky. 
Když jsme šli kolem bystřiny s omrzými břehy, najednou se Bob 
otočí, nenápadně na mě mrkne a povídá: „Jó, tenhle potok jezdí jen ti 
největší frajeři. Žejo, hombre?“ „Jójó,“ povídám, „támhle u toho 
šutýrku to totiž děsně kope.“ Já toho kluka plešatýho miluju. Mám 
šanci. Teď nebo nikdy. 
„Co to plácáte? Vemte mě sem, až bude jarní povodeň a já vám to 
ukážu,“ holedbá se Kruis. „Pche,“ ušklíbne se Bob. „Ti největší 
frajeři, abys věděl, to sjížděj vo Silvestra!“ „To jako fakt, jo? V téhle 
zimě?“ nevěří Adriana. „No, vedeme celkem zbytečnou diskusi, ne? 
Stejně tu není žádná loď,“ chce zahnat Kruis debatu do kouta. Skočil 
na to. Jako já před osmi lety. Všichni se odmlčíme, já s Bobem 
strategicky a Kruis s falešným pocitem vítězství posledního slova. 
Po návratu se Bob ztrácí v hloubi babiččiných skříní. Už ví, kde 
hledat. Vikingská kocábka je tam, kam jsme ji minule uložili. I štít s 
mečem. „Vodáci, pozor!“ vlítne Bob do pokoje a zařve, až sebou 
všichni cuknou. „Jede se na vodu!“ mává splasklou hračkou. 
„No tak to ne. Do tohohle v žádným případě nesednu!“ vyměkl Kruis, 
přesně jak jsem očekával. Za takové znevážení mu Adriana nestojí. 
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Takovej kačen ještě bude, určitě si v duchu říká. „No jak povidám, 
jenom vopravdoví frajeři,“ šklebí se Bob. „Kapitáne?“ „Plavky máš?“ 
ptám se s úsměvem parainstruktora těsně před tím nejobyčejnějším 
seskokem. 
„Neblbni, dyť budeš nemocnej!“ Adriana na Kruise úplně zapomněla 
a má oči jen pro mě. Pod jejím pohledem pro mě venkovní teplota 
stoupá o čtyřicet stupňů. „Neboj. My jezdíme vodu v zimě každou 
chvíli,“ odtuším sebevědomě, přestože jsme jí jeli jen dvakrát a trpěli 
jsme jako papoušci na jižním pólu. Načež hrdě odkráčím navlíct si 
plavky. 
Jasně, že jsem to pak tajně odstonal. Ale Kruis už si u Adriany neškrtl. 
Ten víkend rozhodně ne a pak už byla moje. A navíc tuhle akci nějak 
nevydejchal. Jel s námi ještě dvakrát a pak si našel jinou partu, kde 
bylo koho balit. A já měl svý Postižence zpátky.  
To léto, co bylo ten rok, bylo nejhezčí v mým životě. Byl jsem po 
proklatě dlouhý době zamilovanej šťastně. Díky Bobovi, jedný horský 
bystřině a prasklý vikingský lodi.  

 
 

Len tak 
 

 Martina Jurečeková – Jasienka                  kategorie Poezie 
 

Mať plnú náruč lúčnych kvetov, 
to by som chcela. 

Z bezodnej studničky, 
piť vodu, z lesných dlaní, 

len tak sa vznášať, 
priezračná, nad horami. 

A nech si vravia, 
že je to veľa, 

svet, rútiaci sa v pred, 
nemá čas na nič, uteká. 

Slnko príď, viac ma neobíď, 
som duša, len tak telom odetá. 
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Sovičce 
 Jakub Fára – Kuba                                              kategorie Poezie 

 
… v sovím lese, 
tak jako kdysi, 
nocí se nese 

a s nocí se mísí 
víření soví… 

 
…kdopak vám poví 

kam asi míří 
zasněné oči sovího rodu, 

když vzduchem víří, 
když víří vodu… 

 
…láká to láká 
vyletět s nimi, 

když za okny se smráká… 
…jen odvaha chybí. 

 
 

Zimní vltavské haiku 
 

 Jakub Florian                                              kategorie Poezie 
 

Nad řeku vzlétl 
vykřičník proti smutku – 

bělostný racek 
 
 

Nebe 
 Libuše Matysíková                                              kategorie Poezie 

 
Nebe je 

stádem beránků 
černí, černí se mraky 

chceme-li jíti pozpátku 
peklo je v nebi taky 
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Jak Votýpka ke Kartáči přišel 
Zuzana Kreizlová - Žabka                       kategorie Próza 
 
Votýpka se zrovna loudal orosenou jarní loukou. Slunko se na nebi 
smálo, ptáci cvrlikali jak zjednaní a svět byl krásnej. Právě se sehnul, 
aby utrhnul fialku a zastrčil si ji do knoflíkové dírky, když vtom ho 
cosi popadlo za rameno a zaskřípalo: "Jízdenky, prosím!" 
V příští chvíli už mžoural do širokého, do ruda spáleného obličeje 
zápasníka v propoceném modrém stejnokroji - vlastně zápasnice, 
opravil se, když bezděčně sklouzl očima o něco níž. Podle ničeho 
jiného to totiž poznat nešlo.  
"Tak bude to?" zaznělo nad ním nakvašeně.  
Votýpka sebou trhnul, když mu došlo, že v úvahách nad pohlavím 
skřípající osoby zůstal na ty dvě velehory pod modrou blůzou zírat dýl, 
než bylo slušné. Proto bleskurychle chmátl po požadovaném kusu 
papíru a s omluvným výrazem jí ho podával. 
"Děláte si ze mě srandu?" zahřměla ta osoba.  
Ve Votýpkovi hrklo o něco víc, když zjistil, že papír, který poslepu 
sebral ze stolku, docela dost připomíná jakýsi reklamní leták a ani 
trochu jízdenku. A že žádný jiný na stolku není. Ani na zemi. Ani v 
kapse. Ani v batohu. Dokonce ani pod sedadlem.  
Vytáhlý kluk na protějším sedadle si s nezúčastněným výrazem 
prohlížel oprýskanou nádražní ceduli za oknem.  
Významně zdvižené obočí průvodčí vystřídal výraz rotvajlera, který si 
je jistý svou kořistí. Votýpka žbleptnul cosi, co snad mělo být 
pokusem o vysvětlení, leč s pochopením se nesetkal.  
"Tak zmizela, jo? A tomu mám jako věřit? Zadarmo jezdit, to by se 
nám líbilo! Hybaj ven, holoto žebrácká!" A než se Votýpka nadál, už 
se sbíral ze škváry i s batohem a počítal si kostičky.  
Když slunko přeškobrtalo přes pár nebeských čar, našlo Votýpku 
nahoře v kopcích, jak sedí opřený o kmen borovice a přežvykuje 
stéblo trávy. A kouká na to hluboký zelený moře, který se vlní na 
protější stráni a voní po smůle a jehličí. A všechny průvodčí, jízdenky 
a nádraží jsou v tu chvíli zapomenutý někde na druhým konci vesmíru.  
Možná by tak seděl ještě dlouho a snad by i znova usnul, kdyby křoví 
na protější straně mýtiny nezašustilo a nevykoukla z něj štětinatá psí 
hlava. A za ní posléze i psí tělo, celé pokryté zrzavou a bílou srstí.  
"Kde máš pána?" prohodil Votýpka, když už chvíli koukali jeden na 
druhého. Psisko v odpověď zavrtělo ocasem a rozběhlo se k 
Votýpkovi. Dva kroky před ním se zarazilo, sedlo na zadek a upřelo 
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na něj vyčkávavý pohled.  
Votýpka pro změnu upřel vyčkávavý pohled na protější stranu mýtiny, 
odkud by se měl co nevidět vynořit nějaký turista v bermudách - nebo 
v horším případě hajný - a odvést si psisko s sebou. Nebo aspoň 
zavolat. Žádné volání se ale neozvalo. Zato se ozvalo něco jiného. 
Mlaskavé zvuky přicházely přesně z toho místa, kam Votýpka odhodil 
batoh.  
"Jedeš, potvoro!" Zakňučení prozradilo, že borová šiška našla svůj cíl. 
Psisko po něm přes rameno hodilo ublížený pohled, ale druhá šiška ho 
zahnala na úprk dolů po cestě. „To tě naučí krást cizí 
zásoby,“ zabručel Votýpka, když pes zmizel za ohybem cesty, a šel 
zkontrolovat stav žracáku. Slanina byla sice pryč, ale pořád ještě 
zbývalo dost na to, aby netrpěl hlady. Posbíral svých pět švestek a 
vyrazil výš do kopců, dál od vesnice a zatoulaných psů.  
Jak stoupal výš, slunko se klonilo k západu. Votýpka cestou už ze 
zvyku sbíral suché klacky, aby pak nemusel shánět dřevo po tmě. Jak 
se shýbal, občas se mu zazdálo, jako by v dálce za sebou zahlédl 
povědomou světlou skvrnu. Než se pořádně setmělo, bylo už jasné, že 
šišky nezabraly.  
Druhého dne už se pes nekradl za Votýpkou jako stín, ale poklusával 
po jeho boku a po očku hlídal, jestli tam pořád je. Příměří uzavřené 
přechozího večera za účasti zbytku guláše z konzervy a stvrzené 
čestným psím slovem, že nepoleze do žracáku, nebude-li k tomu 
vyzván, se ukázalo jako celkem výhodné, když se pes později v noci 
stulil do klubíčka vedle Votýpky a zahříval mu záda.  
Po poledni se zastavili u studánky, kde se napili – Votýpka první – a 
rozvalili v trávě. Pes se Votýpkovi vecpal pod ruku a jal se do něj 
šťouchat čumákem.  
„Podrbat bys chtěl? Dyť ty nejseš pes, ty seš kartáč,“ povídá Votýpka.  
„No nejseš?“ Pes zamručel a labužnicky nastavil krk drbající ruce.  
„Tak vidíš.“ 
Kdyby se potkali nad hladinou studánky, než ji Votýpka rozčeřil 
mozolnatýma rukama, uviděli by tam dvě navlas stejné rozježené 
strašidla, lišící se snad jen v tom, že to první mělo na hlavě plstěnou 
hučku a to druhé místo nosu černý čumák. Nic takového se ale nestalo. 
Když Votýpka usoudil, že už se pováleli dost, posbíral se z trávy, 
zavelel: „Deme, Kartáč!“ a vyrazili dál.  
Oheň byl vidět už z dálky, zářil mezi stromy jako maják. Votýpka za 
to byl vděčný, tma zhoustla do asfaltova, měsíc se někde flákal i s 
hvězdama, a tak škobrtal poslepu přes kořeny a šutry jako můra 
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rovnou za světlem.  
Nakonec ho stín stromů vyplivnul na nevelký plácek ozářený ohněm. 
Cosi tiše vypísklo.  
„Ahoj,“ pravil Votýpka a snažil se, aby to znělo dobrácky. Soudě 
podle nedůvěřivých pohledů čtyř kluků, kterým mohlo být nanejvýš 
dvacet, a drobné plavovlásky, která se ještě teď držela za pusu, se mu 
první dojem moc nepovedl. „Můžu se u vás trošku vohřát?“ 
„Ale jo,“ ozvalo se nakonec, když už ticho začínalo znít beznadějně. 
„Místa je tu dost,“ dodal kudrnatý čahoun, ke kterému se tiskla 
plavovláska. Někteří z ostatních se sice tvářili nesouhlasně, ale nahlas 
nikdo neprotestoval. Votýpka se teda usadil na nejbližší kládě, 
vytáhnul z batohu klobásu a začal si chystat prut.  
„Rex!“ Votýpka se ohlídl. Ze stínu stromů se teprve teď vynořilo 
ježaté psisko a váhavě přešlapovalo pár metrů od ohně.  
„Rexíku! Pojď ke mně! Na…,“ vábil k sobě psa medovým hlasem 
čahoun. Pes pomalu došel až k němu a natáhl se pro nabízenou 
dobrotu. „A mám tě, ty svině prašivá, zablešená! Já tě naučím, 
zdrhat!“ Pes kvičel a kroutil se jako užovka, ale čahounovi, který ho 
jednou rukou pevně držel za kůži a druhou ho mydlil hlava nehlava, se 
mu vysmeknout nepodařilo.  
„To by snad stačilo, ne?“ houkl Votýpka, když už to rodeo trvalo moc 
dlouho a nikdo nic nenamítal.  
„Do toho ti nic není, jasný? Jestli se ti něco nelíbí, di se ohřívat někam 
jinam.“ 
Votýpka spolkl odpověď, která ho pálila na jazyku, mlčky sbalil batoh 
a zmizel ve tmě. Zarputile se snažil neslyšet psí kníkání, které se mu 
zarývalo mezi lopatky a bodalo kdesi v hrudním koši. Koneckonců, 
říkal si, je to jeho pes.  
Ustlal si v trávě o kus dál. Klobásu jedl studenou a nechutnala mu ani 
trochu.  
Někdy vprostřed noci ho vytrhl ze spaní rámus. Křik, rány a psí 
kňučení. Dupot. A chlupaté torpédo, které se mu mermomocí snažilo 
nacpat do spacáku. „No tak, už je to dobrý,“ konejšil psa Votýpka a 
hladil to třesoucí se a prudce oddychující štětinaté tělo. „Už je to 
dobrý,“ opakoval a hladil psa dlouho, dokud sám neusnul.  
Ráno mířili cestou dolů do údolí. Kdyby je potkal náhodný pocestný, 
řekl by, že se od včerejšího dne nic nezměnilo. Byli už o pěkný kus 
níž, když Votýpku něco napadlo a začal horečně šacovat kapsy. 
Nakonec vyházel i půlku batohu a když nenašel, co hledal, zaklel, 
povzdechl si a obrátil se zpátky. 
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Když dorazili k ohništi, zastihli včerejší partu uprostřed balení. 
Čahoun právě s cigárem v puse zapínal batoh, když se Votýpka a pes 
objevili v jeho zorném poli.  
„Ale to se podívejme. Jdeš mi vrátit mého psa?“ 
Votýpka si dal s odpovědí na čas. „Řek bych, že žádného psa nemáš.“ 
Čahoun se ušklíbl. „Rexi, k noze!“ 
Pes natočil hlavu na stranu, ale jinak se nepohnul. Votýpka zašmátral 
v trávě pod kládou, na které včera seděl. Spokojeně se pousmál, když 
nahmatal dřevěnou rukojeť prastarého nože s vypáleným věnováním. 
Vrátil nůž tam, kam patřil, a obrátil se k odchodu. „Deme, 
Kartáč,“ zavelel a trochu litoval toho, že nevidí, jak čahounovi 
vypadlo cigáro z otevřené pusy.  
Seděli ve vlaku. Votýpka na sedadle, pes pod ním. S tlamou 
převázanou puntíkatým šátkem, aby nikdo neřek. Votýpka se 
v myšlenkách vrátil do nádražní haly. Vlak mu jel až za dvě hodiny, 
takže měl ještě jednou příležitost k setkání s tou partou z lesa. Přesněji 
řečeno s její půvabnější částí, která byla vyslána pro lístky, zatímco 
zbytek pokuřoval venku.  
Už mířila ven, ale u dveří zaváhala a pak se vrátila k Votýpkovi. Teď 
za denního světla už nevypadala vystrašeně. Spíš odhodlaně. 
„Víte, já proti vám nic nemám,“ začala. „A vím, že se u vás Rex bude 
mít líp. Majk není špatnej, ale je… no, trochu nervák a když ho 
popadne rapl…,“ hodila po Votýpkovi výmluvným pohledem. „Ale 
měl byste něco vědět. Dejte si pozor na papíry.“ Snad by ještě něco 
dodala, kdyby ji nepřerušilo hlášení příjezdu jejich vlaku. „Už 
musím,“ řekla a nechala Votýpku na lavičce, ať si s papírama láme 
hlavu sám.  
„Jízdenky, prosím!“ zaskřípalo vedle Votýpky. V tu ránu byl zpátky 
v kupé. Tváří v tvář zápasnici v modré blůze. Votýpka chmátl po 
jízdence na sedadle vedle sebe. Nic. Podíval se. Nic. Nikde. Pes 
s nevinným výrazem cosi přežvykoval. A v tom mu to docvaklo. 
Papíry! 
Odevzdaně si povzdechl.  
„Rovnou mě můžete vyhodit, protože tohle mi fakt neuvěříte.“ 
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Po-le-mi-ky 
 

 Josef Puchala – Alff Ralff                                        kategorie Poezie 
 

Dunčo feat Mesiac 
Štekal Dunčo na mesiac: 
ja som pes a kto je viac? 
Po celý čas strážim dom, 
ty len v noci vyjdeš von! 

Mesiac chcel skryť rozpaky, 
nuž  zaliezol  za  mraky. 

 
Ďateĺ feat červík 

Ďobe  ďateľ  do  dreva: 
„nechcite ma nahnevať! 
Strom, na to si nezvykaj, 
rýchlo  vydaj  červíka!“ 
Červík v nemom úžase 

kričí: „nie som v atlase! 
To je predsa správa hrozná. 
Ako si ma mohol spoznať?“ 

„ Červík, vieme o  tebe, 
našli sme ťa na webe!“ 

Červ, ktorý má v kmeni azyl, 
pod kôrou sa ticho plazí: 

„strom, mám tvoju dôveru, 
či  ma  ďatle  zožerú?“ 

 
Opice feat opice 
Hádali sa opice 
o drevené palice. 

Vraj sa tak skôr dostanú 
k obrovskému banánu. 
Počkaj, kým sa najedia, 
možno, že nám povedia 
či ich to už nenudí 

podobať sa na ľudí. 
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Uhlíky nehasnú 

 
Martin Mazor – Tarzan                                            kategorie Poezie 

 
Raz každému zhasne 

ten jeho uhlík, 
ktorý našiel kedysi 

pri svojom prvom ohni. 
Zhasne 

a už sa nerozžiari. 
 

To starý kamarát 
mi vždy hovoril 

túto svoju 
čundrácku veštbu. 

 
Príde rodina, deti 

a kolobeh ďalších povinností. 
Nenájdeš si čas 

ísť k ohňu. 
Tvoj uhlík zhasne, 

lebo stratíš cestu k nám. 
 

To povedal a zmizol kdesi v čase. 
 

Hej, starý kamarát, 
kde si? 

Už pár rokov 
mi na potlachu 

chýba ten Tvoj uhlík! 
 

Mal by žiariť 
Niekde vedľa môjho, 

mojej ženy 
a našich detí. 
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Cizinec 
Petr Soldát - Harmonika                       kategorie Próza 
 
Franta Skočdopole s Pepou Nádeníkem seděli v hospodě U Čepu a 
znuděně se rozhlíželi po lokále. Žádná změna. Ve vzduchu se líně 
povaloval namodralý kouř z doutníků a viržinek přítomných hostů, 
který čas od času, rámci obsluhy přítomných, rozehnal svým 
mohutným tělem hostinský Šimánek. 
To ovšem neměnilo nic na tom, že všechno bylo při starém a tudíž 
velká nuda. Pravda, občas proplula lokálem i značně vyvinutá paní 
hostinská, ale o co byla paní hostinská vyvinutější, o to měl hostinský 
Šimánek pádnější ruku. Takže zas nic. Nebýt lijáku, který venku 
bičoval všechno živé i neživé, dávno by se Franta s Pepou zvedli a 
změnili lokál.  
Když vrzli dveře u vchodu a blýsknul se v nich promočený plášť, 
vypadalo to, že už nějaký fiakrista nevydržel svízelné počasí a 
zaskočil si na skleničku grogu. 
Postava, která prošla dveřmi, však variantu s fiakristou zcela 
odbourala. Návštěvník měl klobouk s širokou krempou, vysoké 
kožené boty, dlouhý plášť a podivné zavazadlo na zádech. Zkrátka, 
vypadal dosti zvláštně i na hospodu U Čepu, přestože mezi její 
klientelu rozhodně nepatřili sekční šéfové, či emeritní profesoři. 
Cizinec mlčky pokynul rukou na pozdrav, obhlédl celou hospodu, až 
se jeho pohled zastavil na Frantovi s Pepou, kteří s pusou dokořán 
vypadali jako silně zmatení kapři. A když si příchozí sundal 
promočený plášť, úžas je rozhodně neopustil. 
Cizinec jakoby z oka vypadl postavám z obálek dobrodužných 
románů, které Franta s Pepou hltali podstatně víc než nedělní kázání 
v kostele.  
Kdyby jenom hltali, oni byli příběhy Colorado Kida, Kansas Billa a 
všemi ostatními hrdiny přímo posedlí. Franta si tajně schovával 
všechny možné ústřižky a odřezky z kůže, aby se mohl pochlubit 
Pepovy novým opaskem a pouzdrem na nůž, a Pepa ze stejného 
důvodu piloval ve sklepě plechovou šerifskou hvězdu. 
Teď oba, s otevřenými ústy, seděli naproti cizinci, který oplýval nejen 
hvězdou a opaskem, ale i širákem, koženou vestou s třásněmi, 
kostkovanou košilí, zkrátka vším, čím oplývali hrdinové zmíněných 
románů. Jedinou záhadou bylo ono podivné zavazadlo, opřené v rohu 
o zeď.  
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Cizinec je oba zkoumavě pozoroval, a když viděl jejich zájem, tiše 
pronesl: 
„ Jestli chcete vidět víc, čekám vás v sobotu odpoledne u Štěchovic na 
jezu. Deku a jídlo na dva dny s sebou.“ 
Cizinec dopil pivo, popadl zavazadlo a ztratil se stejně rychle, jako se 
objevil. 
Franta s Pepou se probrali z mrákot a rozhlíželi se po lokále, kde to 
vypadalo, jakoby si cizince nikdo jiný nevšiml. Hostinský Šimánek 
stále volně proplouval mezi stoly, roznášel pivo a trestal opovážlivce, 
kteří si dovolili příliš dlouho spočinout pohledem na jeho paní. 
Ale kypré tvary paní hostinské momentálně Pepovi s Frantou nic 
neříkaly. Jejich aktuální myšlenky byly teď pouze dvě.  
Sobota.  
Štěchovice. 
***** 
 „Vidíš ho?“ 
„Nevidím.“ 
„Jen aby tam byl.“ 
„Musí bejt, pozval nás.“ 
Franta s Pepou si to v sobotu štrádovali ze Štěchovic proti proudu, 
vyzbrojeni stočenou dekou a šrůtkem špeku. 
Dorazili k jezu, který sice pěkně hučel, ale jinak tam bylo pusto a 
prázdno. 
„ Tak a co tu teď budeme dělat?“ optal se celkem nervózně Pepa. 
„ V nejhorším můžeme sníst špek a vyrazit zpátky na vlak“, mlsně se 
olízl Franta a začal se hrabat ve stočené dece. 
„Já bych ten špek nejedl“, ozvalo se za nimi, „do večera nám ještě 
vyhládne.“ 
Jak byli oba zabráni do debaty, vůbec si nevšimli cizince, který se 
najednou objevil na jezu, jako by tam byl už od počátku věků. 
Franta s Pepou nadskočili jak píchnutí včelou. 
„Do ... do ... dobrý den přejeme“, zakoktali dvojhlasně. 
Cizinec se rozhlédl po okolí a povzdechl si. 
„Dobrej den sice je, ale my si od teď tykáme a zdravíme se ahoj. 
Jasný?“ 
„Jasný“, zazněl nadšený dvojhlas. 
Cizinec si opět povzdechl, mávnutím ruky vydal pokyn k odchodu a 
Franta s Pepou poslušně vyrazili.  
V rámci nadšení si ani nevšimli, že i přes pěkné a slunné počasí, je 
cizincův plášť i batoh promočen stejně, jako onoho večera v hospodě. 



 124 

***** 
„Už tam budééém?“ zeptal se po několika málo kilometrech Pepa. 
Franta se neptal vůbec. Jeho poněkud rozložitější postava, 
v kombinaci s kilometry, mu dovolovala pouze funět a v duchu se 
modlit. 
„Už jsme tady,“ prohlásil cizinec a shodil na zem batoh. Franta rovnou 
upadl a Pepa se udiveně rozhlížel kolem sebe. 
Ono zmíněné „tady“ byla louka u řeky. Nic víc, nic míň. 
Než se stačil kdokoliv z nich na cokoliv zeptat, promluvil cizinec: 
„ Vy oheň, já vodu. Sekeru najdete v usárně.“ 
Cizinec odepnul z batohu jakousi láhev a měl se k odchodu, když 
uviděl, že Franta s Pepou stojí na břehu jako dva solné sloupy. 
„Kdeže je sekera?“ 
„V usárně.“ 
Pořád nic. 
„Tohle je usárna,“ ukázal cizinec na svůj batoh a s povzdechem 
odešel. 
Franta s Pepou se vrhli na cizincovo zavazadlo jako vosy na bonbón. 
Když se cizinec vrátil s vodou, tak oheň sice už poslušně plápolal, 
avšak o kus dál byla hromada čehosi nepopsatelného, vedle které stáli 
Franta s Pepou a tvářili se značně provinile. 
Cizinec si toho dne již poněkolikáté povzdechl. 
„Ta sekera byla navrchu,“ pronesl unaveně. 
„ Když my si chtěli vyzkoušet, jak se to balí.“ 
Bylo zjevné, že zkouška dopadla naprosto negativně. 
Cizinec si nahnul z placatky, pak ještě jednou a nakonec zaklekl 
k hromadě, kterou zručně a bez otálení proměnil zpět do původního 
tvaru podlouhlého batohu. 
„Dávali jste pozor?“ 
„ No jasně.“ 
 „Takže začíná Franta,“ oznámil cizinec vesele a opět přihnul si 
z placatky. 
Trénink v balení se protáhl do pozdních nočních hodin.  
***** 
Za týden si to Franta s Pepou opět šinuli na tábořiště a byli natěšení, 
jak se cizinci pochlubí s novou výbavou. Po předchozím víkendu 
prolezli krámky a krámečky v celé Praze, a nejen, že se jim podařilo 
sehnat kostkované košile a širáky, ale navíc měl každý svou deku 
zabalenou ve vlastní usárně. Oba se dmuli pýchou a těšili se, co asi 
jim na to cizinec řekne. 
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Cizincovo místo u jezu však bylo prázdné. Ani u ohniště v zátočině 
nikdo nebyl, všechno zůstalo tak, jak to tam minulý víkend nechali. 
Vlastně, úplně všechno ne. Na špalku u dřeva ležela knížka. Suchá, 
čistá, jako by jí tam někdo položil před chvílí. 
„Cesta, román od Jacka Londona,“ odslabikoval Franta a listujíc 
knihou, dodal: 
„Tohle krátký slovo neznám.“ 
Pepa, aniž by projevil sebemenší zájem o nějaké neznámé slovo, 
odebral Frantovi knihu s tím, že čtením knížek se lavičky k ohništi 
nevyrobí, a vyhnal ho pro sekeru. 
Když Franta uraženě tahal sekeru z usárny, všiml si, že je na batohu 
natištěná řada čísel. 
„Hele, co je to 1, 9, 1, 7.“ 
„To bude rok výroby. Devatenáct set sedmnáct. Loňskej ročník, takže 
funglovka.“ 
Znělo to sice logicky, ale Frantovi se pořád na tom něco nezdálo. 
Pořád měl takový neodbytný pocit, že je na tom něco špatně. Ale 
pořád nevěděl co. Přemýšlel o tom ještě při stavbě druhé lavičky, ale u 
čtvrté už si na to ani nevzpomněl. Příští víkend přijedou i holky, takže 
útulná lavička je důležitější než nějaké podivné tušení. 
A svým způsobem to byla pravda. K čemu by Frantovi bylo zjištění, 
že číselná řada na cizincově batohu neodpovídala Pepově teorii o 
letopočtu. Jak moc by mu asi pomohlo, kdyby si vzpomněl, že čísla na 
cizincově batohu byla 
1, 9, 4, 3. 
***** 
Z protějšího břehu jsem pozoroval, jak Franta s Pepou stloukají 
lavičky. No, dalo to sice práci, ale nakonec všechno klaplo tak, jak 
mělo. Oba kluci, v širácích a kostkovaných košilích, budují jedno 
z prvních tábořišť v tomhle údolí. Je sice škoda, že za pár desítek let 
spláchne celou osadu přehrada, ale to už budou hořet ohně v mnoha 
dalších osadách a nikdo už je neuhasí.  
Takže můj úkol, tady a teď, je zjevně splněn. A když říkám tady a teď, 
myslím to oboje doslovně.  
Můj další přenos totiž bude nejen v čase, ale i v prostoru. Zajímavé, 
avšak dosti nepříjemné. Dá se to přirovnat k pocitům pomeranče, 
který je procpán klíčovou dírkou, a na druhé straně je po něm 
požadováno, aby byl celý, neporušený a pokud možno veselý. Zhruba 
tak je to příjemné.  
Ale co naplat, je to moje práce. Takže s úsměvem na rtech se musím 
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tou klíčovou dírkou šoupnout na začátek století, abych v San 
Francisku dokopal jednoho bývalého a nepříliš úspěšného zlatokopa 
k rozvinutí jeho literárního talentu, ke změně jména a k napsání díla, 
kde se poprvé objeví to SLOVO.  
 Ano, správně, to krátké, jednoslabičné slovo, které ovlivní život nejen 
těch dvou kluků u řeky, ale i mnoha generací, co přijdou po nich.       
Respektive, už ovlivnilo. I když, v tomhle čase, vlastně teprve ovlivní.   
Časování sloves je při tomto druhu cestování celkem záludný oříšek. 
Blikající kontrolka na přenašeči mi oznámila, že na filosofování už 
mnoho času nezbývá a panorama, s řekou a tábořištěm, se mi rozpadlo 
před očima na milion kousků. 
***** 
Z metrové výšky jsem zahučel do bahna skoro po kolena. Následně 
mě málem přejela bryčka. San Francisko tohoto času by zjevně mělo 
něco udělat s veřejnými komunikacemi.  Z přesunu se mi obracely 
všechny vnitřnosti v těle, ale co bych vám povídal. O tom pomeranči 
to už znáte, a kdo nezažil, stejně nepochopí.  
Než jsem se stačil vzpamatovat, rozblikaly se na přenašeči snad 
všechny kontrolky najednou a já na poslední chvíli zahlédl zlatokopa, 
jak chvatně vběhl do protějšího saloonu.  
 Jestli mu co nejdřív nepřiškrtím přísun kořalky, tak natáhne brka dřív, 
než pošle do světa to SLOVO a já budu muset začínat s přesuny zase 
od začátku.  
Ne, že by to nebylo zajímavé, ale o tom pomeranči jsem vám to snad 
už říkal.  
Nebo ne?  

 
 

Srdeční 
 

Iva Spurná – Draculea                                              kategorie Poezie 
 

...srdce se neláme jako skála, 
ani neokorá jako chléb, 

to jen malé bublinky nadějí praskají 
a nechávají po sobě krátery, 

které se dlouho hojí... 
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Poprava 
Andrea Benčová – Andy Bábovka                      kategorie Próza 
 
Konečne prší, teší sa a necháva si kvapky dažďa stekať po tele. Pôda 
v okolitých lesoch je po niekoľkotýždňových horúčavách, netypických 
na jeseň, vyprahnutá, potoky sa zmenili na bariny, potôčiky zmizli. 
Aspoň bude zasa voda v prameni, prebehne mu mysľou a v šumení 
dažďa si premieta zážitky posledných dní. Je to len pár hodín, čo ho 
opustili kamaráti. Pohľad  sa mu zastaví na malebnom zrube rovno 
pred ním. Ukrytý pod velikánmi  smrekov, ráno pri východe zaliaty 
slnkom, tak ako toto celé územie v malokarpatských lesoch, ktoré 
trampi objavili pred mnohými desaťročiami.  Spolu s osadníkmi tu 
strávil  celý víkend. Využili suché, slnečné počasie na záverečné 
prípravy na zimu. Zrub  vyčistili a dvakrát natreli lakom, ktorý ho 
bude chrániť v zimných mesiacoch.  S tým im veru veľmi nepomohol, 
ale veď  ich bolo na robotu dosť. Jeho prácou bola starostlivosť 
o drevo. „Nikto sa nevie tak dobre postarať o drevo ako ty,“ často mu 
vravievali, „pekne uložené vďaka tebe nám poslúži celú 
zimu.“ S ľútosťou sa za nimi pozeral, keď mávali na rozlúčku. 
Schádzali  strmým briežkom ku vyschnutému jarku, ktorý sa o chvíľu 
začne napĺňať životodarnou vodou, domov, do mesta. 
 Mesto. Nikdy tam nepatril. Žije celé roky skromne a sám v týchto 
krásnych lesoch. Cez týždeň  len v spoločnosti zvierat a vtákov, sem 
tam okolo prefrčí cyklista, bežec, či turista, ale tí si ho väčšinou ani 
nevšimnú. No a víkendy, na tie sa vždy tešil. Prichádzali kamaráti, 
nabalení zásobami, ale hlavne s gitarami, mandolínami, sem-tam aj 
s basou a keďže to boli vždy dobrí muzikanti, vedeli aj pekne, citlivo 
hrať a nerušili okolitý svet.  Nie raz si všimol v lese zvedavé srnky, 
ticho stojace v húštine, akoby načúvajúce pesničkám. 
Kedy to vlastne bolo, keď sa kamaráti, z ktorých už skoro nikto nie je 
nažive, rozhodli  postaviť  tento zrub, pýta sa sám seba, nevie sa 
rozpamätať. Tým, že žije samotársky, bez kontaktu s mestským 
životom, nepamätá si skutočnosti  podľa dátumu, ale skôr podľa 
nejakých udalostí. Už to mám, veď to bolo v tom roku, keď v lete dole 
v meste hučali tanky. 
Tanky. Na vlastné oči ich vtedy nevidel, ale chalani o nich  hovorili. 
Bolo to v auguste večer, celí rozrušení a nahnevaní dobehli do zrubu. 
Bola streda, pracovný deň, ale zišli sa tu všetci.  Pozorne ich počúval  
a nechcel  veriť  tomu, čo sa dialo v celej krajine. Tak ako nechcel 
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neskôr veriť , že niektorí z nich sa rozhodli kvôli tým udalostiam, a čo 
po nich nasledovalo, opustiť túto zem.  
 Vtedy som veru ďakoval osudu, že nie som odkázaný na život 
v civilizácii a nemusím robiť takéto rozhodnutie, lebo ja by som  bez 
týchto našich lesov žiť nedokázal, prebehne mu mysľou.  
Toho istého názoru boli aj mnohí trampskí  kamaráti a zostali, aj keď 
nejeden z nich mal problémy v škole či práci. Práve v tých časoch sa 
častejšie začali utiekať k životu v krásnom údolí potôčika 
pritekajúceho spod zalesneného  vrchu, zveľaďovať zrub a sedávať pri 
ohni, kde mohol každý nahlas povedať, čo si myslí a nemať z toho 
problémy. 
Niť spomienok preruší hukot motorov nepríjemne sa rozliehajúci  
lesom vo vytrvalom šumení dažďa.  
„Nenávidím ten zvuk, nikdy som si naň nezvykol,“ myslí si  
nahnevane. „Najväčší nepriateľ lesa je lesný robotník,“ to vždy 
hovorievali kamaráti, keď videli, akú spúšť v lese nechali traktory 
a nákladiaky. Zničené chodníky, vyťažené dobré drevo, orezané 
haluziny, nechané napospas prírode, poodhadzované odpadky, fľaše, 
pneumatiky... 
Všetko sa to však ešte viac zhoršilo od udalostí toho novembrového 
víkendu pred rokmi. Vtedy  sa tu chalani počas zasnežených večerov  
stretávali zasa častejšie a tešili sa, že odteraz už bude všetko lepšie 
v mestách, v práci, vo vzťahoch  ľudí k ľuďom a čo jeho najviac tešilo, 
ľudí  ku prírode. „Horkýže lepšie, rýchlo nás naše naivné nádeje 
opustili, prevalcované bezohľadnou realitou!“ Do lesov, na miesta 
prístupné kedysi len lesníkovi, trampovi, či turistovi začali prenikať  
ich novodobí  páni. Na džípoch a teraz v posledných rokoch na 
štvorkolesových motorkách, ktorými sa dostanú úplne všade. 
Devastujú neporušenú prírodu, tak ako aj ťažké mechanizmy, ktoré 
neustále ťažia v lese, nedbajúc na rozmočenú pôdu od dažďa, či snehu. 
Nechávajú za sebou rozryté brázdy, zničené chodníky, zmenené na 
hlboké ryhy, ktoré ani neprejdeš, ani neobídeš. „A o plašení a strieľaní 
zvere bez kontroly ani nehovorím,“ rozčuľuje sa sám pre seba. „To za 
grófa Pállfyho, ktorému kedysi všetky tieto lesy patrili, bol prísny 
zákaz vstupu do lesov s povozmi pokiaľ bola pôda rozmočená. A ak to 
bolo nevyhnutné, tak sa lesné chodníky museli vykladať doskami, aby 
neboli zničené kolesami vozov a kopytami koní. Dnes je to síce 
zakázané tiež, ale nikto už nič nedodržuje.“ 
Z myšlienok ho preruší  hluk motorov celkom blízko. Nočnú tmu 
umocnenú zamračenou, daždivou oblohou pretnú lúče  reflektorov  
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prichádzajúcich štvorkoliek. Nevítaní návštevníci  na nich schádzajú 
stráňou až sem, ku jeho milovanému zrubu. Ukryje sa do svojej skrýše, 
pri  štósoch dreva, pekne naukladaných a pripravených na zimu. 
Fuj ten smrad z výfukov, nadáva. Ale to nie je len zápach spalín, cíti 
aj iný pach, snaží sa ho identifikovať.  Pripomína mu niečo hrozivé. 
Nie to nemôže byť pravda. Benzín. S hrôzou sa mu vybavuje 
spomienka, keď ho cítil naposledy. To bolo pred pár rokmi a vtedy 
zhorel susedný zrub, ktorý stál povyše potôčika, za zarasteným 
kopcom, pár  desiatok metrov odtiaľto. Zostali len obhorené kachle 
s komínom. 
Napriek tme vidí pohybujúce sa  postavy, v rukách majú bandasky, 
z ktorých vylievajú smradľavú tekutinu na trámy, steny, sedenie pred 
zrubom. Odhodenou horiacou cigaretou zapália ničivý plameň, ktorý 
razom vzbĺkne a začne pohlcovať  zrub a v ňom takmer polstoročnú 
históriu kamarátstva. Plamene pochovávajú všetky fotky, kroniky, 
camrátka, vlajky, placky, pohľadnice, listy, kresby. Popravčia čata  
podpaľačov  stojaca stranou pozoruje svoje dielo skazy.  
Ocitol sa v zúfalej a bezmocnej situácii. Najprv sa chcel vrhnúť  
medzi nich a zabrániť ničeniu, ale čo zmôže sám a starý proti toľkým! 
Nechce ani pomyslieť na to, čo by sa s ním stalo, keby ho tu ako 
neželaného svedka objavili. 
Nie, to nie! S hrôzou sleduje ako sa postavy blížia priamo ku jeho 
skrýši za drevom. Vrastený do zeme nedokáže  ujsť. Verí, že ho kopa 
dreva  dostatočne ukryje, snaží sa v hukote obrovského požiaru 
porozumieť, o čom sa netvory stojace pár metrov od neho bavia. 
„Podpáľme aj to drevo, nech si tu nemôžu robiť posedenia pri ohňoch,  
stretávať sa a hrať svoje idiotské pesničky,“ kričí do hluku ohňa 
krpatý tlsťoch. „Budeme mať  istotu, že keď sem prídeme v noci 
strieľať, tak tu nikto nebude otravovať a sťažovať sa.“ Ostatní 
s rehotom súhlasia. Stále nehybný vo  svojom úkryte, v  žiari 
najväčšieho a najstrašnejšieho ohňa aký kedy videl, sleduje ako 
z prinesenej bandasky zloduchovia lejú benzín na naukladané polienka 
dreva, za ktorými sa schováva. Ohromne sa zabávajú, nechajú si 
kolovať fľašu s čierno-bielou nálepkou, odhadzujú nedofajčené 
cigarety na horiacu kopu dreva, ktoré vysoko šľahajúce plamene 
postupne pohlcujú.  
„Rýchlo, zdrháme!“ kričí krpatý tlsťoch, ktorý celú túto príšernú 
popravu riadi, „aby sa nám nechytili  štvorkolky!“ Nasadzujú si prilby 
a s hukotom prehlušujúcom hukot ohňa a šum neprestávajúceho  
dažďa  opúšťajú apokalyptické miesto. 
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V zúfalstve  vidí, že oheň už pohltil celý zrub, len vytrvalý dážď 
zabránil nerozšíreniu sa požiaru do okolitého lesa. Z ochromenia 
hrôzou ho preberie príšerná bolesť a páľava ním prenikajúca. Oheň 
z horiaceho dreva sa mu šíri do útrob, páli, hryzie a ničí jeho mohutné 
telo. Cíti ako ho oberá o posledné sily a želá si len jedno, aby sa ešte 
naposledy stretol s kamarátmi, aby ospravedlnil svoju nemohúcnosť. 
Pomaly sa rozvidnieva a v priebehu doobedia milosrdný dážď uháša 
plamene. Postupne sa vyjasnieva. Na smutnom zhorenisku zostáva len 
obhorený komín a spúšť. Na jeho okraji stojí pár kamarátov, v rukách 
čiapky. 
Po chvíli prichádzajú ku nemu. Pozerá  im do zúfalých tvárí, do očí, 
v ktorých sa lesknú slzy. 
„Kamarát náš, takto strašne sme my dopadli,“ prihovárajú sa mu. 
Hladia ho po spálenej kôre na  kmeni, do ktorého oheň vyhrýzol veľkú 
čiernu dieru, pozerajú na obhorené kýpte konárov.  „Z  tohto sa už 
veru nespamätáš,“ vravia s hnevom a trpkosťou v hlase. „A koľké 
roky si tu stál. Mohutný, pevný a rovný. Krásny smrek  tvoriaci oporu 
prístrešku na drevo. Rástol si v dvoch storočiach, v ktorých ťa 
nezničili búrky, víchrice ani povodne, ale ruka zla, stále viac sa 
rozpínajúceho sa v našich lesoch.“ 
Zmučený bolesťou, ale šťastný, že sa ešte naposledy stretli, s vypätím 
posledných síl pozerá na odchádzajúcich kamarátov, na  slnkom  
zaliate stromy, započúva sa do opäť zurčiaceho potôčika, do šumenia 
lesa, praskotu konárov. Zvuky, sprevádzajúce ho celý život sú 
postupne slabšie, až pre neho stíchnu navždy. 

 
 

Vrabec 
 

Zdeněk Ryšánek - Crischot                                           kategorie Poezie 
 

Z ekologie mu dávám 
jedničku jak bič. 

Napil se jen tak z kaluže, 
frrrnk… 

a byl pryč. 
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Mám je! 
Pavel Matějka – Yankee                            kategorie Próza 
 
Měl to být pohodový zimní víkendový vandr. 
Čičinu napadalo, že půjdeme na běžkách, když bude sníh a vezmeme 
si sněžnice, když bude hodně sněhu. A taky ukulele, páč je malý, 
vejde se do batohu a nebudeme přeci večer u ohně sedět jen tak. A 
nepůjdeme nikam moc daleko, v zimě nemá cenu moc blbnout, mohlo 
by to přeci jenom být trochu vošajstlich. Jo a spát budeme pod 
širákem, jsme přeci staří trampové, táhne nám na 41. Inu, proč ne. 
Celý měsíc mrzlo a to jako pořádně, sněhu pomálu, ale dva dny před 
vandrem to přišlo, sypalo se jako o závod, paráda, bereme běžky i 
sněžnice. Každý jedeme z jiného směru, slezina na nádražíčku v půli 
cesty. 
„Nazdááár! Držím ti fleka," huláká na mne z vlaku. Vagon byl 
poloprázdný a za chvíli jsme hrkali o pár kilometrů dál, domy zmizely 
a všude za oknem bílá krása. A tma. Plán byl jednoduchý - první noc 
spíme na kempu nad kolejemi, sice jsme tam pár let nebyli, ale snad to 
najdeme a k večeři bude mňamka, opečeme pstruha. Byl sice chycen v 
rybárně, ale alespoň se mohl dopředu nakořenit a zabalit do alobalu. 
Vlak nás vykopnul do bílé tmy, čelovku, běžky a jde se. Kolem nikde 
nikdo, na to jsem se těšil nejvíc. „Hele, půjdeme tunelem nebo to 
vezmeme vrchem?" vyzvídám během funění, na běžkách jsem už taky 
pár let nebyl. „No, teoreticky je každý tunel tak široký, abychom se 
mohli s vlakem bezpečně minout.." přemítá nahlas Čičina. „Jako i na 
běžkách?" 
Obešli jsme to vrchem a na zamýšlený kemp nenarazili, po menších 
dohadech jsme ho našli až o 2 kilometry a 2 hodiny dál u jiné skály, v 
noci je to všechno nějaké jiné... 
Každopádně večer byl parádní, pstruh na klacku opečený luxus a i na 
to lkaní s ukulele došlo. Zapadli jsme do spacáků až s prázdnou 
placatkou a ani poměrně často jezdící vlaky pod kempem nás nebudily. 
Ráno navrhuju schovat běžky v kempu, vrátíme se pro ně cestou zpět 
na vlak a nasadit sněžnice. „No, to bude trochu problém, já si je 
zapomněl doma," opatrně přiznává postava balící spacák. „Díky, 
kamaráde, mohl jsi mi to říct rovnou, nemusel jsem je tahat. Ale když 
už je mám s sebou..." „Tak si je nandej a já to dám na běžkách, stejně 
se sem večer vrátíme, tak co." 
Dohodnuto, uděláno, jde se výletovat zasněženým lesem, kde jsme 
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nejspíš opravdu jen my dva, v kempu jsme nechali pro jistotu jen ty 
běžky. 
„Čoveče, tady je snad metr prašanu, to zírám, i ty sněžnice se mi 
propadají" „Problém nehledej v prašanu," schytávám štiplavou na mé 
kilogramy a kouličku do zad. 
Ani se nesnažím o protiútok: „Hade, hřešíš na to, že se neumím nikdy 
trefit, ale jednou, počkej, ono se ti to vrátí..." 
Akorát se začínalo lehce stmívat, když proletělo lesem temné 
zadunění a divný vítr, jako když zprudka bouchneš víkem truhly. 
„Co to bylo?" zastavili jsme se oba. 
„Nemám tušení, jednou jsem už podobný vítr v lese zažil, ale to bylo 
v létě před velkou bouřkou." 
„Teď v únoru bouřka asi těžko...jak jsme daleko od kolejí?" 
„Tak to nevím a mimochodem, jsi si jistý, že jdeme správným 
směrem?" 
Rozhlídnul jsem se po lese a musel zkonstatovat, že s pomalu padající 
tmou si naší pozicí nejsem až tak jistý. „Paráda, zabloudili jsme, 
budou nás hledat!" Normálně mu svítily oči nadšením, fakt že jo. 
„Blbe. V nejhorším půjdeme zpátky po svých stopách, ne?" 
Smáli jsme se oba a chvíli potom to křuplo. Ozvalo se to za mnou, ani 
jsem se neohlížel: „Copak, nějaká větev? Kdo tu vykřikoval něco o 
kilogramech?" 
„Jo kdyby klacek, to vypadá na běžku, asi jsem se chytil nějak za 
pařez. 
A pak vyjekl, až jsem se lekl: „No to snad...je tohle možný...proč 
zrovna já...ty oe, mám něco s kotníkem!" 
Že to myslí vážně mi bylo jasný hned, jak jsem k němu došel a začal 
odhrabávat sníh. Jak se mu povedlo prošlápnout 
běžku, že praskla, nechápu dodnes, ale kotník nevypadal dobře. 
Zlomenýho nejspíš nic nebylo, ale už stačil solidně 
opuchnout, rychle běžkařskou botu dolů a nazout kanadu. Zavázat už 
nešla a tma nás dohnala kompletně. 
„No, tak to asi nepůjde, my tu umřeme, pár set metrů od civilizace, 
paráda!" ale moc se nesmál. 
„Klídek, zavoláme si o pomoc, žijeme v době mobilů, ne?" 
„Já to nepřežiju," lamentoval Čičina „ta ostuda! Koho chceš volat?" 
„Nikoho, buď v klidu, nemám tu signál." 
Chvíli jsme vymýšleli, co dál, jsme přeci staří trampové, táhne nám na 
41 a vlastně si všechno neseme na zádech 
s sebou. Kromě lékárničky. Bylo jasné, že táboříme na místě. O pár 
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desítek metrů dál jsem objevil pod velikým 
smrkem krmelec, pod mohutnými větvemi dokonce ani nebylo moc 
nasněženo. 
Nebýt Čičinova kotníku, bylo by to krásné romantické přespání, mráz 
nebyl, ve spacáku teplo. 
Ráno nás probudil cizí hlas: „To jsem si mohl myslet, že budete tady." 
Nad námi stál veliký hajný s ještě větším psem a vypadal, že má 
radost ze dvou čerstvě probuzených týpků. „Už vás pár hodin 
hledáme." 
„Cože? A proč..jak víte, že.." nechápavě jsme třeštili oči. 
„V čera večer kousek odsud spadla lavina, no spíš menší lavinka, ale 
na zavalení vás dvou by stačila. A znáte to, bylo to hned v bedně a na 
netu. A chvíli na to volala nějaká Pražanda na horskou, že postrádá 
manžela, co jel s kámošem někam sem." 
Začal jsem se strašně smát, při představě Čičinovy předtuchy 
nebetyčné ostudy. 
Ovšem poslední slovo měl hajnej: „Nevím, kterej jste kterej, ale ty se 
moc netlem, ta druhá manželka volala taky." „A jak jste věděl, že 
budeme tady?" napadlo mne najednou. 
„Jednoduše. Před pár lety už tady ta lavina totiž jednou spadla a 
zavalilo to srub starýho Šibora. Měl tenkrát chudák chlap smůlu, 
kempoval tu v tý svý haciendě v zimě pravidelně a já za ním chodil na 
rum a bůček. Znal jsem ho dlouhý roky, byl to tramp v koženým 
klobouku s kytarou a fajfkou, v létě jsme spolu jezdili vodu a k 
tomuhle krmelci jsme chodili sněhem dávat zvířatům. No a od tý doby, 
je to sedm let, tu pod tímhle smrkem u tohodle krmelce každou zimu 
najdu někoho bivakovat. 
Pak sáhl do kapsy, vyndal vysílačku a ohlásil: „Zrušte to hledání 
chlapi, mám je!" 
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Než vzplane oheň 
 

Zdeněk Ryšánek - Crischot                                           kategorie Poezie 
 

Na kemp se soumrak snáší, 
tlumený smích zní ze všech stran, 

probouzejí se denní spáči, 
tajemně úplňkem se leskne stráň. 

 
Hodina mezi psem a vlkem 

ani noc ani den ... 
a šerem už se blíží 
zářící pochodeň. 

 
A tak než oheň vzplane, 

do ticha zavolám: 
„Ahoj Halamo, Bidlo, Démone …“ 

 
Odpovědí se nedočkám. 

 
 
 

XXX 
Zdeňka Líbalová                                                 kategorie Poezie 

 
Poslední 

žebravý groš zimy 
směním 

za petrklíč 
a otevřu s ním 
petrzámek jara 

 
Do vrat 

vpochodují vůně 
seřadí se do dvojstupu 

a zazpívají chorál 
vzkříšení 
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Hvězda číslo šedesát 
Agáta Kestřáková                                  kategorie Próza 
 
Na konci světa leží město, jež je takovou dírou, že i vším a blechám 
přijde pod jejich úroveň ho navštívit. Ale i přesto tam žije pár 
ztracených existencí, které si vydělávají na živobytí pronájmem svých 
domků vrahům a zlodějům jezdícím do města na partičku karet se 
šerifem. Ulice Biletownu – Města žluče – pokrývala několik 
centimetrů hluboká vrstva patlavého žlutohnědého bláta, podle 
kterého také dostalo svůj název. Celý Biletown se vlastně skládal jen z 
jediné hlavní ulice, na kterou byly kolmé čtyři další. Nedá se říct, že 
by město trpělo chudobou nebo nedostatkem turistů. Kdysi jeden 
newyorský vědec, budiž mu země lehká, spočítal, že se tu denně prodá 
a následně vypije více než sto padesát litrů tvrdé pálenky a dámy v 
pochybných podnicích utrží dohromady kolem osmi tisíc dolarů za 
týden. No, co říci  závěrem? Biletown prostě prosperuje výborně a 
komu se to nelíbí, může se klidně zabydlet na hřbitově obutých, hned 
vedle kostela, z něhož se téměř ihned po jeho otevření stal zdejší 
saloon.  
Patřil muži jménem Shakespeare, což byl statný padesátník s 
ustupujícími mastnými vlasy a nosem připomínajícím obzvláště 
ošklivou a podivně rostlou červenou bramboru. Jeho podnik byl 
legendární hlavně díky padesáti devíti prostřeleným šerifským 
hvězdám přišpendleným na nástěnce za barem. Patřily správcům 
pořádku, které sem úřady za roky fungování města poslaly. Jediný z 
mužů zákona, jehož hvězda nezdobila Shakespearův bar, byl starý 
Shelby Blake. Tento hrdinný starý pán se už třicet let snažil jít do 
důchodu, ale díky krátké životnosti svých kolegů se mu to stále 
nechtělo dařit. Možná se ptáte, proč zrovna on neskončil s kulí v srdci 
jako ostatní. Odpověď je jednoduchá. Kdykoli se mu zdálo, že slyší 
střelbu nebo křik, obrátil si houpací křeslo zády k ulici a strčil si 
špunty do uší. „Nic jsem neviděl, nic jsem neslyšel, takže nemůžu 
věšet,“ říkával Blake po každém přepadení banky, vraždě nebo krádeži 
koní. Právě proto si starého šerifa oblíbili snad všichni muži, nad 
jejichž hlavami se vznášel výstražný nápis „Wanted – dead or alive.“  
Toho dne se ale měly stát věci, které na nějaký čas opět rozvířily 
Biletownské vody. Přijel nový šerif, co měl vystřídat Blakea, jenž 
zaskakoval za předchozího záhadně zastřeleného policistu. Starý 
Shelby jeho smrt přirozeně odmítl řešit, protože nic neviděl ani 
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neslyšel.  
Nový městský narušitel přijel do města jak jinak než na urostlém 
bělouši a v parádním oblečku páchnoucím naftalenem, který ještě 
předešlého dne visel na ramínku v obchodě. Mladík měl pod nosem 
něco, co sám rád označoval jako knír, přestože se ona dotyčná věc 
skládala ze dvou, nanejvýše tří světlých vousků. U pasu se mu 
houpala obráceně připnutá pouzdra se dvěma revolvery, z nichž, jak se 
zdálo, se ještě nikdy nestřílelo, a z holinky mu čouhala rukojeť 
podivně umístěného nože. Na první pohled bylo zřejmé, že jeho ostří 
musí mladíka píchat do lýtka při sebemenším pohybu.  
Hned, jak spatřil Shelbyho třpytící se hvězdu, zastavil před strážnicí a 
seskočil z koně stylem trochu nemotorné baletky. Nejspíš nepočítal s 
hlubokou vrstvou bláta na ulici, protože hrozivě zavrávoral. Poté 
mocně zařval a opatrně si vytáhl z boty nůž, který ho zřejmě řízl do 
nohy. Shelby Blake a několik nebezpečně působících pánů, se kterými 
zrovna hrál karty, se při tom zvuku otočili a pohlédli na nového 
městského šerifa. Ten zřejmě nechtěl ztratit svou domnělou noblesu 
románových hrdinů, protože hrdě pronesl: „Jmenuji se Christian 
Bredly a zbavím vaše město zločinu, jako kočka sežere myši ve spíži.“  
„Nestahuj si kalhoty, když je Velká Sussie ještě daleko,“ pronesl Blake 
a opět pokračoval ve hře. 
„Kdo je Velká Sussie?“ nechápal Bredly. 
„Ptej se támhle u Madam Eriky, pěknej podnik,“ ukázal Blake na 
protější dům se zataženými růžovými záclonkami. Bredly se zamračil 
a poklepal prstem na zlatou šerifskou hvězdu přišpendlenou na klopě 
svého kabátu: „Jsem váš nový šerif a přinesu do města zákon a 
pořádek!“ 
„Ten chlapec je nepoučitelný,“ zasmál se jeden z Blakeových 
společníků. „Nemáš ještě whiskey, Shelby?“ 
„Budeš si muset zajít do kostela. Jo, a řekni Billymu, ať to napíše na 
mě.“ Muž položil karty a zvedl se.  
„Emmette, vezmi mi taky flašku,“ houkl na něj další z karbaníků. 
„Mně by taky jedna bodla. Díky Daltone,“ připojil se další z hráčů. 
Emmett Dalton jen mávl rukou a zamračil se na celý svět: „Kdo si má 
tohle pamatovat. Vezmu celou bednu a pak mi to vrátíte.“ Odešel. 
Bredly, zřejmě otráven, že ho ostatní ignorují, potichu sykl bolestí, 
sehnul se a nenápadně si promnul lýtko. Když se napřímil, vzpomněl 
si: „Není tohle Emmett Dalton? Ten Dalton?“ 
„Znám jen jednoho a vůbec nevím, co máš na mysli,“ usmál se 
přívětivě Blake. 
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„Hledaný v několika amerických státech pro přepadení tuctu bank 
někde v Oklahomě nebo kde! Dokonce jsem slyšel, že byl spolčený i s 
bratry Jamesy,“ vykřikl Bredly a významně namířil prst za 
odcházejícím lupičem.  
„S Jamesovými to jsou kecy, mladý pane,“ mávl rukou Blake. „Sám 
jsem se jich na něj ptal a povídali, že ho neznají.“  
Bredly vyvalil oči: „Vy jste, při vší úctě, potkal bratry Jamesovi a 
Emmetta Daltona a nezatkl je?“ 
„Proč bych to měl dělat?“ otázal se s úsměvem Blake. „Vždyť já nic 
neviděl ani neslyšel.“  
„Jděte k čertu, pane“ vykřikl Bredly a s nesmírnou námahou vypáčil 
ze špatně připnutého pouzdra jeden revolver. „Teď jsem tady šerif já a 
zatknu každého, kdo se kdy provinil proti zákonu božímu, nebo 
zákonu státu Michigan. A jaké je vlastně vaše jméno, bývalý šerife?“ 
Shelby Blake se poťouchle zachechtal: „Je hezké, že chcete 
popravovat podle Michiganských zákonů, ale nesmíte zapomenout, že 
jsme v Kansasu.“ Blakeovi spoluhráči sborově spustili salvu 
posměšného řehotu.  
„Já jsem ale idiot,“ sykl Bredly pro sebe, ale stále nevypadal, že by se 
chtěl vzdát své pistolnické role. 
„Těší mne, Shelby Blake,“ ozval se stařec. „Ale říkejte mi Shelby.“ 
Bredly sebou podrážděně trhl a zastrčil revolver zpátky do pouzdra. 
Ten vystřelil, což se zřejmě ani v nejmenším nelíbilo Bredlyho koni, 
protože se cvalem rozběhl pryč směrem z města. Překvapený Bredly 
se nezmohl naprosto na nic. Shelbyho přátelé se nyní div neváleli 
smíchy po zemi.  
„Jen se smějte, pánové,“ odfrkl Bredly. „Jdu si obhlídnout rajón. Jo, a 
neopouštějte město, dokud vám to výslovně nepovolím.“ Následoval 
další výbuch smíchu. Bredly si upravil hvězdu, aby byla co nejlépe 
vidět, a vypravil se směrem, kterým předtím odešel Dalton.     
   Došel až ke kostelu, kde Emmett právě vycházel ze dveří nesouce 
bednu plnou alkoholu. Když se Daltonovy a Bredlyho oči setkaly, 
lupič si odfrkl, což bylo dozajista znakem upřímného a neuvěřitelně 
silného pohrdání.  
Bredly vešel do kostela. Naskytl se mu pohled na hlavní loď, dokonale 
přestavěnou tak, že by ji snad nikdo nepoznal. Jediné, co zůstalo z 
původního vybavení, byly pošramocené varhany, na něž zrovna hrál 
jakýsi chlapík s doutníkem v puse.  
„Á, naše šedesátá hvězda je tady!“ přivítal ho výčepní. 
„Cože?“ nechápal novopečený šerif. Shakespeare ukázal na nástěnku s 
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prostřílenými odznaky. 
„Jen se posaďte, pane. Už jsem o vás slyšel tadydle od Emmetta. Mé 
jméno je William Shakespeare, ale říkejte mi raději Billy.“ Bredly 
uposlechl a posadil se na barovou stoličku. 
„William Shakespeare? To mi je nějak povědomé,“ zapátral Bredly v 
paměti.  
„Jojo,“ povzdychl si Billy. „Tohle mi říká spousta lidí. Pracky pryč, 
Andy!“ Shakespeare přetáhl utěrkou nazrzlého chlapíka, jenž využil 
Billyho chvilkové nepozornosti a snažil se sám natočit si pivo.  
„To je Andy,“ postavil výčepní před šerifa skleničku whiskey. „Děsnej 
otrapa.“ Bredly se opatrně napil a najednou si vzpomněl, proč je tady.  
„Zatýkám vás za pokus o krádež,“ vykřikl vítězoslavně. V tom 
okamžiku přestaly varhany hrát a zraky všech se upřely na jakési dva 
muže opodál, kteří si navzájem nahlas uráželi své matky. Oba dva 
třímali v rukou nože.  
„Počkejte tady, hned jsem zpátky,“ poručil Bredly právě zatčenému 
Andymu. 
„Žádné strachy. Hele, dej mi ještě pivo, Billy.“  
Bredly vykročil ke dvojici mužů. „Jsem nový šerif a vy jste zatčeni.“ 
Oba rváči znenadání zapomněli na svůj spor a začali se řehtat tak 
zvučným a prudkým smíchem, až se jeden z nich opřel o rameno toho 
druhého, aby neupadl. Bredly ale zřel něco ještě palčivějšího a více 
dráždícího jeho jemné policejní smysly, než dva uřvaní rváči s noži. 
Jednomu z přítomných pánů, který opodál hrál karty, vypadlo z 
rukávu srdcové eso.  
„Jste zatčen!“ zvolal Bredly šťastně.  
Christian Bredly strávil v saloonu celý večer. Když na Biletown padl 
soumrak, vykročil šerif ze dveřínásledován téměř všemi lidmi, kteří 
byli toho večera u Shakespeara, a jež on sám osobně zatknul. Hruď se 
mu dmula pýchou, že byl hned první den tak úspěšný. Náladu mu jen 
trochu kazily obrovské dešťové kapky, které mu máčely sako a 
rozblátily celou ulici do té míry, že se podobala spíše bažině. 
Když početnou smečku zatčených odvedl až na strážnici a chystal se ji 
zavřít do jediné velké cely, která byla pro šerifovy zajatce k dispozici, 
zjistil, že to nebude tak jednoduché, jak si původně představoval, 
protože za mřížemi stál karetní stolek, u něhož se skvěle bavil Shelby 
Blake s přáteli. 
„Co to tady sakra děláte, Mr. Blake?“ vykřikl Bredly překvapeně a 
mezi šerifovými spoluhráči maně rozeznal pár dalších hledaných tváří.  
„Prosím, říkej mi Shelby.“ 
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„Vypadněte z té cely, nebo vás zatknu,“ rozkřičel se Bredly hystericky.  
„Venku prší!“  
„No a?“ 
„Ale já tady za deště hraju karty už pětačtyřicet let,“ ohradil se Blake. 
Bredly zařičel jako rozzuřený býka donutil své zatčené, aby se 
vtěsnali do cely za bývalým šerifem Blakem. Poté naprosto vyčerpán 
fuškou toho dne skácel se na židli a usnul. 
Christiana Bredlyho ráno probudily jasné sluneční paprsky 
probleskávající mezi mřížemi prázdné cely. 
„Dobré ráno, Chrisi,“ ozvalo se z verandy. Bredly se naklonil a spatřil 
Blakea, jak venku maže karty.  
„Kde jsou všichni?“ otázal se Bredly nechápavě. 
„Chtělo se mi na záchod a měl jsem v kapse starý klíč od cely. Full 
House!“ Bredly si promnul obličej a vypotácel se ven. Dnes měl v 
plánu najít dobrovolníky na stavbu nové městské šibenice. Dle 
očekávání ale nikoho nenašel a sdělení několika pobudů, že šibenice 
není potřeba, protože si tady každý věší každého sám i bez pomoci 
úřadů, mu sebevědomí potřebné k další práci moc nepřidalo. Proto 
raději věnoval odpoledne zabavování zbraní, což se nesetkalo s příliš 
příznivým ohlasem.  
Navečer se mračna nad Biletownem začala opět stahovat. Tentokrát za 
to ale nemohly vrtochy přírody. Když slunce zapadlo, vzpomněl si 
Bredly, že by mohl vyhlásit ve městě prohibici. Pod záštitou  
svého odznaku si tedy vyžádal z barů i ze soukromých zásob tolik 
alkoholu, že by se s ním daly opít i všechny pluky Napoleonovy, a 
poté ho za všeobecného nesouhlasu naskládal na hranici za městem a 
zapálil.  
Od té doby visí na nástěnce v baru Billyho Shakespeara šedesát 
děravých šerifských hvězd. 
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 O hvězdách a zvonech 
 

 Tomáš Dolenský - Čepek                                        kategorie Poezie 
 

Půlnočním náměstím zvony řičely 
a obloha plakala. 

Zprvu ten pláč, tichý a nesmělý, 
pak oblaka zařvala. 
Snad bolestí trpěla 
když zvony hrály. 

Od sněhu celá až do běla, 
snad smutek ji pálil. 

Pod celtou ukrytý, tiše jsem usínal, 
a hvězda z betléma potichu padala. 

 
 
 

Než se vrátí ze světa 
 

 Barbora Hakenová                                                 kategorie Poezie 
 

Dívám se z okna 
vítr trénuje salta z ramenou stromů 

mapa, prázdná a slepá 
mi s úšklebkem dává stejnou hádanku 

jakou tys tu zanechal 
 

usárna se z kouta 
shání po své velké zelené kamarádce 

taky, tak jako já se bála 
že složí popruhy sama sobě do klína  

že víkendové jehličí 
ji obejme a uschne  

několikrát 
po všechna roční období 

 
než  

se zase vrátíš 
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Nowhere Man 
Josef Polivka - Kometa                                  kategorie Próza 
 
Byl to obyčejný tramp. Ničím nevynikal, v ničem nebyl vysloveně 
špatný. Hrál na kytaru, uměl pár akordů. Od puberty jezdil na vandry 
s partou, občas sám. Nebyl ani dobrý, ani zlý. V narvaném vlaku 
pustil babičku sednout. Jindy dělal, že spí. Ať ji pustí někdo jiný. Měl 
rád vůni kouře a nekonečné dálky. Prostě obyčejný tramp. 
Parta se mu pomalu rozprchla. Někdo na školu, někdo se oženil a 
přestal jezdit, jiný využil, že se změnila doba a odstěhoval se za 
hranice. Tak už jezdil jenom sám. Klidných míst ubývalo, paďourů 
přibývalo. Spousta trampů se změnila na mototrampy a jezdila se na 
osady jenom opíjet. Našel si ženu, ale jezdit nepřestal. Žena jezdila 
s ním. Nějaký čas. Než přišly děti. On ale jezdil dál. Trampským 
osadám se však vyhýbal. Naleštěná auta před sruby mu nějak nedělala 
dobře. Z rozježděných luk mu bylo smutno. 
Začal hledat místa, kam by se dalo ještě jezdit. Krajinu obsadily 
džungle supermarketů a paďourské atrakce, ze kterých se noční tmou 
rozléhal hlahol na kilometry daleko. Tak trochu si na ně už zvyknul. 
Ale raději si na noc hledal místo u halasné říčky. Tam ještě míval 
pocit, že je široko daleko jediným člověkem. Občas doufal, že se u 
říčky s někým sejde. Že pozná novou generaci trampů, která bude 
třeba hodně jiná od té jeho, a proto těžko poznatelná. Potkával však 
jen party v outdoorovém oblečení. Většinou mířily spát někam do 
placeného kempu. Ti, kteří by mu mohli být blízcí, prý jezdí do 
Rumunska a na Ural. Tam prý je divočina. Ale nenazývají se 
trampové. Vyrazili do světa rychleji, než aby je mohl ovlivnit někdo 
ze starých pardů. A naučit je třeba zalamovat palce. 
Děti mu pomalu odrůstaly. Kdysi, ještě jako malé, s ním občas 
vyrazily ven. Později však jako nutný doplněk musely mít telefon 
s napojením na internet. Prý se tam toho tolik děje! Když někde 
zastavili, aby si nasbírali jahody, nebo vyplenili hrachové pole, sbíral 
jen on. Děti koukaly do krabičky. Večer plál oheň svou odvěkou 
krásou žlutých plamenů a červených uhlíků. A u něj bylo vidět dva 
obličeje modře ozářené elektronickými krabičkami. Tak jezdil opět 
sám. Smířil se s tím a nechával se unášet krásou dálek. Povídal si 
s řekami, sluncem a hvězdami – s těmi průvodci osamělých poutníků. 
Občas narazil na člověka s očima upřenýma na krabičku. Někdy ten 
člověk i přerušil svůj soustředěný pohled a dal se s ním do řeči. 
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S lovci kešek se ještě povídat dalo. I když se mnozí hnali lesem 
obrovským tempem, jen aby stihli co nejvíce úlovků. 
Pomalu začal zkracovat své trasy. Kolena mu zpívala bolestivou 
písničku o přečkaných studených nocích. Lidé na něj koukali divně, 
co je to zač. Někteří ho měli za rybáře, jiní za lesáka. Nejčastěji však 
za bezdomovce. Ale ani bezdomovci nenosili tak staré oblečení. On se 
však svého mundůru zbavit nechtěl. I když žena hubovala. Copak to 
jde, dát pryč kamaráda, který s ním toho tolik prošel? Nedal ho pryč, 
ani když na vandru už nemohl chodit do hospod. Restaurace a 
penzióny, co je nahradily, ošuntělé vandráky nechtěly. Jen na nádraží 
někdy našel pajzl, kde mu pívo natočili. 
Dýchal ztěžka a na vandry chodíval podél dálnice. Jen tam ještě zbylo 
pár zaprášených lesů, ve kterých nenarážel na honosné rezidence, 
často přestavěných trampských chat. Těch deset kilometrů za den dal 
ale vždycky. A celtu, pod kterou spával, ještě na zádech unesl. Pak, na 
jednom z vandrů, se ráno probudil a kousek od svého ležení uviděl 
pěšinku, na kterou si nepamatoval. A to tady ten les znal dobře. Sbalil 
si věci a rozhodl se po ní vydat. Potěšilo ho, že se mu dýchá dobře a 
že kolena nebolí. Vyspal se opravdu dobře. Svižným krokem, kterým 
už dlouho nešel, dorazil za půl hodinky k bráně ranče. Zřejmě nově 
postaveného, protože ten tady určitě nikdy nebyl. Vrata byla otevřena, 
tak nahlédl dovnitř. Srdce se mu málem zastavilo radostí. Za vraty stál 
tramp. Dokonce s šerifskou hvězdou na prsou! Konečně po letech! 
Pak si smutně povzdychnul. To, že někdo vypadá jako tramp, ještě 
neznamená, že trampem je. Zatímco civěl a nedokázal se pohnout, 
muž k němu přistoupil. Podal mu ruku. A on věděl, že opravdu potkal 
trampa. Šerif ho vybídnul, ať vejde dál. Že má za rančem nějaké 
pozemky, na kterých se mu podařilo zachovat ještě kousek volné 
přírody. 
Procházel pomalu krajinou svých snů. Až tajil dech nad tou nádherou. 
Kousek za rančem našel udržovaný kemp. Podle velikého ohniště, 
obtočeného šerifským kruhem, viděl, že na kemp musí jezdit spousta 
lidí. Teď tam ale bylo prázdno. Vyšel tedy dál do lesa. Třeba někoho 
potká. Pajda zatím zavřel vrata a zastrčil závoru. Přes dvacet let sem 
nikdo nepřišel. A teď už ani nepřijde. Tenhle byl poslední. 
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Vandrácká láska 
Tomáš Mareček - Kiwi                                                 kategorie Poezie 

 
Celý večer veselá 

vezmu tě na klín a do dlaní 
víno,to divy udělá 

dnes mám tě na hraní 
celou noc s vášní divokou 

doteky pálí 
žhavá,než hvězdy vyblednou 

a něžná za svítání 
 

pak oba znaveni padnem 
zavírají se oči 

dovzdycháš s novým ránem 
tahle noc končí 

vedle mne do mechu,nahatou 
s citem uložím tě 

přesto,že jsi jen kytarou 
miluji tě!  

 
 

Špatný karty 
René Matlášek - Racek                                                 kategorie Poezie 

 
V životě jsem nelez na Mont Blanc 

ani na jinačí ledem krytou horu 
přesto ňák jsem zvyklý hrát vabank 
a dobrá karta nejde jako na potvoru 

 
Trumfy v srdcích, chceš harašit hláškou 

štěstí  tvé je nocleh vedle skunka, 
když místo krále ti baba za přepážkou 
v bance do ruk vrazí kulovýho junka 

 
Přesto stále líbám ženu na rty 
přesto dál se o své štestí biju, 

nezoufám si, že mi nejdou karty, 
šťastný jsem, že jsem, že prostě žiju. 
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Železničné story 

Jozef Puchala – Alff Ralff                                             kategorie Poezie 
 Vlaky 

Prečo chodia vlaky 
po tej istej trati? 

Lebo z každej inej 
nevedia sa vrátiť. 

 
A prečo sa vlaky 

musia stále vracať? 
Aby nezabudli 

odkiaľ majú začať. 
 

 Koľaje 
Božekali koľaje: 

„žiadny vlak nám nepraje. 
Preženú sa rýchlo, pritom, 
mali by ísť trochu s citom.“ 

 
Božekali, plakali: 

„vlaky, choďte pomaly. 
Sme zvedavé na to, kto nás 
inak zbaví Parkinsona.“ 

 
 Straka 

Na stanici straka 
na niekoho čaká. 
Nedočkavo  chodí 

vôkol veľkých hodín. 
 

Hnevá sa  na  výpravcu: 
„vlaky chodia ako chcú. 
Dnes prípojom  z  Prahy 
príde za mnou drahý!“ 

 
„Zbytočne  čas  nemárni!“ 
Kričia na ňu v lampárni. 

„Nepríde  tvoj  nápadník!“ 
Smejú sa jej  v  pokladni. 
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Půl století trvání Trapsavce 
Miroslav Marusjak - Miky                                  kategorie Próza 
 
Dnešní svět se stal díky technice jednou velkou vesnicí. Pohybujeme 
se v prostoru i v čase. Pomocí internetu stále častěji vědomě utíkáme 
do virtuální reality. Rázem se ocitáme v roce 2024. Poslední květnový 
víkend, sobota dopoledne. Večer na Hřebenech vzplane slavnostní 
oheň a budou vyhlášeny výsledky 50. ročníku Trapsavce. 
V Dobříši na náměstí skupina teenagerů se snowboardy, stojí kolem 
velkého CD přehrávače, jako by to byl táborový oheň. Z přístroje se 
line dunění tuc, tuc, tuc…, jak z válcovny plechu, přehlušované 
občasným kvílením. Vycházím ze samošky a s lahváčem v ruce 
usedám na lavičku. Kamarád Vokoun ještě nakupuje. Jak duchové se 
přede mnou zjeví dva městští policajti. Nelíbí se jim můj lahváč. Ve 
městě platí zákaz konzumace alkoholu na veřejnosti. Hold jsem 
neinformovaný cizinec. Neznalost zákona neomlouvá. Argumentuji, 
že si dám pivo do papírového sáčku a nikdo nic nepozná. Černí 
šerifové jsou neoblomní. Prý budím veřejné pohoršení. Hlučné 
decibely adolescentů nikomu nevadí. Odmítám vylít pivo na dlažbu. 
Následuje rychlá akce. Rázem ležím na dlažbě, ruce za zády a na nich 
policejní klepeta. Hlídka volá záchytku. Jsem nad věcí. Jen ať si 
přijedou. Mám v sobě necelou půlku piva. 
   Vokoun vychází z obchodu, udiveně kroutí hlavou. Připadám si jako 
Odyseus, který připoutaný k stěžni své lodi, se snažil přervat provazy. 
Želízka se mi zařezávají do zápěstí. Místo zpěvu sirén, které lákaly 
řeckého hrdinu, slyším také sirénu. V dáli houká sanitka. Šílená 
situace. Říkám Vokounovi: „Tak tohle by měl vidět Houla.“ Vokoun 
vytahuje mobil a volá Houlovi. Po chvíli přijíždí na náměstí sanitka. 
Dav zvědavých čumilů se srocuje okolo nás. Přichází usměvavý muž 
s knírem. Doprovází ho pes, bez vodítka a náhubku. Barva jeho srsti 
připomíná máslo.  
Houla rázným krokem míří do středu shromážděného hloučku. 
„Pánové,“ říká policajtům, „rád bych se vám představil, jmenuji se 
Stanislav Zárybnický. Toho muže, co leží spoutaný na dlažbě znám. 
Zaručuji se za něho! Jistě nechcete být v celostátním týdeníku Dým. 
Napíšu o vás v reportáž o brutálním policejním násilí. Starosta 
Dobříše, by asi radost neměl…“ Sanitka odjíždí. Strážci pořádku 
odchází. Já si třu bolavá zápěstí a dopíjím zteplalé pivo. Vokoun si 
otvírá lahváč a labužnicky ho vychutnává. 
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Můj zachránce, spěchá na nádraží čekat k vlaku Tapinu. Také chce 
zkontrolovat novinový stánek na perónu, zda má nejnovější číslo 
Dýmu. Majitelem trafiky, je totiž Tulák Majkl, bývalý estébák. Ve 
spisech byl veden pod krycím jménem Té-em. Léta se snaží distribuci 
Dýmu bojkotovat. Stojíme s Vokounem před nádražím. Z budovy 
vybíhá štěkající Máslo, za ním vychází Houla a dáma v oranžovém 
batikovaném sárí. Na zápěstích i na kotnících ji chrastí náramky 
z léčivých kamínků. Hned haleká: „Ahooj, já jsem ta slavná Tapi, 
nemáte někdo Spartu?“ Ani se nestihneme pozdravit a už u nás prudce 
brzdí auto Městské policie. Té-em hned za čerstva naprášit mobilem 
Houlu, že ho doprovází volně pobíhající pes, který má zřejmě 
vzteklinu. 
Z auta se vysoukají dva ramenatí svalovci. Obvod paže policajtů je 
určitě větší než obvod mého stehna. Tuším problémy. V duchu si 
připravuji řeč. „Pánové, dovolte, abych se představil, jmenuji se…, 
tenhle pán a ta paní jsou moji známí. Jsou to čestní a dobří lidé, 
zaručuji se za ně…“  
Přivolaná hlídka jde rázným krokem k Houlovi s Tapinou. Máslo 
zlověstně vrčí, na hřbetě se mu ježí srst. Někdy i Rambo, po zápalu z 
boje, po skončení akce, zažívá chvíle vnitřního klidu a míru. „Jééé, 
pan Zárybnický, Houla, šéfredaktor Dýmu, básník a tramp…“, 
nadšeně vykřikují oba policisté. „A vy budete jistě paní Synáková, 
Vaťák a hřeben, Zlatý Trapsavec…“, smekají brigadýrky a uklánějí se 
před Tapi. Jejich přehled, vzdělanost a vědomosti, nemá v naší zemi, 
zřejmě většina studentů připravujících se k maturitě. „Můžete mi 
prosím říct, jak se bude do budoucna utvářet vztah s mou přítelkyní?“, 
ptá se známé vědmy mladší z nich. Napjatá atmosféra se uvolňuje. 
Máslo radostně vrtí ocasem. Měšťáci se omlouvají, že mimo 
pokutových bloků nemají žádný papír. Rozepínají opasky a i s pistolí 
je podávají Houlovi a Tapině. Ti se podepisují na kožená pouzdra 
služebních zbraní. Tapi při tom mumlá mantry, aby vztah s přítelkyní 
mladšímu policistovi dlouho vydržel. 
No řekněte, neměl by z toho Houla radost? 
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Tajemství 
Libuše Matysíková                                              kategorie Poezie 

Větve se vlní 
houpáním 

zbylé listí padá 
domlouvají se šeptáním 

lomoz jim 
vítr dává 

tak si s vánkem 
šeptají 

vichr jim křídly mává 
že tajemství svá 

skrývají 
nejasně ututlává 

 
 

Zjevení 
Miroslav Marusjak - Miky                                  kategorie Poezie 

Tma uléhá pod peřinu  
časně k ránu 
tehdy Marie 
se zjevuje 
poutníkům 

vždycky v lese 
nebo básníkům 

na dně číše 
 
 

Topol 
Petr Steindl                                                    kategorie Poezie 

Na břehu řeky stojí sám 
ve stínu noci pohlcen, 

ve vlnkách vánkem umdléván, 
utápí včerejší svůj sen. 
Pachuť listí z žeber ční, 

krom kořene v dřevě mor, 
žalozpěv dnes (z)páteční, 

z vody zní račí sbor. 
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Modrý p řevis 
Daniela Růžková - Čarodějka                                 kategorie Próza 
 
Vzbudilo mě štípání kouře v obličeji. Potichu se přesouvám k okraji 
skály. Dole pod převisem hoří oheň.  Kolem něj sedí mlčky čtyři lidé.  
Takže konec spánku. Na hodinkách půl páté. Jakmile usnou, vyrazím. 
Pomalu se rozednívá. Oheň dohořívá. Muži spí  zachumláni do 
spacáků. Usárny a žracáky mají opřené o stromy, ale ne blízko  u sebe. 
Hodila jsem do ohniště kamínek, pak druhý, třetí. Nikdo se ani 
nepohnul. Scházím dolů. Ten blonďák vypadá dobře, pomyslím si.  
Sáhnu do žracáku nejblíž u jeho hlavy a vytáhnu doklady a peněženku. 
Jarda, dokonce inženýr, hm. Jistě nějaký manažer, co přes týden v 
práci v rámci motivační vize firmy šikanuje své podřízené. Po 
chodbách  pak  se svými kolegy konverzuje výhradně anglicky.  Jestli 
ti to za to stálo, lízt do lesa mezi slušný lidi, pomyslím si. Proč jsi 
raději nejel s manželkou a dětičkama stříbrným autem někam na 
výstavu amerických Santa Clausů. 
Postupně jsem zrevidovala všechny žracáky. Obchůzka se dnes 
vydařila. Tak dobrou tržbu bych na konci listopadu nečekala. Letos 
budou štědré Vánoce. Neslyšně se vydávám po pěšince dolů. Tichou 
chůzi jsem odkoukala od zde pobývající zvěře. Po nějaké době 
pozorování života v lese není těžké naučit se tu pohybovat neslyšitelně 
a neviditelně. 
Jdu k řece na přívoz. Všude kolem studený  vzduch a ranní podzimní 
opar. Letošní listopad je suchý a ani nemrzne. Vpravo od cestičky 
vidím mezi stromy bezďáka Karla, jak větrá svoji zemljanku. I z dálky 
je na něm vidět, že to zase včera přehnal s krabicovým vínem.  „ Tak 
co Karle, už ti doma začala topná sezóna?“ volám na  něj  a mávám. 
Jako odpověď na mě zařve nadávku a posílá mě někam.  
Řeka je nádherná. Teď na podzim silně melancholická. V místech 
přístaviště je široká, plyne tiše a líně. Pokaždé, když čekám na přívoz, 
vychutnávám si zdejší atmosféru a říkám si, jestli bych vůbec mohla 
žít jinde. Vím, že nemohla. 
Připlouvá přívoz. Přijel Venca. Je rozespalý a naštvaný, že musel 
vylézt z tepla maringotky na druhém břehu, kde tráví většinu 
pracovního času.  Snažím se ho ukecat, aby mě svezl zadarmo. Nevím, 
proč se nechává tak dlouze přemlouvat. Nakonec svolí. Jako vždycky. 
Plavba po řece je kouzelná. A krátká. Nasaju poslední vteřiny 
zvláštního klidu plavby v mlze a vyskakuji na břeh dříve, než o něj 
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přívoz narazí.  Ohlédnu se na Vencu, ale ten dělá, že mě nevidí. 
Aspoň ho nemusím zdravit. 
Je půl osmé, když odemykám dveře našeho bytu. Babička už je 
vzhůru a poslouchá rádio. „Ahoj babi“ zdravím a jdu do kuchyně dát 
jí pusu do bílých vlasů. „Ahoj děvenko, tak už doma z 
práce?“ odpovídá a pohladí mi ruku. Na stole s květovaným ubrusem 
před ní leží křížovky a stojí velký hrnek s kafem. 
Jdu se osprchovat a převlékám se. „Mám jít něco koupit?“ ptám se, 
když se vracím do kuchyně. „Ano, to budeš moc hodná, napsala jsem 
ti to tady na lístek“ podává mi ze stolu připravený seznam. „A nechceš 
si nejdřív lehnout? Přece jen jsi po noční“ říká starostlivě babička. 
„Ne, babi, dnes byl klid a vyspala jsem se“. 
Jdu do vesnice. Před samoobsluhou sedí na lavičce bezďák Karel a 
pobaveně se na mě dívá.  Koukám, že dnešní den  začal pro změnu 
pivem. „Almužničku, slečinko“ natahuje ke mně ruce. Dívá se mi 
zpříma do očí. Je to nekompromisní pohled.  Čekal tu na mě. Čekal na 
držústné. Dávám mu dvě stovky a je mi jasné, že to nebude stačit. 
„Nemáte víc pro chudáčka žebráčka?“ posměšně téměř zpívá. 
Vytahuji z peněženky další tři stovky a podávám mu je.  
„Děkuji mnohokrát“.  
„Zadav se a ať ti přinesou smůlu“ ušklíbnu se   
„Bez obav, dřív je proleju hrdlem, než mi stihnou něco přinést“.  
Zastrkává si je do kapsičky  promaštěné maskáčové bundy a dodává: 
„On tě tam nahoře jednou někdo chytne a budeš ráda, když to 
přežiješ“.  
„Žiješ z toho taky, tak si ty kecy nech“ odpovídám a vstupuji do 
obchodu. 
Přes den svítí sluníčko. Babička si po obědě vytáhne skoro dvacet let 
stará čísla časopisu Tramp a s nostalgií  v nich listuje.  Listy jsou již 
ohmatané a některé musela podlepit, aby se nerozpadly úplně.  
Zamyšleně kouká z okna. „Někdy bychom mohly přespat na Modrém 
převisu, kdybys chtěla“ obrací se ke mně. „Ano babi, moc ráda. 
Můžeme hned některý pátek, když nepůjdu na brigádu“.  
Babička bývala velká trampka. Do naší vesnice přišla hned po válce 
jako malá holka  s rodiči z Prahy. V pohraničí tehdy probíhal nábor 
lidí do zemědělství. Nabízeli jim tu k bydlení pěkné prázdné domy po 
Němcích, kteří museli do odsunu. Už jako velmi mladá začala jezdit s 
místními kluky na vandry do okolních lesů. Když byli starší, založili 
si osadu a okruh jejich trampování se postupně rozšiřoval. 
Potlachoviště měli v lesích nad vesnicí v místě, kterému se říká od 
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dob první republiky Modrý převis a podle něj nazvali i svou osadu.  
Časem tu začali pořádat i vyhlášené  potlachy, na které se sjížděli 
trampové z celé republiky.  
Když dospěli, začali se ženit a vdávat, narodila se jim trampčata a na 
vandry přestal být čas. Každý si hleděl své existence a zájmů své 
rodiny. Babička se vdala za trampa, toulavou duši, kterého potkala na 
jednom potlachu na Modrém převisu. Po narození druhého potomka 
odjel dědeček na vandr a už se nevrátil. Nikdy víc se neviděli. A nikdy 
se nerozvedli. 
Když děti povyrostly, osada se dala znovu dohromady a 
Modropřevisáci zase začali jezdit pravidelně na vandry. Nejdříve se 
svými dětmi, později vnoučaty. Tak jsem se dostala k vandrům i já. 
Na dětství ve znamení woodcraft  nikdy nezapomenu. K Modrému 
převisu mám silný vztah dodnes. Na vandry už moc nejezdím, není s 
kým. Všichni se odstěhovali do města a dělají kariéru na úřednických 
místech a po bankách. Občas chodím nahoru do lesů v pátek přespávat 
a babičce říkám, že mám brigádu, aby se o mě nebála. 
Jednou za měsíc je u nás ve vsi country bál. Babička se oblékne do 
džínů, kostkované košile a kožené vesty s třásněni, na hlavu nasadí 
kovbojský klobouk  a vyrazíme.  Stejně i dnes večer. V hospodě je už 
plno lidí, ale nemusíme spěchat, stůl máme zamluvený, jako všichni 
pravidelní účastníci zábavy. Sedáme si. Rozhlédnu se po hospodě a 
zdravím se se známými. Stejně tak babička. Vedle nás u stolu sedí 
nějací trampové. Po chvíli poznávám  známé tváře z dnešního rána  na 
Modrého převisu. Stočím pohled jinam  a objednávám si pivo.  Vrtá 
mi hlavou, co tu dělají, vždyť jim zbylo akorát tak na vlak a možná 
jednu porci tlačenky s cibulí k večeři. Asi měli ještě finanční rezervy 
ukryté v ponožkách. 
Večer se pěkně rozjel, obě se s babičkou dobře bavíme. Babička jde z 
kola do kola, má mnoho obdivovatelů nejen mezi místními muži. Já 
moc netancuji,, spíš jen aby se neřeklo, stačí mi tu být. Usrkávám pivo. 
Najednou ke mně přijde tanečník v maskáčích od vedlejšího stolu. 
Inženýr Jarda. Zve mě k tanci. Nejdříve mu chci říct, že s trampy 
netančím. Pak mě ale upoutá jeho hluboký modrý pohled, kterého 
jsem si ráno,  když spal, nemohla všimnout. Svolím a jdu tančit. 
Vedeme běžné řeči. Říkám mu, že sem chodím spíš jako doprovod mé 
staré vetché babičky a ukazuji na ni ve chvíli, kdy to na parketu  
roztáčí s o 30 let mladších sousedem. Jarda se jen chápavě usměje. 
Když hudba dohraje, pozve mě na panáka k výčepu. Jdu. Moc 
neposlouchám, o čem mluví a když se zeptá, jestli jezdím na vandry, 
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řeknu že ne. „Spaní někde v pangejtu u cesty není pro mě“ slyším se 
odpovídat. Během večera si k nám s dovolením babičky přisedne. 
Dozvídáme se, že je svobodný a pracuje v jednom neznámém   
nakladatelství. Do lesa prý jezdí pro inspiraci. S babičkou se tomu oba 
smějí. Začíná mi být trapně.  
Zábava končí a Jarda nás  chce doprovodit domů. Říkám mu, že to 
není zapotřebí. Vidí, že mi jeho snažení  vadí, proto se rozloučí a čeká, 
až zajdeme za roh. 
Ráno zjišťuji, že jsem někde ztratila naušnici. Byla modrá jako barva 
převisu ve světle letního zapadající slunce. Škoda. Vypravuji se  do 
města. Za včerejší tržbu jdu nakoupit dárky. Před domem stojí Jarda.  
Začíná mě bolet žaludek. Snad ten zmetek Karel nežvanil, napadne mě. 
Dělám, že Jardu nevidím a spěchám na vlak. Pozdraví mě a když 
neodpovídám, pozdraví znovu a hlasitěji. Polohlasně odpovím a 
pokračuji se skloněnou hlavou.  Skoro mě dobíhá a říká, že je dnes 
hezky na procházku lesem, třeba k  Modrému převisu.   Málem 
omdlím. Abych se ho zbavila, odpovídám mu, že v lese musí být teď 
hnusně a mokro a zima a že se raději procházím dlouhé hodiny po 
obchodních centrech plných lidí.  Nejlépe ve velkých městech. Zastaví 
se a zašeptá: „Můžu jít s tebou?“  Chci jít dál, ale zastavuji se. 
Ohlédnu se a z nepochopitelného důvodu přikyvuji. Z jeho modrých 
očí se mi podlamují kolena. Mají stejnou barvu jako převis ve světle 
letního zapadajícího slunce. 
Sedím v kuchyni u stolu a prohlížím si stará čísla časopisu Tramp s 
podlepenými stránkami. Je to památka po  babičce, kterou jsme před 
pěti lety pochovali v úctyhodném věku. Jedno letní odpoledne se šla 
projít k Modrému převisu a už se nevrátila. Našli ji tam sedící u 
ohniště v dřevěném tábornickém křesílku. Vypadalo to, že spí. 
Usmívala se.  
Venku svítí sluníčko. Teď na podzim už nemá šanci zahřát, tak aspoň 
dělá lidem radost. Je sobotní odpoledne. Večer jdeme na country bál. 
V místní restauraci máme objednaný velký stůl. Dnes s námi půjdou  i 
naše děti. Slavíme s Jardou třicáté výročí seznámení.  
„Nepůjdeme se projít k Modrému převisu?“ ptá se manžel. „Ještě než 
půjdeme na taneček“. Nechce se mi, ale přikyvuji. Posledních třicet let 
jsme tam prožili mnohé krásné společné chvíle. Měli jsme tam i 
svatbu.  Za svědka mi šel tehdy bezďák Karel, dnes  úspěšný 
obchodník s mysliveckými potřebami. Naše děti své  první noci pod 
hvězdami prožívaly s námi právě tam. A také první vandry bez nás. 
Když jsme s Jardou dorazili pod převis, začaly se mi vracet 
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vzpomínky na uplynulé roky.  Posadili jsme se na svá  místa na 
lavičce z klády a tiše sdíleli  okolní krásu. Najednou  Jarda přede 
mnou poklekl a podal mi malou krabičku. Překvapeně ji otvírám. V tu 
chvíli by se ve mně krve nedořezal. V krabičce vidím po třiceti letech 
svou ztracenou naušnici. Tu s kamenem modré barvy převisu ve světle 
zapadajícího letního slunce. „Tys to celou dobu věděl?“  vykoktám po 
chvíli a čekám co bude. Jarda a jeho kamarádi byli poslední, koho 
jsem v životě okradla. Dlouhé roky jsem sbírala odvahu přiznat se mu. 
Nikdy jsem to ale neudělala a časem jsem si řekla, že je lepší  nevracet 
se k tomu, když už to takhle dopadlo.  „Věděl“. Napadá mě 
bezcharakterní sketa Karel.  „Ne, to bys mu křivdila“ usmívá se Jarda. 
„To ráno jsem nespal a pozoroval tě, jak nás okrádáš. Ale nemohl 
jsem z tebe spustit oči a byl jsem si  jistý, jako nikdy předtím, že jsem 
potkal tu pravou.  S klukama  jsme se večer chystali k vám do vesnice 
na zábavu. Když ale zjistili, že nás někdo okradl, chtěli jet domů. 
Dlouho jsem je přemlouval, aby zůstali, že si přece nenecháme zkazit 
vandr. Taky jsem za ně tehdy platil všechno z peněz, na které jsi 
nepřišla.  Musel jsem tě najít. Nikdy jsem to nikomu neřekl. Jen naší 
babičce. Pověděla mi tehdy, že už dlouho ví, že Modrý převis je 
místem setkávání  osudem spoutaných toulavých duší. Vždycky věřila, 
že nám to spolu vyjde. A vidíš, měla pravdu“.  
V noci, když skončil country bál, jsme se vydali na Modrý převis. 
Dohodli jsme se  během večera při tanci.  Přívoz už nejezdil. V 
maringotce se svítilo. Zaťukali jsme. Otevřel nám Venca. Dnes už je v 
důchodu a na přívoze si přivydělává. Rád převáží lidi po řece a tráví 
zde veškerý volný čas. Ochotně nás převezl na druhý břeh a popřál 
nám krásnou noc. Nechtěl zaplatit, prý to máme od něj jako dárek k 
výročí. Podzimní inverze jako zázrakem zmizela. Byla nezvykle jasná 
noc a obloha bez mráčku. Cestou  nahoru nám pod nohy svítily 
hvězdy a měsíc.  
Pod převisem zapalujeme oheň, usedáme na svá obvyklá místa a 
vychutnáváme spolu  zdejší atmosféru. Vzpomínáme na babičku, 
kamarády, chvíle s dětmi.  V duchu zdravím všechny přítomné toulavé 
duše, které se tu usídlily a nechce se jim odsud. Stejně jako se jednou 
nebude chtít nám.  Měsíc je v úplňku a poprvé v životě vidím, že  i v 
jeho chladném svitu za tmavé noci je vidět modré zabarvení převisu. 
Děkuji ti osude, děkuji ti Modrý převise. 
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Vskutku šílená balada 
o špatném plavci a dravé řece 

 
Petr Soldát - Harmonika                                         kategorie Poezie 

 
Zvon bil půl a tremp na vlak vlez. 
Pak na člun sed a proud ho nes, 

nes v dál, do hor, přes lán, přes les. 
 

V tom člun na špic bum! 
Tremp hop na mez, sťal kmen a kmen, 

a hned byl prám, on um svůj měl. 
 

Však prám je míň než člun 
a dřív a snáz je bum, 

stop moc má ke dnu tůň. 
 

Tremp znal kraul míň, než hnal se vír, 
tak tremp ke dnu kles, 
ni pták při tom hles. 

 
A tremp, teď duch, se vznes a hlas jak mráz se nes: 

Věz, že čas Tvůj, jak cval je co má kůň 
a stop moc má ke dnu tůň. 

 
 

 Rozlúčka 
 Adalbert Mezei – D’Ady      kategorie Poezie 

 
Dmol duní nad dolinami 

Modlitba za stromy 
Ktorým podrezali korene 

Sekery v Cdur 
 

Padajúce lístie ševelí 
Tam kde odchádzajú piesne 

Pozdrav odlieta 
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Recese 
Tomáš Macek - Netopýr                                 kategorie Próza 
 
V zašlém kulturáku na kraji velkého města se konala soutěž mladých 
folkových talentů. Členům ostatních skupin, které zrovna neladily 
v šatně, několika příbuzným a pěti členům poroty tu předváděli své 
umění mladí autoři, kterým (jak to na takových soutěžích bývá) byla 
široká škatulka jménem „folk“ těsná. Zvláště to platilo o písničkářovi 
Lubošovi Kotrčovi, který v závěru svého vystoupení za rozkládání 
akordu As13 se sníženou nonou, prokládaného škrabáním nehty o 
strunu E (podladěnou ovšem na Es), recitoval veršované komentáře 
k aktuálním politickým kauzám. 
Kotrč dorecitoval, uklonil se a šel uklidnit rozechvělé struny nervů do 
muzikantské šatny. Sestoupiv z podia zahlédl ještě futrál 
pětistrunného bendža mizející ve dveřích ze šatny. V koženkovém 
křesílku sedící písničkář Budil mrknul na Kotrče a pohodil hlavou 
k zabouchnuvším se dveřím se slovy „zelený kamarádi šli prej hrát do 
hospody a že tam budou tahat sirky, kdo půjde vyslechnout verdikt 
poroty. Chtěl jsem jim poradit, aby neplýtvali cenné zápalky, páč cena 
za nejrychlejší bendžové sólo se tu stejně nedává, ha ha…“ zasmál se 
Budil svému vtipu. „Nemysli si, v tý porotě taky seděj starý 
trempíci,“ zachmuřil se písničkář Kotrč. „Co kdybychom jim, Budile, 
příště spolu zahráli taky nějakou kotlíkárnu?“ „Jasný, Lubo! 
Zahrajeme jim Rikatádo, to bude pěkná recese,“ souhlasil Budil. Kotrč 
ale soudil, že ještě lepší recese bude napsat vlastní „trampárnu“. Že 
prý poskládat do primitivní melodie kotlíky, kanady a jiné harampádí 
zvládne každý a on že to zvládne ještě ten den během večeře. 
Cestou k parkovišti zaslechl Kotrč z blízké hospody onu skupinu, s níž 
se minul v šatně. Poznal, že právě hrají píseň v As dur, a pomyslel si, 
že to nebudou zas tak špatní muzikanti. Pak si ale uvědomil, že si jistě 
usnadňují hru kapodastry a znechuceně si odplivl. Nastartoval svůj 
vůz a pustil autorádio. Ozvali se Hoptropáci: „Folkej, folkej hošíčku, 
ufňukanou písničku…“ Kotrč rychle přeladil. „No počkejte, já vám 
napíšu píseň pro všechny kotlíkáře, pečbuřty, kovbojíčky a 
ulampalce!“ 
Hned po večeři se písničkář sklonil nad notesem a soustředěné ticho 
rušil jen praskot dřeva ohryzávané tužky. Kotrč dospěl k názoru, že 
pro začátek bude nejlepší napsat si seznam potřebných slov a z těch se 
už hladce sestaví ta pravá „trempská“ píseň. Aby na žádné slovo 
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nezapomněl, začal podle abecedy: Ahoj, Askalóna, bágl, ešus, 
kamarád, kanady, les, potlach, Porta, tele, usárna, uzly, žracák. „dvá, 
čtyři, šest, osm, deset, dvanáct, třináct,“ přepočítal položky. 
„Nešťastné číslo, a navíc liché. Když každým slovem zakončím jeden 
verš, tak mi to nevyjde.“ Naštěstí si vzpomněl, že ze seznamu vypadlo 
to nejdůležitější slovo, a velkými písmeny dopsal „TRAMP“. Dalším 
krokem bylo vytvoření seznamu rýmů. Bez otálení se do toho pustil a 
psal:  
Ahoj – závoj/náboj, Askalóna  – ona/slona, bágl – pingl, ešus – humus, 
kamarád – rád, kanady –osady/nápady, les – dnes, potlach  – strach, 
Porta – zhurta, tele – mele, usárna – pakárna, uzly – grizzly, žracák – 
spacák, TRAMP – pamp. 
Zálibně si prohlédl svůj seznam. Jeho hladké čelo se však zakabonilo 
při pohledu na dvojice kanady – osady a TRAMP – pamp. „Tyhle 
rýmy už geniálně použil geniální Nohavica, to nemůžu 
opakovat,“ pomyslel si, vyškrtl obě dvojice a přemýšlel, jakým 
směšným příběhem by jeho slova ožila. Pokusil se pomoci múze 
sklenkou Bourbonu, ale raději odložil skládání na zítřek. 
Probudil se po spánku rušeném podivnými sny, ve kterých se mu 
mladé trampky v Evině rouše smály, že se koupal v plavkách. 
Rozhodl se najít inspiraci na výzvědné výpravě. Plán byl prostý: 
v pátek se v nenápadném zeleném oděvu vydá na Branické nádraží, 
vyhlédne si nějakou partu a bude ji sledovat až na kemp. Ve své písni 
pak jen zesměšní jejich bizarní rituály, kterých bude tajným svědkem. 
Páteční poledne zastihlo mladého písničkáře hrabajícího se v šatníku 
se slovy „proč já si kupoval samé červené oblečení?“ Páteční 
odpoledne jej pak zastihlo, jak celý rudý studem nakupuje maskáče 
v armyshopu. Konečně se vybavil na výzvědy a nastoupil do 
motoráku. Měl štěstí – ve vagonu seděla parta tří kluků a tří holek, na 
nohou kanady, dlouhé nože u pasu, konga a kostkaté košile. Na 
zádech bágly, usárny a jedno tele. Hoch, kterému přezdívali Čára, 
třímal v ruce španělku bez futrálu. Zkrátka narazil na ty nejryzejší 
trampy, jaké si mohl přát. Už za Jarovem spustili Buráky, Okoř a 
Rikatádo, pak dali pár Bráníků a už skákali na peron zastávky 
v Mokrých Vratech.  Vydali se do lesů a Kotrče si vůbec nevšimli. 
Tak byli ponořeni do zpěvu Osamělýho města a Bedny vod Whisky. 
Na pěkném místě u rybníka pak odhodili své rance a sedli na pařezy. 
„Čáro, rozdělej oheň jednou zápalkou!“ pravila něžně jedna 
z copatých bytostí. „Ne, ne Dračice, ať jej zažehne Joe, ta čest patří 
jen nejstaršímu z nás!“ vzdával se váženého úkonu Čára. Joe, pirát 
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s šátkem a náušnicí zase mínil, že té cti se má dostat nejmladšímu, 
kterého zvali Prcek. Prcek vytáhl kudlu úctyhodné délky a pravil: 
„Kamarádi, položte roztažené dlaně na tento špalek. Kdo vydrží 
neucuknout, má právo rozžít táborák!“ Ozvalo se zděšené vzdychnutí 
dívek, úder nožem a smích celé šestice. Další děj Kotrčovi unikl a než 
si vše poznamenal do notýsku, oheň už hořel a nad ním rozkvétaly 
buřty. Čára sáhl po své prastaré španělce. „Zahraj 
Frenkýho!“ žadonila děvčata. Čára spustil Frankieho dlouhána, ale 
zapomněl slova a tak hrál refrén stále dokola. To popudilo brunetku, 
které říkali Amazonka, tak Čárovi sebrala kytaru a začala vybrnkávat 
Nohavicova Darmoděje. Kotrč zálibně poslouchal v roští a říkal si, že 
bez těch holek by ti kluci zcela zvlčili. „Vole, co to hraješ, u vohně se 
má hrát kántry!“ přerušil dívku ve druhé sloce Prcek a začal bušit lžící 
do ešusu za zpěvu Jesse Jamese. K Prckovi se přidal i Joe s Čárou, 
zatímco obě dívky podpořili Amazonku a zpívaly dále Darmoděje. 
„Ty vole, buřty!“ zařval najednou Joe, zrovna když pach spáleniny 
dorazil i ke Kotrčovu nosu. „Báro, proč nečumíš vole na ty buřty, co 
teď budem jíst?“ spílal své polovičce Prcek. „Neříkej mi Báro, mezi 
trampy jsem jenom Calamity Jane!“ usměrňovala jej ona. Čára se jal 
urovnat hádku slovy „Kamarádi, nechtějte si pohněvat Manitůa. 
Nechte pří, nebo poznáte sílu mé funkce šerifa!“ Blondýnka Dračice 
vypískla, že když nemají kamarádi co jíst, je povinností šerifa se o ně 
postarat. Další diskusi Kotrč neslyšel přes praskot zeleného chvojí, 
které Prcek přiložil na oheň. V záři jeho plamenů ovšem viděl 
blýsknout se čepele dlouhých nožů v rukou šerifa Čáry a Joea, který 
zřejmě hájil svou družku Dračici. Kotrč si v roští pomyslel, že již 
viděl dost a se zápisníkem plným senzačních poznámek se tmou vydal 
na vlak. 
Po krátkém nočním bloudění dorazil do Mokrých Vrat. Spokojen, že 
mohl nepozorován pozorovat ta podivná trampská individua, těšil se, 
jak Budilovi zahraje svou „kotlíkářskou“ parodii. Ze tmy přisupěl 
motorák, polkl jediného čekajícího pasažéra a opět zmizel ve tmě. 
Kol ohně zatím s kudlami v rukou kroužili Joe s Čárou. Tvrdými 
pohledy probodával jeden druhého. „Slizský hade!“ procedil skrze 
zuby Joe. „Smrdutý oposume!“ štěknul na něj Čára a Joe mu to vrátil 
slovy: „Bojuj zbraní a ne hubou!“ Čára neváhal a vyrazil nožem proti 
svému sokovi. Ten ve snaze uskočit, zakopl o kládu a natáhl se na 
záda. Jeho nůž zazvonil kdesi ve tmě o kotlík. Dračice vyskočila a 
zvedala svého hrdinu ze země. Přitom se zle dívala na Čáru a chrlila 
vodopád slov: „Ty vole, tak to už je moc, jako, ne? Jako kámo, to je 
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moc haluz, to asi už nedávám ty jo!“ Čára se hájil, že to byla jen 
legrace a Joe souhlasně přikyvoval. Horké hlavy celé party zchladilo 
v tu ránu pár kapek deště, což ale situaci nezlepšilo. Amazonka 
navrhla vrátit se hned domů, Calamity Jane se přidala, že prý myslela, 
že na tom výletě budou péct buřty a hrát Nedvědy a ne se hádat, kdo 
buřty spálil a pak ještě celou noc moknout. Joe ji opravoval, že nejsou 
na výletě, nýbrž na čundru. Calamity na to, že to byl pitomej nápad 
hrát si na trampy, protože mohla ve městě kalit se třídou. Mezitím Joe 
zjistil, že mu Čára proříznul kongo, které si půjčil od strýce, který 
kdysi jezdil. Na obloze se blýsklo a vítr rozšuměl koruny stromů. 
Začalo mrholit. Dračice se obula do Čáry: „Ty jo, Lukáši, tak to je 
teda moc haluz. Víš co, hrát si na trempíky, jako dobrý, víš co, ale 
tohle ne, jako tu chceš moknout, nebo co, a eště ste se málem 
zakuchli! Hele, zabalte ty svý krávy…“ „Voe, Veruno, 
telata!“ opravovala kamarádku Amazonka. Dívky se zarputilými 
výrazy sedly na pařezy, nad hlavou igelitky, které vylovily z hloubi 
svých ranců. Mladíci se mlčky pokoušeli balit usárny a tele a v duchu 
dávali různá jména těm, co vymysleli tak složité balení. Ticho přerušil 
Prcek: „Kámo, Pepo, mohla to bejt libová recese, kdyby ta tvoje 
nebyla taková, víš co!“ Pepa, dříve Joe mu oponoval, že to byla Bára, 
kdo by raděj kalil se třídou a že do ní prej nemá „kérovat, víš 
co!“ Čára ukončil spory návrhem na uhašení ohně pomočením, jak to 
prý dělají všichni trampové. 
S igelitkami nad hlavou se šestice vydala na zastávku. Jen Čára 
moknul, protože musel svítit mobilem na cestu. Dorazili do Mokrovrat, 
právě když poslední vlak houkal za zatáčkou. Skřípot brzdícího vlaku 
je ohlušil, což vyvolalo vlnu nadávek všech šesti. Se zavřením dveří 
utichly na peronu nadávky a za chvíli nebylo slyšet ani houkání vlaku. 
Z kopců zafoukal vítr a se závanem vůně ohně přinesl krásnou melodii. 
V jednu chvíli bylo slyšet i slova: „Já svobodný a čistý půjdu dál a 
směšný bude ten, kdo se mi smál.“  
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Vtedy na Gricmanci 
 

 Martin Mazor - Tarzan      kategorie Poezie 
 

To sme ešte túžili 
milovať sa v tráve, 
v lese, na chodníku, 

všade! 
Vo dne, v noci, 

aj keď zem a nahé telá 
márne chladil dážď. 

A v zničujúcom rytme, 
keď košeľa pod tebou 
až na kožu presiakla 

tým červeným blatom, 
kričať - ešte, ešte, poď! 

 
Smiali sme sa, 
častokrát, 

to blato sa nedalo vyprať. 
Ani po rokoch. 
Ale tú košeľu 

si nosila ďalej aj s tými fľakmi 
- spomienka na krásno. 

 
Opäť sme sa stretli. 
Vzdychy a výkriky 

už dávno pochovalo 
chladné lístie stromov. 
Len kdesi tam vzadu, 
za rokmi všednosti, 
čosi akoby ešte tlelo. 

Spomínali sme na cesty, 
na vášeň, túžby, 

na milovanie v červenom blate, 
na košeľu. 

Tie fľaky sú na nej stále, povedala si. 
Len my, 

my sme niekde inde... 
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Umírajda žije! 
Martin Šlápota - Šlápi                                 kategorie Próza 
 
 „Šerife, alespoň dvě pivka,“ škemral Wint, když shodil usárnu, padl 
na zem jako žok a opřel propocená záda o stěnu Harryovky, nádherné 
trampské boudy, posazené vysoko na Oslavkou. 
„Alespoň ty dvě, za chvíli jsme zpátky,“ přidal se Pepoš a Krusty 
vedle něj mohutně přikyvovala, jak ostatně bylo, co se piva týče, jejím 
zvykem. Hospůdku si nenechala nikdy ujít. 
„Prostě ne!“ obořil se na ně nekompromisně Šerif, „jsme na vandru a 
ne na exurzi v pivovaru.“ A něco jsme si o tomhle snad řekli, dokud 
budu šerifovat, žádný pravidla se měnit nebudou. V dubnu jsou volby, 
tam máte šanci.“ 
„Tak je pusť. Když s nima pošleš Vzala, tak máš jistotu, že se dlouho 
nezdrží, ten pivu moc nedá,“ zastal se jich Net, který mezitím o 
ohniště lámal chrastí na podpal, ale i přesto, že měl u Šerifa velké 
slovo - znali se bezmála dvacet let - neuspěl. Zbylí dva členové osady, 
Kowy a Grizzly už raději začali mlčky vybalovat, ačkoli se jim 
představa jednoho oroseného také zamlouvala. Aby ne. Táhli se sem 
v tom pařáku z Náměště v jednom zátahu a Sedlecká hospůdka byla, 
ač pár kilometrů vzdálená, proti tomu, co měli dnes za sebou, 
v podstatě za rohem.  
Teď ale všichni pochopili, že s jeho rozhodnutím nehnou a začali se 
zabydlovat v boudě, kterou jim na dnešní noc půjčili kamarádi z T.O. 
Mňouci. Za chvíli už syčely nad ohněm pánve, vřela voda na čaj, 
cinkaly ešusy, jen komunikace trochu vázla a jedinej, kdo se tvářil 
spokojeně, byl Šerif. 
Byla to jeho přezdívka a osadní funkce zároveň. Nebyl špatnej chlap, 
ale tyhle jeho abstinenční výlevy všichni nesli dost těžce, vzhledem 
k tomu, že ještě před dvěma a půl roky nevynechal na vandru žádnou 
dosažitelnou putiku a byli to spíše oni, kdo ho večer lámali, aby už 
vyrazili kempovat. Všechno se změnilo jednoho jarního dne, kdy tady, 
na Oslavce, zahynul jejich osadník a shodou okolností Šerifův 
synovec. Tak trochu pod vlivem, jak už to chodívá, se zřítil z vyhlídky 
kousek od Glorietu a našli ho až druhý den. Nejenže se od té nehody 
Šerif už nikdy nenapil, ale navíc vyhlásil tohle příšerná pravidlo pro 
všechny, jako osadní zákon. Brali to tenkrát, doufali, že to časem zase 
poleví, ale Šerifa kvůli tomu sesadit nechtěli. Za prvé byl jako 
plánovač akcí a jakýsi stmelovač party nenahraditelný a za druhé, no 
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uznejte, vypadalo by to blbě, kdyby v osadě byli šerifové dva. Teď už 
ale začínala být situace občas nesnesitelná. 
„Tak asi takhle, co se zítřka týče,“ zvedl asi po hodině nejvyšší hlavu 
od mapy, „bágly necháme na boudě, abyste si trochu ulevili, když vás 
to dneska tak zmohlo, a vyrazíme na malou půldenní okružku po okolí. 
Viděl bych to na Sedleckej hrad, dolů ke Kobře, Chilkootem nahoru 
na vyhlídku k Mikovu pomníčku, dolu na Kančí louku a přes Gloriet 
zpátky. Odsud už s báglama přes Umírajdu k řece, přebrodit a 
zakempovat někde nad Lamberkem, ať to v neděli není tak daleko do 
Kralic. Co vy na to?“ 
Odpovědí mu bylo několikahlasé, ne příliš nadšené, zamručení, ale to 
mu stačilo. 
„OK, když nejsou připomínky, tak dobrou. A neponocujte moc, 
vstáváme brzo,“ prohodil směrem k ohništi už od dveří do boudy a 
zmizel uvnitř. 
„Teda, ten už mě začíná pěkně štvát,“ promluvil snad poprvé od 
chvíle, co přišli, Grizzly, „já snad přejdu k Pražcům, ty maj alespoň 
pořádný potlachy.“ 
„No a co kdybysme ho už konečně trochu vytrestali,“ ozvalo se 
z kamenného křesla nad ohništěm. 
„A jak, prosímtě?“ 
„No, jeden nápad bych měl, nad čím myslíš, že tu celou dobu 
dumám.“ 
Zvídavé oči všech se obrátili k Wintovi a během chvilky už mu 
semknuti v těsný kruh viseli na rtech. 
**** 
„Tak dobaštit, než vyhasne oheň zabalit, ať se odpoledne nezdržujem 
a razíme,“ halekal dopoledne Šerif rozverně, jako by neviděl ne moc 
vstřícné pohledy ostatních. 
„Já asi nemůžu, nějak jsem si včera namohla achilovky,“ zakňourala 
Krusty. „Asi tu na vás počkám, ať vás nebrzdím.“ 
„No, sama tu jako holka zůstat nemůžeš, to je blbý,“ zamyslel se Šerif 
nad nečekaným problémem, ale než stačil najít řešení, už se hlásil 
Pepoš, že tu s ní počká. 
„A já tu zůstanu s nima. Okolí už znám jak svý boty a alespoň můžem 
zatím s Pepošem nadělat nějaký dřevo, docela dost jsme ho včera 
spálili,“ přidal se aktivně Wint. 
„No dobrá, není čas vymýšlet něco jiného,“ kývl odevzdaně na jejich 
návrh. 
„Tak razíme, ať jsme co nejdřív zpátky,“ otočil se ke zbytku osady a 



 161

začal šplhat do krpálu za boudou. Když všichni zmizeli za horizontem, 
trojici na fleku se ulevilo. První část plánu klapla. 
**** 
„No, kde jste, lidi? Za chvíli je tma a vy nikde, už jsme měli 
strach,“ divil se Wint, když se u boudy objevili první členové 
výletnické sekce, jak je mezitím nazvali. 
„Kde, kde,“ rozhorlil se Šerif, „tohle není osada, ale lazaret. Jednoho 
tlačí bota, druhej si hne zádama při šplhání na vyhlídku a vám tu hoří 
vatra, která nevyhasne ani za hodinu. Co teď, celej plán je v tahu!“ 
„Umírajda?“ zeptal se opatrně Wint a za šerifovými zády nenápadně 
přihodil do ohně další pořádné polínko. 
„No, nic jinýho nám asi nezbyde, potmě se tu nikde ploužit nebudem. 
Holt o to delší bude cesta v neděli,“ dodal. 
„Tak bágly a jdem, než tam přijde někdo jiný, je sobota. A Vzal tu 
zatím ohlídá oheň než vyhasne a přijde za námi,“ zavelel a nahodil 
usárnu na rameno. 
Umírajda byla pěkná bouda nedaleko odtud a kupodivu byla prázdná. 
Kamna v boudě byla ještě teplá, asi tu byl ten týpek, co ho potkali při 
sestupu do strže, ale z toho strach mít nemuseli. Bágl měl na zádech, 
takže se evidentně nevrátí. Rozdělání ohně bylo dílem okamžiku a 
s padající tmou se ozvaly první tóny kytar. 
Další, co se do tmy zhruba po čtyřiceti minutách ozvalo, byla 
Grizzlyho otázka: „Kde je vlastně tak dlouho Vzal, ten oheň už snad 
hořet nemůže?“ 
Šerif chtěl říct něco uklidňujícího, ale vzhledem k tomu, že už nad tím 
také pár minut přemýšlel, nenapadlo ho nic. Tedy nic jiného, než, 
vyslat Grizzlyho s Wintem zpátky k Harryovce, zjistit, co se děje. 
Dobrej nápad to ale asi nebyl. Uteklo dalších třicet minut a jediné, čím 
si mohl být jistý bylo to, že už jim chybí tři osadníci místo jednoho. 
Na klidu mu nepřidaly ani strašidelné historky z Brd, kterými je celou 
dobu zásoboval Pepoš - tramp kdysi brdský, než se odstěhoval do 
Brna. 
„Já se tam zajdu mrknout,“ nabídla se Kowy, když zahlédla v odlesku 
ohně jeho nejistý pohled. 
„Ale sama nechoď, ať s tebou jde raději Net.“ 
„Tak já se s nima kousek svezu a skočím pro vodu, studánka je 
cestou,“ zvedla se i Krusty a začala sbírat okolo ohniště prázdné felíny. 
„Dobře, ale zkuste cestou volat, abyste se někde neminuli s ostatníma. 
Třeba to nemůžou najít.“ 
Následujících dvacet minut se vleklo jak cesta do Náměště, ale nikde 



 162 

nikdo. Šerif nervózně obcházel ohniště, mumlal si něco pod fousy, až 
sáhl do kapsy, vytáhl baterku a naprosto tichým hlasem, plným obav 
se obrátil k Pepošovi.  
„Jdu se tam mrknout. Nikam se ani nehni, víš, že to tu moc neznáš.“ 
„Bez obav, to mě ani nenapadlo, vzhledem k tomu, že baterku jsem 
půjčil Krusty.“ 
Když dorazil k Harryovce, bylo tam naprosté ticho, uhlíky v ohništi už 
ani nežhnuly, jen na roštu vedle něj zářil do tmy připíchlý bílý kus 
papíru. Strhl ho a začal číst. 
„Jaká Bounty? Já vám dám vzpouru, já vám dám Sedlec …., jak jako 
na pivo?, všichni …,“ mumlal si pro sebe, když dočetl.  
„Já a tyran, jo?“ bylo slyšet ještě po chvíli z mlází, kterým se 
nasupeně prodíral k cestě na Sedlec. 
„Já a tyran, jo?“ parodoval ho vesele Wint, jakmile zmizel z doslechu 
a všichni vylezli z úkrytu ve srázu pod boudou. 
„Jo, a tyrani musí trpět,“ přisadil si další z osadníků, „jen ať se 
proběhne, hvězda šerifská.“ 
Povzbuzeni nečekaným úspěchem své pomsty, se na jeho účet bavili 
celou cestu zpátky za Pepošem, který, když viděl, že všechno vyšlo 
podle plánu, vytáhl z boudy slastnou odměnu - batoh plný lahváčů a 
dvě flašky rumu, pro které přes den do hospody s Wintem a Krusty 
došli. 
„Chtěl bych vidět ten jeho výraz, až v hospodě zjistí, že tam nejsme 
…,“ prohodil Vzal a slastně polkl pár hltů. 
„Ale nejsem moc zvědavej na ten jeho výraz, až se vrátí,“ dodal Net, 
„a proto pijme, kamarádi, pak už nám to snad bude jedno.“ 
**** 
První se ráno probudila Kowy: „Šerif tu není! Vstávejte, on tu není.“ 
„Klíííd, tak se asi naštval a odešel,“ ozvalo se z jednoho ze spacáků. 
„Ale má tady věci …“ 
Během chvíle byli na nohou všichni. Než stačili zabalit, vymysleli 
tolik hrůzostrašných variant, co se mohlo stát, že je přešla i chuť na 
snídani. Cestu do Sedlece dali skoro v poklusu, což některým po 
včerejšku dobře nedělalo, ale za chvíli už brali za kliku u hospody. 
Zavřeno. Kruci, otvíraj až za hodinu. Grizzly si naštěstí vzpomněl, že 
hospodská bydlí kousek odtud a během pár minut se už opírali o její 
zvonek. 
„Co je, hoří? Otvírám až v deset,“ odbyla je ze zápraží. 
„My nechcem pivo,“ snažil se ze sebe dostat větu klidným, 
nezadýchaným hlasem, „spíš jestli nevíte …“ 
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„No, jestli tu večer nebyl takovej trampík.“ 
„V klobouku, fousatej,“ skákali si navzájem do řeči. 
„Myslíte Šerifa? Jo byl. Ale byl nějakej divnej. Brblal něco o vzpouře, 
o bývalých kamarádech o konci a tak. S nikým se ani nebavil.“ 
„A nevíte, kam šel od vás?“ 
„Netuším, dal si pár rumů a byl pěkně sťatej. Pak mlel něco o vyhlídce 
a o nějakým Mikym.“ 
Krve by se v nich nedořezal. Rum, vyhlídka, Miky, konec … Ta slova 
jim zněla v hlavě stále dokola, a ať je poskládali jak chtěli, nic 
dobrého jim z toho nevycházelo. 
„Do prčic!! Jdeme!“ vzpamatoval se jako první Vzal.  
Naházeli bágly za plot s tím, že si je tu chvíli nechají a aniž by čekali 
na odpověď, vyrazili zpátky k Oslavce. 
**** 
Šerif je dojel ještě před rozcestím k vyhlídce. Zacinkal na starodávný 
zvonek na řídítkách, obkroužil hlouček jejich ztrnulých postav a 
vítězně se díval na neméně strnulé obličeje, dalo-li se těm výrazům 
v té chvíli tak říct. 
„Tak co, už máte dost, nebo se ještě proběhnete?“ 
„Šerife, co tady …?“ 
„Co bych tady,“ nenechal ho dokončit větu,“ přeci vás nenechám 
běžet až tam, ačkoliv jsem měl chuť. Ale myslím, že už jsme si kvit, 
ne? Oko za oko, jak se říká. I když myslím, že vy už jste slepí a já jen 
jednookej.“ 
Ač stále v šoku, nezbylo jim, než souhlasit. 
„No tak, co tady stojíte, jak solný sloupy, nemáte chuť na pivo, po tom 
výkonu? Za chvíli se otvírá, tak já tam na vás počkám, bando. Musím 
Jarušce vrátit kolo, poděkovat jí za to, jak to s váma skoulela a hlavně 
za nocleh“ zahalekal vesele, naskočil do sedla a šlápl do pedálů.  
„Jo a ten, kdo mi dneska zabalil uzdu, u mě má panáka!“ doneslo se 
k nim ještě společně se zvířeným prachem polní cesty. 
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Sbohem 
 

Petra Slováková                                             kategorie Poezie 
 

Vlaštovky už odletěly 
V širé Moře lodím přát 

Tiché Stíny oněměly 
Duše sněhu začly hřát. 

 
Vysypu si Popel z vlasů 

Z Jasanových dřev mám kříž 
Slunce padlo v oběť Času 
Zda bylo mé, to dávno víš. 

 
 

Ptačí haiku 
 

Jakub Florian                                             kategorie Poezie 
 

„Létej a buď svůj,“ 
řekl mi pták ve vzduchu 

beze slov – letem 
 
 
 

Na nádraží 
 

Zdeněk Ryšánek - Crischot                                    kategorie Poezie 
 

Jak pěna na dně pohárku 
žíznivě vypitého piva, 
pár minut posledních 

nám na nádraží zbývá. 
 

Všechno už bylo vysloveno, 
splněna všechna přání. 
Budeme dobře usínat 

jako po krásném milování. 
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V čem vidíš problém? 
Martin Šlápota - Šlápi                                 kategorie Próza 
 
„Ale no tak, Kejve. V čem vidíš problém?“ 
„V čem? Se ptáš? Třeba v tom, že jsem mrzák!“ zařval poslední slovo 
tak hlasitě, že se po něm celá hospoda otočila. Nejprve trochu 
s výčitkami, po pohledu na jeho vozík se ale pohledy změnily spíše na 
soucitné. 
Ten rozhovor už trval přes hodinu a bylo to stále dokola to samé, 
stejně jako spousta podobných diskuzí předtím. Já přesvědčující, on 
odporující. 
„Tak jsi přišel o nohu, no. Vím, že je to blbý, ale tím přeci nic nekončí. 
Dostaneš protézu, naučíš se znova chodit, začneš od začátku …“ 
„Tak o nohu, jo?“ nenechal mě domluvit, „ale že jsem přišel při tý 
bouračce i o manželku, to už si nějak nevzpomínáš, co? Prostě to 
nejde, zapomeňte na mě, jezděte dál, ale já jsem skončil. Nejen 
s vandrama. Pro mě skončilo všechno, copak to nechápeš?“ 
Teď už pro změnu skoro brečel. Tyhle výkyvy nálad měl od té doby, 
co se to před rokem a půl stalo. Často jsem se s nimi musel vypořádat 
při návštěvách u něj, ale měl jsem pocit, že se to lepší. Už jen proto, 
že tohle bylo poprvé, co se mi ho povedlo dostat z bytu, ven na pivo. 
Na druhou stranu jsem měl často pocit, že je všechno marný. Jednu 
chvíli vzpomínal na kluky z osady a na společné vandry s výrazem 
dítěte, kterému chybí jeho milovaná hračka, aby s tou samou hračkou 
po chvíli prásknul o zeď. 
Trpělivost jsem měl, ale co docházelo, byla psychická síla a chuť dělit 
čas mezi rodinu a invalidního kamaráda. Dnes to prostě bylo buď a 
nebo. A přesně tak jsem to Kejvovi, ač to nešlo lehce přes jazyk, 
naservíroval. 
„Buď se vzpamatuj, kamaráde, začni se sebou něco dělat, začni znova 
nebo se mnou už nepočítej. Tedy nepočítej se mnou tak často, jak 
doposud. Mám i svůj život. A první šanci máš za měsíc. Jedem s 
osadou ven a pojedem klidně tam, kam můžeš s vozíkem, jen, 
prosímtě, pojeď.“ 
Kromě tichého: „Odvez mě domu,“ už to odpoledne nepadlo ani slovo. 
Jeho pohled, který pronikal doslova do morku kostí, jsem ale cítil od 
té doby, co za ním zaklaply dveře, stále. 
**** 
„Jedu s vámi. Ahoj v sobotu.“ Žádná zpráva za poslední rok mi 
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neudělala větší radost než tahle od Kejva. Četl jsem ji znovu a znovu a 
nemohl uvěřit, že je to pravda. Ale byla. Pravda uvězněná v malé 
bakelitové krabičce mobilního telefonu, pravda, která znamenala 
jediné – rychle přeorganizovat vše, co jsme si o víkendu na slezině 
s klukama domluvili. Vzhledem k tomu, že na zbytek osady měla 
zpráva stejný účinek jako na mě, nebyl to problém. Viky s Majorem 
pojedou už v pátek dle plánu do Vestce, v sobotu přejdou na flek, kde 
si nechaj bágly a sejdou dolů do vesnice. Já s Houbou naberu v sobotu 
Kejva a sejdem se všichni po obědě u hájenky. Blíž k lesu už se autem 
nedostaneme a nového hajného nemá cenu o výjimku ke vjezdu do 
lesa prosit, vzhledem k jeho vztahu k trampům. „Jó, za starýho 
hajnýho Švejdy, by to byla jiná,“ posteskl jsem si v duchu. Ale navadí, 
jsme čtyři a to by v tom byl čert, abychom kamaráda s vozíkem na 
flek nedotlačili. Těžší než dvoukolák s proviantem na potlach být 
nemůže. 
No, mýlil jsem se. V okamžiku, kdy mírné stoupání od hájenky 
začínalo měnit svůj sklon k horšímu, jsme si na dvoukolák vděčně 
vzpomněli. 
„Člověče, čím se krmíš, žes tak těžkej,“ zavtipkoval jsem. 
„Jo, kamarádi, těžkej život, těžkej osud, rovná se těžký tělo! A moc 
neremcejte, myslíte, že já to s váma měl ty roky, co jsem vám 
šerifoval, lehký?“ 
„Snad ještě šerifuješ, ne?“ 
„To ještě proberem u ohně. A teď, kamarádi, na Bělehrááád!“ zvedl 
berle směrem ke kempu v parodii na známou scénku ze Švejka. 
Cesta ubíhala pomalu, ale rum, konzumovaný o častých pauzách, nám 
dodával sílu duševní, když už ta fyzická za moc nestála a za dvě 
hodiny jsme už Kejva přenášeli přes malou strž za flekem. Během 
chvilky už vesele plápolal v ohništi oheň, obklíčen plechovou 
kavalérií pítek a ešusů, bezedné felíny, s přítelem trampa na tři, 
kolovaly a čím více koleček oběhly, tím nám bylo líp. Tlachalo se, 
zpívalo, vzpomínalo i plánovalo. I načatou otázku šerifování jsme 
vyřešili a dali jsme mu, po dlouhé diskuzi,  nakonec za pravdu, že by 
hvězdu měl nosit někdo jiný. Prstem jsem přejížděl novou ozdobu 
klopy svého kabátu a sledoval Kejva. Naprosto jiného Kejva, než se 
kterým jsem před měsícem seděl v hospodě. Prostě starého Kejva, jak 
jsme ho znali celá léta a snad ještě veselejšího, vtipnějšího a 
uvolněnějšího. Stejně jako ostatní, jsem cítil, že je to výjimečná noc, 
kdy se něco mění k lepšímu a snad proto se nikomu nechtělo ji 
ukončit. To za nás udělalo až první ranní světlo, které na východě 
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začínalo vykreslovat obrysy protějších kopců ve chvíli, kdy jsme 
zalézali do spacáků. 
Vyhrabal jsem se z pelechu jako poslední a polední sluníčko už 
nemilosrdně žhnulo skrz větve borovic. U ohně panoval čilý ruch, 
z kotlíku voněl čerstvý gulášek made in konzerva, a jak už je u naší 
osady zvykem, zbytky alkoholu byly opět na oběžné dráze okolo 
ohniště. Nikam jsme nespěchali, den je v tuhle dobu dlouhý a dolů to 
s vozíkem půjde určitě rychleji, než obráceně. Když jsme se nadlábli, 
Viky s Houbou odešli ke studánce pro vodu a Major vyrazil na 
obchůzku po okolních kempech, jestli tam nenarazí na někoho 
známého. Zalil jsem si kafe, zapálil cigáro a poprvé si užil své výsady 
uvelebit se v šerifském křesle. Kejv seděl na vozíku naproti mě.  
„Kafe jsme si vždycky dávali na vyhlídce, pamatuješ?“ 
„To je pravda,“ přisvědčil jsem. 
„Chtěl bych se tam podívat.“ 
„Tak, jo, až dorazí kluci, můžem tam mrknout. Výhled dneska asi 
nebude nic moc, ale …“ 
 „Jen my dva,“ přerušil mě, „ jako za starejch časů, když jsme jezdili 
sami. Myslíš, že mě tam dokážeš dostat?“ 
Otázka byla spojena s takovým pohledem, že jsem nedokázal říct ne. 
Nešlo to sice vzít naší zkratkou přes hřebínek, ale okolo vedla docela 
pevná lesní cesta, ze které to bylo na vyhlídku už jen kousek. Ten 
kousek nám dal sice pořádně zabrat, ale za nějaký čas už jsme se 
vydýchávali na vyhřáté skalní plošině. Tohle místo jsme milovali, 
dokázali jsme tu pokaždé prosedět spoustu času a sledovat scenérii 
protějších skal. Byla to největší rokle ve zdejším kraji, naše plošina 
byla zhruba v polovině její délky a kolmá stěna pod námi padala do 
pořádné hloubky. Protější stěna tak vysoká nebyla, takže se za jejím 
vrcholem otvíral výhled dál do pískovcové krajiny. Pravda, dneska se 
obzor ztrácel v oparu, jak jsem čekal, ale i tak bylo na co se dívat. 
„Dáš mi cigáro?“ 
„Já myslel, Kejve, že od toho …, od tý doby …, však víš, nekouříš?“ 
„Myslíš, od tý bouračky?“ odpověděl naprosto klidně a potáhl si ze 
zapálené cigarety. 
„Klidn ě o tom můžeš mluvit,“ pokračoval, když slastně vyfoukl, „je to 
všechno pryč a hlavně díky tobě.“ 
„Rád bych ti za všechno poděkoval,“ natáhl ke mně ruku. 
„Ale prosím tě, to …“ 
„Nepřerušuj mě, prosím,“ zastavil mě opět v půlce věty ve chvíli, kdy 
se naše dlaně zaklesly v pevném stisku.  
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„Mám ti za co děkovat. Nikdy jsi to se mnou nevzdal, celou tu dobu 
ses snažil. A nebýt toho, žes mě svou urputnou snahou dokázal 
vytáhnout na pivo, nebýt našeho rozhovoru, bylo by asi všechno při 
starém a shnil bych v tom pustým bytě za živa. Přemýšlel jsem o tom, 
cos řekl, celý ten měsíc a měls pravdu. Už to tak nešlo dál, jednou to 
muselo skončit. A teď jsem připravenej za tím udělat tlustou čáru.“ 
Pustil mou ruku, kterou celou tu dobu pevně svíral, dal si práska a 
típnul vajgla o vozík. 
„Byls opravdu kamarád,“ zašeptal a podíval se na mě pohledem, kterej 
říkal úplně všechno. 
Než mi došlo, proč ten minulý čas v poslední větě, bylo pozdě. Jeho 
ruce se mohutně opřely o kola vozíku a než jsem stačil cokoli udělat, 
Kejv zmizel za hranou plošiny. Tiše, bez výkřiku, smířeně … 
Oči se mi zalily slzami a udělal jsem to jediné, čeho jsem byl v tu 
chvíli schopnej.  
Smekl jsem klobouk. 
 
 

Podzim lásky 
Petr Steindl                                             kategorie Poezie 

 
Podzimní tráva ztrácí barvu i tvar, 

chystá se k Boží spáse. 
Stromy krvácí do polí, 

ocelové pysky šklebí kraj. 
 

Na strništích spadla mlha, 
zvedá se strach; 

jízlivost srdcí v hliněných 
útrobách 

zaoraná polibky něhy. 
 

Senosečí podťatá kolena 
spřádají babí léto, 

jež užírá trojhlavý drak 
z papíru. 

Čápi a havrani 
počali klání: 
Let o zimu. 
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Zlatí vlci z Raven Creek 
Agáta Kestřáková                                                     kategorie Próza 
 
Joe ležel mezi kameny a tiše sténal. Špičkami rozechvělých prstů si 
tiskl ošklivou ránu na břiše a koutkem oka pozoroval vodní proud, jak 
odnáší kroutící se pramínky jeho vlastní krve. Ale kdo je Joe a kde se 
tu vzal? Pro zodpovězení těchto otázek bude lepší vrátit se o pár 
měsíců zpátky. 
Joe si dříve vedl něco, co by se dalo nazvat deníkem. Do notesu si 
jednoho dne zapsal: „25. listopadu 1868 jsem v Raven Creek našel to, 
o čem se tady všude tolik mluví – ZLATO. Nemám ponětí, kdy se tam 
budu moci opět vrátit. Vypadá to na tuhou zimu, ale mně se nechce 
čekat až do jara.“  
K Joeově nesmírné smůle se tři dny po tomto zápisu začal valit z 
oblohy sníh v hříšném množství, a bylo by tedy nesmírnou pošetilostí 
vypravit se do kopců a hor nad Little Swamp, jak se jmenovalo malé 
zlatokopecké městečko, kde Joe žil se svými dvěma staršími bratranci 
Lukem a Jackem a jejich matkou Cindy.  
Od té doby už Joe do deníku nic nenapsal. Když totiž celé dny sněží a 
nic se neděje, nemáte přirozeněo čem psát. A tak se sešit válel pod 
postelí v pokoji, kde Joe a jeho bratranci spávali. Jediný, kdo z notesu 
občas oprášil prach, byl Jack, jenž z něj Lukeovi nahlas předčítal 
úryvky sentimentálních poznámek o Joeových láskách z Little Swamp 
a okolí. Dva bratři tak strávili nejeden dlouhý zimní večer. Nasávali 
do plic voňavý odér balených cigaret a královsky se bavili na Joeův 
účet.  
Uplynulo několik měsíců od doby, kdy se dotkly země první sněhové 
vločky, a Joe se napůl potají vypravil na cestu. Během zimy si sehnal 
potřebné zlatokopecké náčiní, které mu chybělo, takže teď už konečně 
mohl bez okolků vyrazit. Tetě Cindy ani bratrancům neřekl, kam 
doopravdy jde, ale zamumlal něco v tom smyslu, že ve vedlejším 
městě je sháňka po dělnících na opravu staré radnice. Jedinou 
mezerou v Joeově plánu byl fakt, že v sousední obci žádnou radnici 
neměli. Ale co, pomyslel si. Vždyť neměl v plánu se vracet, tak na 
rafinovanosti výmluv pramálo záleželo.  
Joe se dlouho plahočil nehostinnými horami. On i jeho kůň museli 
zdolat uzoučké cestičky mezi roklí a studenou skalní stěnou a 
přebrodit několik smrtelně ledových potoků a říček, jež často odnášely 
zbytky už rozbitých ledových ker. V některých místech se Joeovi půda 
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drolila pod nohama a kamínky padající do hlubin se odrážely od 
skalních převisů a vydávaly podivné cinkavé zvuky. Když to Joe 
slyšel, jeho touha po dlouho očekávaném zlatě se ještě prohloubila.  
Po třináctém dni putování stanul Joe konečně na plošince, ze které 
bylo vidět skalami kryté údolíčko, jímž protékala říčka plná velkých 
balvanů. Měl chuť zakřičet radostí, ale neudělal to. Raději se se svým 
koněm uchýlil o pár kroků dál, kde si už před několika měsíci 
vytipoval schůdnou cestu pro něj i pro své zvíře.  
Dvacet minut nato už byl dole. Přivázal otěže k nižší větvi jedné z 
všudypřítomných borovic a doběhl k řece. Sundal si boty, vykasal si 
nohavice a vstoupil do proudu. Voda byla tak studená, až mu po celém 
těle naskočila husí kůže. Zalovil rukou v písku a vytáhl z něj hrst 
kamínků. Chvíli je probíral, až narazil na jeden, který byl leskle žlutý 
a sluneční paprsky se od něj mihotavě odrážely na všechny strany.  
„Zázrak,“ zašeptal tiše. Teď už vítězoslavný skřek neudržel a jako 
šílenec se nahlas rozesmál, až několik černých havranů sedících na 
větvi nejbližší borovice vzlétlo k nebi.  
Od té doby měl Joe napilno. Ještě téhož dne si postavil stan a pokácel 
strom, z kterého nazítří vydlabal umě zhotovená koryta, která 
nainstaloval po proudu, aby jimi tekla voda a usnadňovala mu práci s 
rýžováním zlata. Také si na jedné borovici zřídil kalendář, který 
spočíval v tom, že do kůry stromu každý den vyryl nožem jednu 
čárku.  
Po několika dnech dřiny měl už slušnou hromádku malých zlatých 
nuggetů. Bylo úžasné, kolik zlata se zde nacházelo. Osmý den se však 
stala příhoda, která přinutila Joea k zamyšlení. Večer, když šel spát, 
cítil něco, co mu připadalo jako slabý závan kouře z cigarety. Jak se 
sem proboha mohl ten zápach dostat? Další věcí, která mu vrtala 
hlavou, byl havran, který se objevil asi třetí den po jeho příjezdu. 
Černý pták byl větší, než všichni ostatní, co v horách okolo potoka 
žili. Havran se Joea ani trochu nebál. Kradl mu kusy oběda i večeře 
div ne z talíře a brzy si osvojil zvyk sedávat na několik kroků od 
zlatokopa a čistit si peří třeba i celý den. Joea brzy jeho přítomnost 
přestala dráždit a zneklidňovat. Nakonec byl rád, že má ve své samotě 
někoho, kdo mu může dělat společnost, a přitom se s ním nemusí dělit 
o zlato. Joe mu dokonce dal jméno – Lewis.  
Havran Lewis čas od času odlétával za potravou do hor. V těch dnech, 
kdy byl pták pryč, měl Joe pocit, že se mu celý svět hroutí pod 
rukama. Zlata našel sotva desetinu toho, co narýžoval obvykle, a 
koryta, jež nedávno zhotovil často padala nebo se zablokovala 
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kameny. Joeovo štěstí se opět vrátilo až tehdy, když Lewis přilétl 
zpátky. Jednoho dne se ale událo něco, co Joea nadobro utvrdilo v 
existenci havraního štěstí a smůly. Lewis byl tehdy pryč asi týden a 
zlatokop měl pech jako nikdy. Ryba, kterou se mu podařilo chytit k 
večeři, mu nějakým nepochopitelným způsobem spadla do plamenů a 
spálila se na uhel. Rozhodl se tedy, že si opatří něco jiného. Protože 
byla téměř tma, Joe už ani nevěřil, že by snad mohl něco ulovit. Přesto 
vyšplhal na plošinku nad Raven Creek a zamířil hustými vysokými 
keři dál do hor. V tom okamžiku ale uslyšel podivný zvuk 
připomínající tiché hluboké mručení. Zlámal několik keřových větví, 
aby mohl lépe projít, a ke svému nesmírnému zděšení stanul před 
obrovským hnědým medvědem grizzlym, jenž si ho prohlížel s tupým 
nevyzpytatelným výrazem v krví podlitých očích. Joe se zastavil a s 
hrůzou vepsanou ve tváři zůstal nehybně stát. Medvěd hlasitě zabručel 
a vykročil směrem k smrti vyděšenému muži. V té chvíli něco 
zasvištělo vzduchem a velký černý pták usedl na pařez za grizzlym. 
Medvěd ho zřejmě neviděl, ale stejně jako by ho napadlo něco lepšího 
než sežrat Joea, otočil se a odešel. Lewis skřehotavě zakrákal. Později, 
když Joe seděl hladový u ohně, byl si naprosto jistý, že mu Lewis 
zachránil život.  
Třicátý osmý den měl Joe sedmdesát uncí zlata. Tenhle potok je Boží 
dar, napadlo ho vždy, když našel kousek toho úžasného a třpytivého 
žlutého kovu. Představoval si, jak bude žít, až se jednou vrátí do 
normálního civilizovaného světa bez temných havraních křídel. Jako 
král, pomyslel si.  
V dalších týdnech zlata ani Joeova odhodlání vůbec neubylo. Spíš 
naopak. Žlutého kovu bylo stále dost a Joeova touha po něm se 
proměnila v chorobnou horečku. Od východu slunce do té nejčernější 
tmy rýžoval zlato a pak, když už neviděl ani na krok, ulehl do svého 
stanu a tam spal až do časného rána, kdy se zase pustil do urputné 
práce. Už jen zřídka se vydával na lov a někdy vydržel bez jídla tvrdě 
pracovat celé dny. Tváře mu zarostly vousem a kolena u kalhot měl od 
věčného klečení odřená a děravá. A snad právě jeho posedlost 
bohatstvím zavinila, že necítil pach kouře, který byl den ode dne 
silnější. Ale ani člověk stíhaný zlatou horečkou si nemůže nevšimnout 
čerstvého otisku v měkkém písku, jejž na onom místě způsobila cizí 
lidská noha, která zde před několika hodinami stála.  
Joe se utěšoval, že to mohla být jeho vlastní stopa, ale sám tomu 
doopravdy nevěřil. Ten den zjistil, že Lewis opět zmizel.  
Joe spočítal čárky, které si nožem vyrýval do kmenu borovice. Ke 
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svému údivu zjistil, že tu bude už skoro tři čtvrtě roku. Pravda, 
ochladilo se, a dokonce i těch pár listnatých keřů, co v horách bylo, 
začalo ztrácet listí, ale devět měsíců? To nemůže být pravda.  
Dvanáct dnů po zmizení Lewise měl Joe takový mizerný pocit. Něco 
hluboko v duši ho sžíralo a nedovolilo mu pořádně se soustředit na 
práci.  
Před několika týdny zjistil, že se největší kusy zlata najdou pod 
mohutnějšími balvany v řece. Též v ten osudný den převracel kameny 
a hledal pod nimi valouny zlata. I přes Lewisovu nepřítomnost zrovna 
našel jeden obzvlášť velký, svým tvarem připomínající podivný 
rohlík, když se ozvala rána – ohlušující a jakoby přicházející z veliké 
dálky. Joe klesl na kolena a padl obličejem do vody. Kdosi k němu 
přišel – byl cítit tím povědomým cigaretovým zápachem – a s 
heknutím otočil Joea na záda, aby se mu mohl podívat do tváře.  
„Jacku?“ hlesl tiše Joe. Bratranec Jack s podivně nepřítomným 
úsměvem přikývl a zvedl se od Joea. Něco křikl po svém bratrovi, 
který stál kousek od nich trochu provinile třímaje v ruce pušku, z jejíž 
hlavně stoupala tenoučká nitka kouře. A Joe tam ležel mezi kameny 
tiskna si ránu po kulce, která mu zády vnikla do těla, prošla břichem a 
zaryla se do stromu.  
Jack pokynul Lukeovi, aby šel za ním. Ten se chvíli rozmýšlel a pak 
vytáhl z kapsy jakýsi notes a hodil ho na zem. Byl to Joeův deník, ve 
kterém stálo psáno: „25. listopadu 1868 jsem byl v Raven Creek a 
našel jsem to, o čem se tady všude tolik mluví – ZLATO.“  
Oba bratři se chopili pytlů, které si přinesli s sebou a začali do nich 
cpát žlutý kov z krabiček, sáčků a dokonce i sít, které byly zavěšeny 
pod dřevěnými koryty. Poslední Joeův kus zlata v celých horách byl 
ten velký rohlíkovitý valoun, jenž ležel pohozený vedle jeho těla. K 
němu se oba dostali současně. Ve stejné chvíli ho uchopili každý za 
jeden konec a pohlédli svému bratru do očí. Ani jeden z nich 
nevypadal, že by se chtěl kořisti vzdát. Zvedli se tedy a s pěstmi stále 
zaťatými kolem kusu zlata položili valoun i oba nadité pytle na veliký 
kámen mimo řeku. Luke se zničeně sesul na zem, opřel se o skálu a 
zarputile Jacka pozoroval. Ten následoval bratrova příkladu a posadil 
se zády ke stromu. Tak tam oba seděli a oči jim těkaly z pytlů na 
bratra a zase zpátky na zlato. Jack i Luke bříšky prstů nervózně 
bubnovali na pažby svých revolverů. Tak to pokračovalo do té doby, 
než byla úplná tma. Jeden druhého sice neviděl, ale oba si byli jisti, že 
ten druhý stále nehybně sedí a hledí do temnoty před sebou.  
Muselo být něco okolo půlnoci, když na nedalekou borovici usedl 
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velký černý pták a ozvěna nesla černým Raven Creekem dva ve 
stejnou dobu vypálené výstřely, jež brzy zanikly v ničivém tichu 
kolem. 

 
 

Na ostrůvku autobusu 
 

Standa Galásek - Johnki                                           kategorie Poezie 
 

Dalas mi dellisu 
mi sníst je ji líto 

vždyť ji mám od tebe 
krásná seňorito  

 
Dalas mi dellisu 

já tobě vlnky 
z baťohu zmačkané  
než přišly do lisu 
pěkně se vlnily 

jak tvoje vlásky vrané 
 

Dalas mi dellisu 
nasedla do autobusu 
a já na něj se zlobil 

neb nedal jsem ti pusu  
 

Dalas mi dellisu 
„s jemnějším krémem“ 

když ji teď koštuju 
voní tvým jménem 
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Balú a zakletá ještěrka 
Zdeněk Plešinger - Viking                                         kategorie Próza 
 
To bylo tenkrát, když se do sousedství Kamarádů březenské tlupy 
nastěhoval zlý obr Astrachán. Hlavu měl dva a půl metru vysoko. 
Nosil bílé prestiže, bílé bermudy, bílé triko, bílé sportovní sako, na 
hlavě bílý stetson a břicho měl přepásané třemi koženými pásy bitými 
mosazí. Cestičky ke své chatě vydláždil zámkovou dlažbou. Všude 
vysazoval tulipány a jiné zahradní květiny. Marně mu Kamarádi 
březenské tlupy říkali, že tyto květy do volné přírody nepatří, že polní 
cesty mají být jen uježděny nebo vysypány štěrkem. Obr Astrachán se 
jim jenom smál. Řekl jim, odejdu od vás pryč, když se mezi vámi 
najde někdo, kdo dokáže splnit mé tři úkoly. Když to však nezvládne, 
bude se mnou zápasit. Potom se dlouho smál. 
Zkoušeli to kamarádi, ale marně. 
Jednou začátkem července padl los na Balúa. Vydal se tedy za obrem 
Astrachánem. Přijal ho obr a řekl mu: „Dnes si odpočiň Balú, zítra 
dostaneš první úkol.“ 
Převaluje se Balú v posteli a nemůže usnout. Když konečně usnul, 
zdálo se mu, že za ním přišla malá ještěrka a lidským hlasem mu říká: 
„Neboj se Balú, s prvním úkolem ti pomohu. Ráno ti dá obr Astrachán 
za úkol posekat louku pod lesem. K tomu ti dá papundeklovou kosu. 
Neodporuj mu. Vezmi si kosu a zajdi na východní stráň. Tam budou 
dospávat trampové. Najdi mezi nimi nejstaršího šedovlasého parda. 
Ten ti pomůže.“ 
Jak řekla, tak se stalo. Na východní stráni probudil starého parda. 
„Kdo tě za mnou, Balú, poslal?“ ptá se pard. 
„Ve snu mne sem poslala ještěrka,“ odpověděl Balú. 
„Dobře, dobře,“ povídá pard, „ až ti bude nejhůř, vzpomeň na 
ještěrku.“ 
A už ze svého ranečku vytahuje kosu. Ale jaká to byla kosa. Z modré 
oceli kosiště samorostlé. Balú se nestačí divit. Starý pard vytahuje 
z ranečku dvě kosy. 
„Nač mi budou dvě kosy,“ ptá se Balú. 
„Přece tě v tom nenechám samotného, Balú.“ 
Na louce pod lesem se Balú diví znovu. Starý pard se kosou tak ohání, 
že mu Balú nestačí. Než bylo slunce na poledne, měli posekáno. 
„Teď si, Balú, trochu odpočiň a před pátou hodinou začni trochu 
šolíchat papundeklovou kosou,“ řekl starý pard a zmizel i s kosami. 
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Jak pard řekl, tak Balú udělal. V pět hodin se přihnal obr Astrachán, 
zle se zatvářil, nafoukl se a jeden bitý pás mu na břiše prasknul. 
„První úkol jsi splnil. Uvidíme zítra.“ 
Znovu se převaluje Balú v posteli a nemůže usnout. Znovu k němu ve 
snu přišla malá ještěrka a lidským hlasem povídá: „ I s druhým 
úkolem ti, Balú, pomohu. Zítra ti dá obr rozštípat hromadu dřeva, 
kterou má za stodolou. Dá ti na to papundeklovou sekeru. Neodporuj 
mu. Na severní stráni budou dospávat trampové. Najdi mezi nimi 
starého parda, ten ti pomůže.“ 
Jak řekla, tak se stalo. 
„Kdo tě za mnou, Balú, poslal?“ ptá se pard. 
„Ve snu mne sem poslala ještěrka,“ odpověděl Balú. 
„Dobře, dobře,“ povídá pard, „ až ti bude nejhůř, vzpomeň na 
ještěrku.“ 
A už ze svého ranečku vytahuje sekeru, sekeru fiskarsku. Co jednu, 
hned dvě sekery fiskarsky. 
„Nač mi budou dvě  sekery,“ ptá se Balú. 
„Přece tě v tom nenechám samotného, Balú.“ 
Za stodolou se nestačí Balú divit. Starý pard se sekerou ohání tak, že 
ještě na kostele nezačali zvonit poledne a celá hromada byla 
rozštípána. 
„Teď si, Balú, trochu odpočiň a před pátou hodinou začni trochu 
šolíchat papundeklovou sekerou,“ řekl starý pard a zmizel i se 
sekerami. 
Jak pard řekl, tak Balú udělal. V pět hodin se přihnal obr Astrachán, 
zle se zatvářil, nafoukl se a druhý bitý pás mu na břiše prasknul. 
„Druhý úkol jsi splnil. Uvidíme zítra.“ 
Převaluje se Balú, nemůže usnout. Když usnul, nic se mu nezdálo. 
Ráno mu obr Astrachán povídá: „Dva úkoly jsi splnil. Pracovat umíš. 
Třetí úkol je jiný. Po obědě mi pro mou zábavu zatancuješ.“  A obr se 
začal smát. 
Přemýšlí Balú, kdo by mu pomohl. Na východní stráni je pusto, na 
severní taky nikdo není. Na západní stráni spí parta trampů.  Probudil 
Balú starého parda. 
„Balú, s tímhle úkolem ti nepomohu. Zkus probudit trampské 
muzikanty. Mohou ti k tanci zahrát.“ 
Vyrazil Balú s muzikanty k obru Astrachánovi. Zase se obr směje. 
„Muzikanty máš, Balú. Ale s kým mi zatancuješ?“ Dál se obr směje. 
Najednou si Balú vzpomene na slova starého parda, „ až ti bude 
nejhůř, vzpomeň na ještěrku.“ A jen pomyslel, v trávě se mihla malá 
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ještěrka.  Vzal ji Balú do ruky. „Tady mám tanečnici.“ Přestal se obr 
smát. „Tak začni.“ 
Muzikanti hrají. Balú tancuje. Dívá se Balú ještěrce do očí. Dívá se 
ještěrka do očí Balúovi. Zdá se, že ještěrčiny oči říkají: „Polib mne, 
Balú, polib.“ A ruka sama přibližuje ještěrku ke rtům. Dotkl se Balú 
rty ještěrky. Dotkla se ještěrka čumáčkem Balúa. Země se zachvěla. 
Země se nezachvěla, to jen obru Astrachánovi praskl třetí bitý pás. 
Kde je obr Astrachán. Celý splaskl. Už to není obr Astrachán, ale jen 
obyčejný astrachán, který potichoučku zmizel. 
Dívá se Balú do dlaně. Ještěrku nevidí. Za to v náručí má krasavici. 
No krasavici, hezkou ženskou do nepohody. Takovou, když Balů 
řekne: „Dneska hezky svítí hvězdy, budu spát pod nimi,“ odpoví mu: 
„Přece pod nimi nebudeš spát sám Balú.“ Takovou, když Balú řekne: 
„Půjdu se podívat za kamarády z Krásné divošky,“ odpoví mu: „Přece 
bys za nimi nešel sám.“ Taková to je ženská. 
A tak se stalo, že Balú osvobodil kraj od obra, vysvobodil zakletou 
ještěrku a získal ženu přesně takovou, jakou potřeboval. 
A to je pravda pravdoucí. Pokud mi nevěříte, zeptejte se Balúa a 
Ještěrky. Určitě je na vandru potkáte. 
Jak je poznáte? 
Když si sednou proti sobě, dívají se do očí tak, jak tenkrát když Balú 
s ještěrkou na dlani tancoval před obrem Astrachánem. 

 
V kruhu  
                  

Jarmila Faltová - Kytka                               kategorie Poezie 
                          

           Když oheň vzplane a stojíme  v  kruhu,  
           vzdáváme hold životu.  

           Je to jak uvidět po dešti duhu  
           co zpestří tu naši  samotu.  

   
           Jiskry se vznáší do nočního nebe,  

           zpěv a zvuk kytar snad plaší jen ptáky.  
           Sedíme pospolu, vzpomínám taky  

           na jarní svítání, když zima nás zebe.  
           Až náš chór dozní  
            v té noci blažené,  

            v ohništi zbudou  jen uhlíky  spálené. . .  
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Maruška 
Miroslav Neuvirt - Wandri                                     kategorie Próza 
 
Osobák se pomalu loudal k Plzni, klucí dohráli a mrzutě balí nástroje.,, 
A zejtra zase do rachoty, už aby byla znova sobota“ , brblá Achyl. To 
já se domů tentokrát opravdu těšim. Po měsíci se totiž  vrací moje 
manželka z lázní a musíte uznat, že měsíc je někdy zatraceně dlouhej. 
První tejden, druhej, docela šel, ale pak se klidně přiznám, že mi 
chyběla.  
Na nádraží, než se rozejdeme, si dáváme ještě nějaký to pivko, ale já 
dneska ne! Opravdu pospíchám. Kluci se jen pošklebujou a prej: a 
jednou za nás, jó! 
Zakrátko odemykám a stojím mezi futrama. ,, Ahoj Maruško“, 
hlaholím. Moje žena se sice Marie nejmenuje, ale já ji jen tak někdy 
říkám. Vždycky jsem si myslel, jak je to oslovení vtipný, ale pak mi 
žena vysvětlila, že jsem se splet. Prostě jí to vadí, jako všechno, co 
jsem doposavad dělal. 
Tak tedy zdravím a hrnu se do předsíně. ,, Zuj si boty a sundej ten 
nemožnej pingl ze zad, nejsi už v lese!“ Místo pozdravu mě přivítala 
choť.,, Ty tvoje hadry pěkně páchnou, někam to zahoď a jdi se hned 
vykoupat, smrdíš jak tchoř!“ Pokračuje v uvítání. Úsměv, kterej jsem 
naladil už ve výtahu mi pomalu mizí. ,,Tchoř, moje milá smrdí úplně 
jinak, to by ses teprve divila“, bráním se. Pak ale uznávám, že po 
dvouch dnech v lese jí zrovna asi nevoním a mizím v koupelně. 
Stačilo pár minut a vymydlenej stojím v kuchyni. ,,Co je dobrýho 
k snědku“, ptám se už zase milým hlasem. ,, Podívej se, snad něco 
najdeš“, chladně odpovídá a věnuje se čtení nějakýho ženskýho 
magazínu. Moje žena, je výborná kuchařka, proto se nedočkavě vrhám 
k lednici a prudce otevírám dveře. Teda, chtěl jsem je otevřít, ale ten 
pitomej úchyt mi zůstal v ruce. ,, Hele, máš rozbitou lednici“, koktám 
provinile. ,, No, to snad né!“ Vybuchla manželka. ,, Vždyť je to i tvá 
lednice. Ten úchyt je uvolněnej už nějakou dobu a ty jsi slíbil, že to 
opravíš“.,,Máš pravdu“, přiznávám a jdu si pro šroubovák. Pachtím se 
s lednicí, pospíchám, mám už pořádnej hlad. A tu mi manželka 
připomíná ještě další, mnou slíbené údržbářské práce. ,, Taky si slíbil, 
že opravíš kapající vodovodní kohoutky. Za tu dobu co tečou, vyteklo 
víc vody, než z toho vašeho osadního pramínku co máte v lese. A 
vůbec, milej zlatej, už toho všeho mám tak akorát dost! Všechno nám 
tady padá na hlavu a ty se flinkáš bůh ví kde po lesích. Všechno! 
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Všechno se musí zásadně změnit, chci už konečně žít jako všichni 
ostatní“. ,,Jako kdo?“ pípnu vyjeveně. ,,No  třeba jako Magda, 
Jarmilka, nebo Vlastička!“. Hlas mé ženy nepřirozeně stoupá. Takhle 
ji opravdu neznám. ,,A to je kdo?“ ptám se zaraženě. ,, To jsou holky 
z lázní, co jsem s nima chodila na procedury a tak“, odpovídá 
manželka a už se zase nadechuje. 
Povedlo se mi připevnit držadlo u lednice a zvědavě ji otevírám. 
Prázdná! ,,Co budu večeřet?“, ptám se rozladěně. ,, Co chceš, něco si 
třeba zastřel, ty zálesáku! Nejsem tvá kuchařka, ani tvá služka“, láteří 
můj protějšek. 
A tak si zase oblíkám ty „smradlavý hadry“ a pádím zpátky na nádraží. 
Snad tam ještě zastihnu kluky a dám si s nima  nějaký to pivo.    
 

 
Blátivý cesty 

 
Jiří Lienert – Jerry                                                kategorie Poezie 

 
Blátivý jsou cesty který ví jak chutná šedivý přízemní mráz 
Odřený stoly neprostřený dům plný ozvěny vrací tvůj hlas 

 
R: Proč se bavím se svým vlastním stínem 

Nepostavím řekám slibů hráz 
Smutek slavím krabicovým vínem 

Když dobře vím ve dvou to šlo snáz 
 

Chladnoucí obleky padnoucí stébel se tonoucí zachytává 
Moře dní tvý slova poslední a když se rozední žádná sláva 

 
R. Proč se bavím se...... 

 
Do dlaní hlava se naklání bolavý svítání vyráží klín 

Z partesů vyházím noblesu utíkám do lesů od kocovin 
 

R: Proč se bavím se..... 
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Až budeš velký 

 
René Matlášek - Racek                                               kategorie Poezie 

 
Až budeš velký a budeš se bát  
o svoje blízké a o to, co bude  

nesmíš jen povolit, nesmíš to vzdát  
nesmí tě přejít chuť o své se prát  

jen zatni pěsti a ono to pude 
 

Až budeš velký a víc budeš chápat  
snad z mého já ještě nebude prach 

 z tvé dětské ruky stane se tlapa  
poznáš, že nebát se nedělá chlapa  

že je to umění přemoci strach 
 

Zjistíš, že rány stejně se hojí  
že s každým šrámem se nemusí plakat  

že velký chlap taky často se bojí  
přesto jak skála, tak pevně stojí  

jen nenech svůj mozek a srdce se flákat 
 
 
 
 

Sněhulák 
Petr Steindl                                                kategorie Poezie 

 
Sněhulák zduřel, 
vylévá si zlost. 

 
Vyčítá jaru 
pomíjivost. 
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SBohem 
Martin Sýkora – Dacan                                          kategorie Próza 
 
Brzdy zaskřípaly, když noha neurvale dupla na brzdy, motor 
zarachotil a auto pomalu zastavilo u krajnice rozmlácený silnice. 
Náhodnej kolemjdoucí by trval na tom, že dál už nepojede. Možná by 
se i vsadil o nějaký to pivo. A prohrál by, protože tohle auto projelo 
svět a snad i peklo, kde uzavřelo smlouvu s ďáblem, kterej mu zaručil 
nesmrtelnost a přihodil sadu pekelnejch zimních gum do sibiřskejch 
mrazů. 
Rychle jsem natáhl ruku na kliku u dveří spolujezdce a s cvaknutím je 
otevřel. 
"Kam to bude?", prohodil jsem téměř přátelským hlasem, který však 
dával na vědomí, že dveře můžu zase  rychle zavřít a to i s prstama 
případnejch nedočkavců. 
"To je jedno. Hlavně pryč odsud.", řekl stopař trochu nervózním 
tichým hlasem. Rychle se ohlédl, nastoupil do auta a zabouchl dveře. 
Dlouho jsem neotálel a jeli sme dál. Neměl jsem zrovna růžovou 
náladu a tak nebylo nic neobvyklýho, když ukazatel tachometru co 
chvíli překročil zákonem povolenou rychlost a dostal se do zóny, 
kterou by kreativnější výrobci aut místo čísly označili malou lebkou se 
skříženýma hnátama. Stopař ale nedával najevo, že by mu to nějak 
vadilo.  
Ani já jemu nevěnoval moc pozornosti, jen v krátkejch chvílích jsem 
jedním okem sledoval dopravu a druhym jeho. Po chvilce jsem 
usoudil, že na něm není nic moc zajímavýho. Dlouhý vlasy, ještě delší 
fousy, divný oblečení – prostě normální hipík, kterýho občas potkáš v 
hospodě, nebo poflakovat se kolem nádraží. Stejně tak jeho odér, byl 
pro příslušnou společenskou třídu typickej, takže po chvíli, když jsem 
beznadějně ladil rádio asi přes milión stanic, mi ruka jako omylem 
zavadila o tlačítko klimatizace. Jeli sme dál – já nemluvil, on mlčel 
jako hrob. I samo ticho se snažilo něco říct a prolomit tak  bariéru 
trapnosti. 
"Hele tady mi zastav" špitnul. "Díkes". A tohle jedno slovo znamenalo 
poděkování i rozloučení. Divnej týpek. Než se auto znovu rozjelo, 
věnoval jsem mu ještě krátkej pohled. Šinul se k lesu a  ukazateli, na 
kterém stálo - státní hranice 15 km. Měl sandály, bílý pyžamo. Na 
hlavě měl nějakou čelenku, nebo co. Fakt divnej týpek. Vsadil bych se 
že mi někoho připomínal, ale zaboha jsem si nevzpomněl koho.... 
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Slepcova túžba 
 

Martina Jurečeková - Jesienka                                     kategorie Poezie 
 

Neprišiel. 
Ty pripadáš si hlúpo, 

sedíš v kresle,čakáš na jeho hvizd. 
Posledný kamarát,on poznal tvoje vnútro, 

i dávny, pevný dlane stisk. 
 

Gitara zaznela, spadla na zem 
a zvíril sa jej prach, 

dnes si ju chcel oprášiť, 
stuhnuté prsty, tancovali by po strunách. 

 
Si tvrdý ako kameň, 

to zocelil ťa svet 
a slepé oči máš vždy trochu slané, 

čo túžia hory uvidieť. 
 
 

O strastech trampa, vyznávajícího klasickou výstroj 
 

Petr Soldát – Harmonika                                        kategorie Poezie 
 

V kanadách jak vandrem šlapu 
chtěl jsem zpívat píseň, 

místo toho likviduju 
mezi prsty plíseň. 

 

 
Trempská pesimistická 

 
Petr Soldát – Harmonika                                        kategorie Poezie 

 
Chtěl bych býti holubem, 
co má hnízdo za dubem. 

Však při mém štěstí byl bych ten, 
co se cvrnká z okna ven. 
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Podivuhodný krátký život 
Zbyněk Zavadil       kategorie Próza 
 
Muž se dlouho a bolestivě probouzel. 
Bylo jen málo dnů v jeho životě, kdy probouzení nebolelo.  
- Jsme jenom děti tmy a spánku. Procitáme do nového dne bezmocní a 
blbí, napsal si kdysi do svého deníku. 
Muž měl psa. Získal ho za zvláštních okolností, ke kterým se v 
myšlenkách (a díky jedné staré černobílé fotografii) rád i po letech 
vracel. Ale bylo to už celé zamlžené, jako příběh, který možná prožil 
někdo jiný.  
Muž se nedokázal rozpomenout, kdy ho poprvé pohltila sladká vůně 
dívčí kůže. A dechu. A tajuplných zákoutí těla. Ale dobře si vzpomíná, 
jak byl plachý a bezradný. Tolikrát, tolikrát se neodvážil zaútočit! Ani 
tam, kde už nehrozil sebemenší odpor. Ani tam, kde byl útok vítán a 
toužebně očekáván. 
Pak potkal ženu. Svítil měsíc, omamný bílý měsíc.  
Znovu vidí, jak zářila cesta, po níž šli. A její vlasy! Zlatavá hebká 
záplava, snad ještě prohřátá srpnovým sluníčkem. Muž se při té 
vzpomínce, stejně jako tehdy, celý nepatrně chvěje.  
Držet ji, vtisknout do sebe! Navzdory plachosti a nikdy 
nepřekonanému studu. Hřála ho v té chladné noci. Ona byla slunce a 
měsíc a závrať. 
Muž měl se ženou dvě děti. Odklad smrtelnosti.  
Bylo to dobré, krásné a vznešené, bylo to i vyčerpávající a kruté.  
Setmělo se. Sny, touhy a vzpomínky splynuly v jedno.  
Byl to podivuhodný krátký život. 
Nevidím měsíc, zašeptal. 
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Sněží 

 
Martina Nejezchlebová - Malvi                                    kategorie Poezie 

 
Sněží 

vločky padaj do vlasů 
sněží 

já tu zpívám pro krásu 
sněží 

krásu zimních večerů 
sněží 

vidím bílou nádheru 
sněží 

tančím roztrženou peřinou 
sněží 

mé stopy rychle zahynou 
sněží 

zkus vločku chytit do dlaní 
sněží 

tvé teplo ji však poraní 
sněží 

večer s v ráno promění 
sněž 

bílé kouzlo světlem zkamení 
 

 

Vši 
René Matlášek - Racek                                               kategorie Poezie 

 
Synátor čísi vši pořídivší si  
musel být ostříhán dohola  

jen díky skinům tak jako já kdysi  
nebude ve škole za vola 

 
Veško i hnido ty jedna jak druhá  

z povrchu hlavy bez prodlení zmiz mu!  
Holá leb mrzne když zima je tuhá  

a ještě ho obviní z extremismu 
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SVP - Slovenské Vandrácke Povstanie 
 

Bohdan Mezei - Haluz                                               kategorie Poezie 
 

Kde sú tie staré časy,  
keď nechali sme vlasy,  
aby nám zatienili zrak. 
A bosé nohy v blate,  
telo v teple v kabáte,  

prečo tomu nie je tak? 
 

A impulz lásky v kruhu,  
vyfarbil jasnú dúhu, 

rozdúchal dušu v každom z nás.   
Teraz nám zhasli ohne,  
tak kto mi kto mi povie:  

„Prečo a kam to ukryl čas?!“       
 

V lokálkach už nesedia, 
o lese nič nevedia,  

uhlíky v hrudi zhášajú. 
A len na bydlách sedia, 

ako to sliepky vedia  
a zlaté vajcia znášajú.  

 
Hlas gitár doznel v tichu, 
unavení sú z prepychu, 

z krásy pier tak ako páv.  
Chcem ešte s vami kráčať,  

neskončiť znovu začať,  
ešte nádej vo vás mám. 

 
Tak sú tu nové časy, 
vlasy zas necháme si, 

a nech nám tečú cez prsty. 
Klobúky oprášime, 

spievajme opäť žime  
a láska kameň rozpustí. 
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Tak objímajme stromy 
 a opustime steny 

 našich klietok – domovov. 
Do trávi sadnime si, 
pozdravme hory, lesy  

a preleťme sa oblohou. 
 
 

O zvonech 
Tomáš Dolenský - Čepek                                              kategorie Poezie 

 
Ještě jsem slyšel tvůj smích, 

na hradním zvonu odbila čtvrtá, 
za límec padal nám sníh, 
a v hlavě červotoč vrtal. 

Mé srdce k tvému, 
tvá dlaň v mojí, 

slovy tě hřeju za městem v polích. 
Ukrytí za starou zdí 

kamení v základech sténá… 
… právě teď hladit tě smím… 

já – muž, ty – žena. 
 

Lásku ti dám, ty moje srdce máš, 
půl šesté odbili nám. 
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Husle nie!                
Peter Benča – Pedro                                                   kategorie Próza                                    
 
„Pedro dáš si tyčinku?“ využila Andy malú prestávku medzi dvomi 
pesničkami, keď Ringo oprel basu, aby si rýchlo zapálil a Kali sa 
zdvihol od džezáku, aby prihodil na oheň. Oheň na Pohode musel byť 
napriek tomu, že bol august a aj v tieni stromov bolo horúco.  
„Nechcem. Už mám tých tvojich zdravých musli tyčiniek plné zuby, 
keby si mi radšej opiekla klobásu,“ odpovedal znechutene Pedro a tiež 
sa zdvihol zavesiť gibsonku na stĺp Dúbravskej brány. 
„Chlapci, keď vidím, ako sa Andy snaží kŕmiť Pedra tými musli, tak 
sa mi vybavila jedna veselá príhoda, o ktorej ani neviete, pretože som 
vám ju zabudol minule povedať, “ ozval sa zjavne potešený 
spomienkou šerif Rik. 
„No tak sem s ňou,“ prihodil Kali poleno až vyleteli iskry a sadol si 
s ostatnými k ohnisku vedľa Rika. 
„Bolo to tu u nás na ohni, keď Jardyn doviedol toho vynikajúceho 
huslistu, pamätáte?“ 
Ringo znovu chytil basu, ale iba jednou rukou, aby sa o ňu oprel, lebo 
druhou fajčil. Aj on sa pridal do debaty: „Bodaj by nie, v živote som 
s takým perfektným huslistom nehral. Jardyn hovoril, že hral kedysi 
prvé husle u svetoznámych Varchalovcov. V súčastnosti hrá s 
bratislavským filharmonickým orchestrom Cappella Istropolitana 
a cestuje po celom svete.“ 
„Veru, školený muzikant, profík, aj ja som mal pred ním 
rešpekt,“ pripojil sa Pedro. „Priznám sa, mal som voči husliam 
predsudky, ale s ním som ich stratil. Zahrali sme si výborne.“ 
„Presne tak,“ potvrdil Rik. „Ale aj on mal podobný, možno ešte väčší 
rešpekt pred nami, pretože v živote nebol na žiadnom trampskom ohni 
ani slezine. Možno ale niekde vzdialene počul o prísnych 
a ortodoxných tradíciách trampov, v dôsledku ktorých si predstavoval, 
že ho hodíme do potoka, priviažeme k mučiarenskému kolu, alebo 
niečo podobné, keď sa bude nejako nevhodne správať. Preto bol zo 
začiatku veľmi nesmelý. Nevedel čo si môže dovoliť. Keď dorazili 
s Jardynom na flek, vy ste už v plnom prúde vyhrávali. Ani ste si 
nevšimli, že prišli. Jardyn mu povedal, že sa u nás hráva, nech si 
prinesie aj husle, takže keď sa mi predstavoval, v ruke držal husľové 
puzdro, ktoré si potom položil na lavicu. Jardyn mi ešte prezradil, že 
sa práve vrátil z turné po Japonsku, že ho bol dopoludnia vyzdvihnúť 
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na letisku vo Viedni a potom priviedol k nám, lebo sa už dávnejšie na 
tom dohodli.“ 
„To teda mal zmenu – z Japonska rovno k nám na oheň,“ povedal Kali 
a prehrabal pahrebu. 
„No veď práve,“ pokračoval Rik. „Pozoroval som ho, ako sa začlení, 
lebo som videl, že je trochu v rozpakoch. Nechal si od Šula naliať 
červené, aby sa osmelil a pár pesničiek vás iba počúval, ako hráte. 
Konečne sa odhodlal, odložil prázdny pohár a podišiel k puzdru 
s husličkami. Zohol sa k nemu a nenápadne vybral akési koncertné 
stradivárky. Nesmelo sa poobzeral a keďže ste mali práve prestávku 
medzi pesničkami, priložil si ich k uchu a palcom začal brnkať, aby 
zistil, či ich má naladené. Vtom sa od vás muzikantov ozval rozhodný 
hlas:  „Husle nie!“ Okamžite sčervenel a začal ich chytro odkladať 
naspäť do puzdra. Našťastie som to videl a podišiel som k nemu: 
„Prečo to zas odkladáš?“ 
„Veď niekto zakričal, husle nie! “ povedal skromne. 
Pochopil som: „Ale nie, to nebolo na teba, to si zle rozumel! To Pedro 
kričal na Andy musle nie!“ 
Všetci sa začali smiať, iba Pedro zbledol: „Do frasa! Uveril ti, že 
naozaj iba zle rozumel?!“  
„Jasné, však ste predsa potom skoro do rána spolu hrali.“ 
„To je pravda,“ uspokojil sa Pedro a pripojil sa ku všeobecnému 
smiechu. 

 
 Uchlastal se pirát 

 

 Jiří Černohláek - Quasinka                                    kategorie Poezie 
 

Uchlastal se pirát, 
nedělal s tím cirát, 

po rumu z Jamajky je to hned! 
Svíčky plamen říká, 

že pro nebožtíka 
neprolévá slzy tento svět. 

Uchlastal se pirát. 
Za pokladem by rád  

na své plachetnici býval plul. 
Teď ho v hloubce moří 

žerou predátoři, 
a na zemi nad ním lámou hůl. 
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Osamění 

Veronika Dvorná                                                kategorie Poezie 
 
 

Nic není jako dřív 
ani hebkost koňských hřív 

všechno je ti náhle cizí 
krásné chvilky v dálce mizí 

ty je nemáš komu dát. 
 

Hledíš do rozlehlých plání 
v tom divném světě nemáš stání 

a nikdo nemá ani zdání 
o čem se ti zdá. 

 
Samota, přítel tvůj nejbližší 

samota, ta zná i nejtišší 
modlitby, jež tajně vysíláš 

nahoru k nebeským tmám… 
Já vím, na co myslíváš – 

abys tu nezůstal sám. 
 

Slyšíš hudbu znít 
sníš, i když máš bdít 

chceš letět volně jako chmýří 
jako křídla netopýří 
a stále se jen ptáš: 

 
Po čem tvoje srdce touží 

co tvou smutnou duši souží 
nad hlavou ti mlčky krouží 

ptáci, které znáš … 
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Den blbec 
Martin Křesina - Impre                                                  kategorie Próza 
 
Ten den začal už z rána mizerně. Zima jak v morně. Čaj na kamnech 
je pokryt ledovým škraloupem. Na okně rozkvetlé ledové kapradiny. 
Vyrazil jsem na latrínu a už při cestě mi zamrzly fousy – no potěš, to 
vypadá na desítku pod nulou. Po snídani, co bouda dala: čínská 
polévka doplněna jednou bramborou a stroužkem česneku, nasbírám 
dřevo na příště, sbalím bágl a vyrážím na cestu domů. Pěšky sedm 
kilometrů do vsi a pak na stopa, slunko svítí, tak to snad půjde. Paráda, 
po dvaceti minutách první auto, bere mě na hlavní k benzínce. Řidič 
celou cestu nadává na poměry a vládu, mám pocit, že mě vzal proto, 
aby měl posluchače. Jestli mají všichni lidé takovou náladu, tak to 
bude ještě sranda. Stojím na odpočívadle naproti pumpě a mávám, na 
mobilu mám jednu odpoledne – tak se Pajdo předveď. Fouká 
nepříjemný severák, na sobě mám oblečené vše co jde. 
Z blízkého městečka se blíží postava, mladík mírně snědé tváře a hned 
jde tvrdě na věc: „Nemáte cigaretu?“ 
„Nekouřím,“ sám bych si zapálil, ale poslední krabička skončila 
prázdná včera večer v ohni. 
„Nemáte padesát korun? Potřebuji je na autobus!“ 
„Nemám. Kdybych měl peníze, nestál bych tady v té zimě.“ 
„A kde byste byl?“ 
„Seděl bych už hodinu v hospodě u piva a v teple čekal na autobus. 
Tys utekl tady z ústavu?“ přecházím do protiútoku a ukazuji na 
městečko. 
„Jo, zarazili mi dovolenku. Přestavte si to, jen za špatně ustlanou 
postel. Tak jedu k rodičům. Do Jihlavy. Doufám, že mě nebonznete.“ 
Pokrčím rameny, ať si to v té zimě užije: „Stejně tě doma policajti 
seberou.“  
Mám se zdejší policií špatné zkušenosti a nestojím ještě o výslech. Po 
posledním extempore, které stálo jednu mladou bakalářku prémie, 
nemám zájem o žádný kontakt s nimi. Dostalo se mi hlášky, že dá mi 
to sežrat, hned jak se jí dostanu do ruk. 
„To až zítra. Chodí ráno. Jedete do Brna? Mohli bysme jet spolu?“ lísá 
se jak mladý pes. 
„Jedu, pokud bude místo, řeknu řidiči, běž dál za mě!“ to určitě, ještě 
mi přišijou pomáhání při útěku z pasťáku. Je vidět, že mi nevěří, 
tiskne se ke mně co nejblíže. 
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Po hodině: „Hele, nevíte, jestli je tu někde dál jiné místo jako je toto?“ 
„Nevím, snad jo,“ doufám, že se odpojí. Vyrazí poklusem po krajnici, 
do nejbližší vesnice to má dva kiláky, tak ať se snaží. 
Další hodina, za další se stmívá. Vydám se po polňačce pěšky podél 
silnice, loučím se v duchu s posledním kilem – do čtvrtečního 
důchodu budu jíst jen brambory. Ve vsi mi autobus ujíždí před nosem 
a další jede až za dvě hodiny. Ke vlaku je to osm kilometrů a patří to 
už do integrovaného systému, takže vyrážím dál. Městečko je již na 
dohled. Slyším houkání na přejezdu. Aha, vlak mi taky ujel. Konečně 
nádraží. Další spoj jede až v devět večer. Kasa otevřena jen do půl 
čtvrté, takže bych musel kupovat lístek ve vlaku za taxu ČD – dobrý 
trik. Naštvaně přecházím koleje a zase stojím palcem nahoru u 
krajnice. Nakonec nějaké auto vyhazuje blinkr. No jo, ale to je taxík! 
Řidič na mě mává. Otvírám dveře a slyším: „Nasedej, taky jezdím ven, 
stačí ti Brno? Jedu z rita a už to mám zaplaceno.“ 
Po hodince kecání v teplíčku o známých i neznámých, padla ta 
poslední otázka: „Kam tě mám hodit, stačí centrum?“ 
Když vystupuji před domem z auta a utahaně se plazím domů, 
potkávám sousedky a jen zaslechnu: „Tak to vidíš Maruš, důchodce a 
z výletu si to jezdí taxíkem ožralý jako prase.“ 
                          

Pojď 
Barbora Hakenová                                                kategorie Poezie 

 
V dálce kočár zahoukal 

a projel svou obvyklou trasou 
pojď 

dneska ti ustlala 
sama matka země 

večeře se hřeje na ohni 
daru bohů 

měsíc zazářil 
přes tvé zcuchané vlasy 

nůž je tvé žezlo 
horký grog jablko 

pojď 
vždyť 

pro dnešní noc 
jsi král 
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Píseň serveru 
Jiří Lienert - Jerry                                                kategorie Poezie 

 
Mám tě linko moje tolik rád 

mou stránku si každej tulák pustí 
Blázen v pátek večer šel by spát 

volá virtuální dobrodružství 
 

R: Chceš píseň serveru znát. Chceš s kamarády chatovat 
Brouzdat se sítí v mailech s nadějí 

Že v bajty změní se pláč  www čundr zavináč 
grafika svítí pásem kolejí 

Rosu z nich stíráš jak myší táhneš dál 
Klikneš a spíláš žes povel špatný dal 

Chceš píseň serveru znát  Chceš virem toulavým se stát 
Který se šíří sílou peřejí 

 
Můj modem je bránou k vzpomínkám 
Zvláštní znamení windows mě chrání 

Outlook plný písní který znám 
Chvíle o níž paďour nemá zdání 

 
 

Ryzí čistě ryzí 
 

Libuše Matysíková                                                 kategorie Poezie 
 

Čas že je 
nepřítelem lásky 

ne ne  
to pravda není 
čas stírá nátěr 

neupřímnost mizí 
zůstávají city 
ryzí čistě ryzí 
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Obláček dýmu 
Šárka Schindlerová – Kulička                                      kategorie Próza 
 

Bylo kolem desáté hodiny večerní, když se šero lesa pomalu začalo 
měnit v neprostupnou tmu. Les vydával svou typickou vůni, teplý letní 
větřík si pohrával s korunami stromů a oheň hřál a osvětloval svou 
oranžovožlutou barvou tváře kamarádů, kteří si kolem něj po 
celodenní práci posedali. Po řádném uspokojení svých hladových 
žaludků se spokojeně usadili a povídali si o všem možném. Tommy a 
Tim, nutno říct, po dlouhém přemlouvání, popadli kytary a lesem se 
rozezněly první akordy. Hrálo se, zpívalo, dokonce věrní dýmkaři 
Bohouš s Joem si přišli na své, když si společně zabafali při vyprávění 
různých historek a legend. Sára skrz oranžovožluté plameny 
pozorovala hustý dým, jak stoupá a postupně se rozplývá, rozfoukán 
teplým vánkem, když jí z ničeho nic vytanula na mysli otázka. 
Podívala se na oba pobafávající kamarády s dětskou zvědavostí v 
očích a vychrlila na ně to, co jí momentálně tolik pálilo na jazyku. 
„Koho vůbec napadlo udělat dýmku?“ Ač byl Bohouš právě uprostřed 
vyprávění čehosi, co Sára předtím stejně nevnímala, zastavil se 
uprostřed věty a podíval se na ni, stejně jako zbytek osazenstva. 
Viselo na ní teď sedm párů očí včetně jednoho psího. Joeovi se na 
tváři objevil jakýsi zvláštní nic neříkající úsměv a vzápětí se pozornost 
obrátila na Bohouše, který se jal odpovědět na její, byť docela hloupou, 
otázku. 
„Podívej, Sáro,“ začal svůj monolog tak jako vždycky, když jí něco 
vyprávěl. Potáhnul si z dýmky a dramaticky vyfoukl ten bílý hustý 
dým, který předtím Sára tak zaujatě pozorovala. „Je tu jedna stará 
Indiánská legenda. Vypráví o tom, jak dva mladíci při lovu bizonů 
zahlídli krásnou dívku s balíčkem na zádech. Jak se k nim blížila, 
zalíbila se jednomu z lovců natolik, že podlehl své touze a hodlal si na 
ní vynutit lásku. Přestože ho druh varoval, aby nechal dívku na pokoji, 
rozběhl se k dívce se zlým úmyslem. Jenže než k ní došel, zahalil ho 
podivný oblak, a když se rozptýlil, spatřil mírnější z mladíků dívku a u 
jejích nohou kostru svého přítele. Po chvíli ta dívka došla k 
vyděšenému lovci a vlídným hlasem ho vyzvala, aby ji odvedl do 
tábora svého kmene. Náčelník přijal návštěvu s náležitými poctami. 
Dívka rozbalila záhadný balíček a před zraky Indiánů se objevil 
nevídaný předmět. Byla to dlouhá dýmka s červenou hlavičkou. Dívka 
jménam Pte San Wašte Win - Krásná žena Bílý bizon, vysvětlila 
Indiánům, k čemu dýmka slouží a jak s ní zacházet. Slíbila jim, že 
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dýmka zajistí kmeni dostatek bizonů a blahobytnou budoucnost. Pak 
se rozplynula v lehký obláček. Tak se podle legendy dostala dýmka 
míru k Siouxům,“ dokončil svoje vyprávění s úsměvem a vyklepl z 
dýmky zbytek dohořelého tabáku. Historka to byla sice pěkná, ale 
Sáře to jako odpověď na její otázku nepřipadalo. Bohužel pro ni, při 
pohledu na culícího se Bohouše s Joem, to nevypadalo, že by se jí 
dostalo jiného vysvětlení. Musela se spokojit s tím, co jí dali. S 
pokročilou hodinou oba dýmkaři uklidili své dřevěné společnice a 
všichni kamarádi se postupně odebrali do svých spacáků, které na ně 
přímo volaly: „Lehni si a zachumlej se do mě!“ B ěhem chvíle se ze 
všech stran ozývalo spokojené pochrupování v různých tóninách.  
 
Nad ránem, když les ještě pokrývala jemná mlha, z jednoho spacáku 
vykoukla rozcuchaná hlava Joa. Rozespalýma očima přelétnul spící 
kamarády, až se pohledem zastavil na zvláštně se pohybujícím 
mlžném oparu. Párkrát si promnul oči, a když se mu konečně podařilo 
pořádně zaostřit, zjistil, že to není mlžný opar, nýbrž bíle oděná dívka 
s dlouhými havraními vlasy. Došla až k doutnajícímu ohništi a 
položila jakýsi předmět na místo, kde minulé noci Joe seděl. Chvíli 
tam ještě jen tak postávala, než obdarovala mladého trampa zářivým 
úsměvem a vypařila se stejně záhadně, jako se objevila. Joe, ještě 
řádně rozespalý, po chvíli usoudil, že bude nejlepší vrátit se do 
spacáku a ty halucinace zaspat. Vždyť, co jiného to mohlo být, když 
měl mysl ještě zastřenou únavou?! Někdy kolem dopoledne ho 
vzbudily hlasy kamarádů, kteří si již dělali pozdní snídani a náruživě 
si povídali. 
„Joe, já myslela, že sis včera tu dýmku uklidil,“ promluvila na něj 
Sára od ohně, když si všimla, že je poslední z kamarádů vzhůru. Joe se 
na ni podíval s němou otázkou v očích. Ještě víc se ale divil při 
pohledu na dýmku, kterou mu posléze podávala. Na první pohled 
velice kvalitní práce. V životě takovou neviděl. Vzal si ji do ruky, 
chvíli ji zkoumal a pak zavolal na svého dlouholetého kamaráda. 
„Bohouši, odkud máš tu legendu?“ 
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Vzpomínka 
 

Martina Nejezchlebová - Malvi                                   kategorie Poezie 
 

Zavřené oči, vidím tu vzpomínku, 
visí mi v hlavě jak šaty na ramínku. 
V hrníčku s čajem letní sny utopím, 
tu vůni dálek, o které v zimě sním. 

 
V hrníčku s čajem, co voní, kdo ví čím, 

najednou ucítím tu vůní jehličí. 
Co každé ráno budí mě spaní, 

studenou rosou spánek mi poraní. 
 

V čajové páře cesty se rozvinou, 
kroutí se po horách, utíkaj rovinou. 
Ztrácí se v mlze, třpytí se na slunci, 

v myšlenkách putuji, nestojím na konci. 
 

V čajové páře cítím tu vůni z cest, 
 

pí z listí po lesích, voní i z ulic měst. 
Vidím ji před sebou, jenom ji pohladit, 
dotknout se nemůžu, nesmím ji poranit. 

 
Zavřené oči, vidím tu vzpomínku, 

visí mi v hlavě jak šaty na ramínku. 
V hrníčku s čajem letní sny utopím, 
tu vůni dálek, o které v zimě sním. 

 
V čajové páře cítím tu vůni z cest, 

 
pí z listí po lesích, voní i z ulic měst. 

Vidím ji před sebou, jenom ji pohladit, 
dotknout se nemůžu, nesmím ji poranit. 
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Bílou plání 
Josef Polívka – Kometa                                                kategorie Próza 
 
Teploměr ukazoval třicet devět stupňů, na čele se perlil pot. Bílou 
plání uháněly sáně. Psi běželi zvolna, rovnoměrným tempem. Měli 
před sebou ještě dlouhou cestu. Johnny občas prásknul bičem. Nebylo 
to potřeba. Alespoň ne pro rychlost cesty. Ale ten nekonečný svist 
větru bylo potřeba něčím přerušit. Ten svist, který měl v uších už 
celých pět let. Pět let cesty po bílých pláních. Pět let touhy kráčet po 
zelené trávě, lehnout si ve stínu lesa, cítit vůni dřeva a slyšet praskot 
ohně. Ta touha Johnnyho ničila. Ale jen díky ní stále ještě pokračoval 
ve své cestě. Naděje, že jednou uslyší šumění řeky, která teče v údolí 
plném zelené trávy třeba jen pár mil od něj, ta jej ještě držela na 
nohou. Rtuť v teploměru se dostala na čtyřicet stupňů. Byla to malá 
změna. Ale přinesla sněhovou vichřici. Bílá pláň, ještě donedávna 
plná hrbolů, se poletujícím sněhem změnila v talíř mléka (brrr!). Ostrý 
vítr nutil Johnnyho do kašle, při kterém měl problémy se nadýchnout. 
Ledního medvěda uviděl na poslední chvíli. Projel kolem něj tak těsně, 
že cítil pach z jeho tlamy. I v tom vichru. Medvěd se pustil za saněmi. 
Neměl ale šanci. Johnny byl rychlejší. Jak se medvěd vzdaloval 
v poletujícím sněhu, Johnnymu připadal jako veliký pavouk. Přišlo 
mu to legrační – pavouk na ledové pláni. Teplota překročila jeden a 
čtyřicet stupňů. Pláň zaplnily barevné skvrny. Že by polární záře? 
Johnny netušil. Z toho bílého pekla měl mžitky před očima. Hlava se 
mu motala. Několikrát málem spadnul ze saní. Dýchal těžce, chtělo se 
mu neskutečně spát. Strach v jeho nitru, o kterém dosud nevěděl, začal 
růst. Co když nikdy nedojede do zelených plání? Co když tady celé ty 
roky bloudí v kruzích? Mráz mu přeběhnul po zádech. 
Vtom začala teplota prudce klesat. Čtyřicet stupňů, třicet pět, třicet, 
dvacet. Johnny začal mít pocit, že není na saních sám. Otočil se a 
uviděl rozesmátou vousatou tvář. „Já jsem Johnny,“ zakřičel ten muž. 
„Bloudíš tady, ale já znám cestu. Do lesů a luk vyhřívaných sluncem a 
protkaných spoustou říček. Je to jen kousíček.“ 
Johnnyho to zmátlo. „Kdo jsi?“ zeptal se svého návštěvníka. Ten 
ukázal rukou nad hlavu. Johny se poprvé podíval tím směrem. Uviděl 
bílou pláň, o trochu jinou než byla ta, po níž celá léta jezdil. Pláň ze tří 
stran ohraničovaly prudké srázy spadající kamsi na hnědou prašnou 
rovinu (či co to vlastně bylo). Na poslední straně však byla hlava. 
Johnny se zmateně otočil na návštěvníka. Byla to ta samá tvář. 
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Kde? 
 

Tomáš Mareček – Kiwi                                           kategorie Poezie 
  

Až nebudu,nech mne vybrat místo,Bože 
kde odpočnu si,znavený pocestný 
Nestojím o v posvěcené hlíně lože 
jen o cestu a místo kříže rozcestník 

 
Ramena rozepjatá nad krajinou 

můj symbol - věčné hledání 
a cíle cest mne (jako mé dny) minou 

A klid? Noci pod hvězdami... 
 

Kolik lidí přijde k rozcestníku? 
Kolik trempů,dívek a dětí se zastaví? 

Tolik života! Ne jako ve hřbitovním tichu... 
A každý najde směr,dá Bůh,že ten pravý 

 
Kde se tři aleje potkávají 

hezky se sní s tím sloupem za hlavou 
Do stínu stromů ať něčí ruce dají 

lavičku z břízy - výhru nad samotou. 
 

                                       
XXX 

Zdeňka Líbalová                                           kategorie Poezie 
 

Do kontejneru zimy 
vhodím 

podzimní dopis větru  
a na kladívkovou  
čtvrtku sněhu  
napíšu báseň  
plnou ticha 

Až si ji znovu přečtu  
opravím chyby vloček  

a proměním je  
na lásku 
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Čarovné údolí 
Jana Cibulková                                                            kategorie Próza 
 
Byla to zapomenutá zastávka. Vlak tudy projížděl 2x týdně a stavěl ze 
starého dobrého zvyku. Nikdo nečekal cestující vystupující v tomto 
mlhavém údolí s meandrujícím potokem pod převislými skalami. A 
přece. Do ticha sestoupil z vlaku shrbený tramp. Jakoby na zádech 
nenesl usárnu, ale celé neštěstí světa. Hluboká vráska mu půlí čelo a 
šedý dlouhý vlas neuváženě cestuje kolem jeho hlavy. Jde údolím, 
jakoby mu na ničem nezáleželo. Vstupuje do mlhy, kde chce 
zapomenout. V hlavě mu křičí myšlenky jedna přes druhou. 
„Možná, že ty bestie křičí na sebe a ne na mne“, pomyslí si tramp. Jak 
prostupuje mlhou a blíží se k lesu, tak nevtíraví hosté ztrácí na hlasu, 
jakoby se něčeho báli. Pak zazní hlas pouze jeden, o to zřetelnější: 
„Kam jdeš? Co tu hledáš? Před čím utíkáš?“ 
„To kdybych věděl. Snad utíkám, snad se mi nechce žít. Hledám 
hlavně klid. Klid od manželky, dětí, práce, nepovedeného 
života...Možná také hledám východisko.“ 
A zase ticho. Cesta se ztrácí mezi stébly trávy. Nohy už sami určují 
směr. Potok nic neulehčuje, spíše naopak. Hází překážky jednu za 
druhou. Tramp co chvíli překračuje vyvrácený strom, prodírá se 
rákosím a vyhledává nejmělčí brod. Ale jakoby ho únavná práce 
očišťovala. Jde se mu lehčeji, pár starostí setřásl, když přeskakoval 
rozlomený habr a pár jich utopil v rozvodněném potoce. 
„Tak a dost“, pomyslel si, „Někde se musím osušit.“ 
Rozhlédl se a skalní převis přímo zval do své suché náruče. Popadané 
dřevo vybízelo k rozdělání ohně a tak brzy velké plameny ohřívaly 
trampovo tělo. 
 Přišel čas rozjímání, ale muže přemohla jen jedna velká myšlenka: 
„Tak před čím utíkáš?“  
„Ale, nikoho už nemám. Kamarádi mě opustili a manželka mi už 
nerozumí, nebo já nerozumím jí. Honba za penězi a dovolená u moře 
mne neláká. Všechno je špatně a naše výlety do přírody jsou v 
nenávratnu.“ 
„Potřebuješ ženu?“ 
V tu chvíli měsíc ozářil louku lemující potok. Mlha zahalující stébla 
trávy se začala podivně točit. V jejím víru zahlédl zprvu šat, ruku, pak 
také dlouhé vlasy točící se v kolotoči divokého tance. A už z mlhy 
vystupují nádherné ženy spoře oděné, zpívající větrnou melodii a 
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točící se do rytmu zpěvu. Tramp nevydržel sedět a už se chystal přidat 
mezi tančící. Hup, dup, křach, řítí se mezi ně. Jemné ženy se polekaly 
a utekly zpátky do mlhy. Ztratily se mezi stébly trávy. 
„Tak to by nešlo! Potřebuješ něco drsnějšího.“  
A stará borovice zkroutila své větve do podoby staré čarodějnice. 
Lesní hejkal jí přidal hlasu. 
„Fuj, neděs mě!“ Tramp se lekl a utekl do bezpečí ohně. Se žuchnutím 
usedl na starý pařez, a když zvedl hlavu, zjistil, že není sám. Proti 
němu sedí muž, který mu je silně podobný. Nemá ale vrásek, oči mu 
září a vlas má hladce sčesaný dozadu. 
„Tak co tě trápí? Povídej!.“  
A tak tramp povídá. O tom, jak ho opustili přátelé a pak i žena. Děti 
vyznávají bitovou filozofii a je jím milejší virtuální svět než skutečný. 
Virtuální otec než skutečný. Jak mluví, cítí se lehčeji. Smutek vystřídá 
ironie a pak vše doplňuje i úsměvem. Dokáže se nad své problémy 
povznést. Pohledí společníkovi do očí. Ten je má však smutné. Tvář 
vrásčitou, vlas rozcuchaný. 
„Díky příteli.“ 
Tramp usíná. Ráno se probouzí do nového voňavého rána. První ranní 
paprsky se prodírají zaroseným lesem. Něco se pohnulo u jeho nohou 
a vystrčilo na něj zvědavý černý čumák a pár veselých hnědých očí.  
„Kde ty ses tady, chlupáči, vzal?“ Vstane a chlupaté stvoření také. Jde 
se umýt do potoka a společník ho následuje. Jí a on se olízne.  
„No, to víš, že se rozdělím.“ 
A tak kráčí domů. Černý pes a usměvavý odhodlaný tramp. 
 
 
 
 

Haiku z letadla 
 

Jakub Florian                                           kategorie Poezie 
 

Vlny oblaků 
jsou pod křídly letadla 

jak bílé moře 
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Když pěnkavy  od le t í  
 

Jarmila Faltová - Kytka                                           kategorie Poezie 
 

Touláme se krajem 
koukáme na nebe 
chytáme paprsky 
myslíme na sebe. 

 
Sbíráš mi oblázky 

pak u sebe je nosím 
nevidím na vrásky 

jež maluje nám podzim. 
 

U tepla kamínek 
střádáme střípky 

do našich vzpomínek 
zasejem kytky. 

 
Střádáme střípky 

do ošatky z oblázků 
jak kytky uvadnou 
není čas na lásku. 

 
Tak srkáme čaj 

když pěnkavy odletí 
láska je dar . . . 

snad najdem ho v objetí. 
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Smaragdový příběh 
Libuše Čermáková                                                   kategorie Próza 
    
Pro moji babičku a lhotecké starousedlíky všeobecně, bývali čundráci 
cosi jako vyšší vývojový stupeň zlodějů slepic. Ono těch mládenců  a 
sem tam i dívek, oblečených do jakoby vojenských rób, které ale 
neměly s naší lidově-demokratickou armádou vůbec nic společného,  
do Brd tenkrát moc nejezdilo. Trampové se většinou spokojovali s 
dojezdem do Zadní Třebáně. To bylo blíž ku Praze. Tehdy víkend trval 
jen od sobotního poledne do nedělního večera, tak bylo zapotřebí 
neplýtvat  časem a radši koukat zapadnout mezi stejně ulítlé přátele. 
„K jezírku šli huligáni. Nesli sebou ty jejich cytéry...“ Babička 
hudrovala a používala směšná slova. Narodila se ještě za Rakouska a 
„huligány“ nesnášela. Podle ní byli líní. Do školy chodila jenom pět 
let, ale v jejich dopisech jsem nikdy nenašla jedinou chybu a její 
zacházení s mateřštinou  předčí  mnohé dnešní vysokoškoláky. Škoda, 
že se nedožila doby, kdy se hledal nový šéf pro BISku.  Pro takový 
post měla veškeré možné předpoklady. Nikdy jí nic neuniklo.Natož 
aby nezaznamenala přes ves se táhnoucí tlupu podivné městské 
mládeže. Domácí by si takové výstřelky nedovolili, na to byla tehdejší 
vesnice příliš ukázněná. Dospívající mládež i děti se oblékali slušně a 
nepohoršovali. 
Tenkrát jsme do školy chodívali pěšky, však to nebyly ani tři 
kilometry. Učívali jsme se na směny. Mezi poli nás pochodovala celá 
vesnická tlupa. V zimě jsme se brodili ve sněhu, vítr navál podle 
silnice závěje a my se v tom čistém bílém nadělení váleli s takovou 
vervou, až jsme se podobali sněhulákům. 
Jakmile se oteplilo, bylo i to chození do školy jednodušší. A co teprve 
potom, když začal jezdit autobus! Jen toho bílého sněhu bylo rok od 
roku míň. 
Naším základním oděvním modelem bývaly tepláky. Takové, které 
stačilo párkrát vyprat a už se zkrátily, ale  taky rozšířily, takže hmota 
zůstala zachována. Nové tepláky jsme nosili do školy, staré „do 
lítání“. Taky jsme mívali šaty  „na neděli“. Jedny mi babička koupila v 
obchodě s textilem v Hořovicích. Moje první šaty z konfekce.Látka 
příjemně splývala, na živůtek plynule navazovala mírně nabíraná 
sukně. Na zelinkavém podkladě se rýsoval nenápadný béžový proužek 
a já si připadala jako víla. Jinak jsem nosila  šaty zn. Domácí výroba. 
Sestřenice Alenka na tom byla líp. Jednou přede mnou otevřela skříň a 
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já zůstala civět s otevřenou pusou. To bylo barev! Než mi babička 
udělala radost, měla jsem letní šaty modré s bílým puntíkem, model 
„klasika“, tedy límeček, zapínání až ke krku, pytlovitý střih a pásek. K 
tomu vlasy, zastřižené „ podle rendlíku“. Ofina se  zpevňovala 
perkem.Už tehdy tenhle účes nenosili všichni. 
Sváteční oděv jsme si oblékali v neděli po obědě. Hlavně v létě. To se 
šlo na procházku. Měli jsme na vybranou ze dvou možností: buď si 
vyjít na „Čihadlo“, to znamená od návsi dolů, nebo se vydat k jezírku, 
čili na opačnou stranu. Svoji parádu jsme mohli předvádět zajícům a 
jiné lesní zvěři – pokud by projevila zájem. 
Čihadlo bylo zajímavé, ale radši jsem měla jezírko. Pokud babička 
pozapomněla a nevydala zákaz „žádný koupání, je tam hluboko!“, 
vlezla jsem do vody, pokud zrovna  nenastala průtrž mračen. Ze strany 
od pěšiny schované v mlází, bývala šikovná mělčina. Nohama jsem  
škádlila vodní rostliny a pozorovala  pavouka, poskakujícího na 
hladině. Na protějším břehu, ve stínu skály, skákali kluci do vody ze 
stromu, který jako kdyby tam právě proto vyrostl. 
Jezírko vzniklo jako zatopený lom.Stejně jako o ostatních, jemu 
podobných se i tady tradovalo, že v jednom okamžiku vytryskla voda 
a naplnila závratnou rychlostí lom. Šlo to takovým fofrem, až se utopil 
povoz s párem koní. 
Jak já tam ráda chodívala! Sluníčko prosvítalo mezi větvemi smrků a 
les  hučel tak zvláštně, až to připomínalo melodii – jako kdyby kmeny 
byly píšťalami kouzelných varhan. Mezi stromy se objevovaly 
mechem porostlé balvany a kapradí rostlo tak vysoké, že by se v něm 
dalo schovat. Jeho zelená krajka by náramně slušela rusalkám. 
Na ochozu, který lemoval břehy jezírka jsme občas nacházeli zbytky 
ohniště, které tam zůstávaly po trempech.Dnešní hajný by si připadal 
jako v Jiříkově vidění. Oheň uprostřed lesa! 
Živého trempa, bloumajícího po lese, jsme nikdy nepotkali.Tenkrát 
jsem byla přesvědčená, že když  je v lese hodně lidí, plaší to 
skřítky.Ono každé slůvko dostane v lese jiný rozměr a je slyšet 
mnohem dál, než jinde. 
Jakmile jsme se  vycachtali v jezírku, znova jsme se vyparádili do 
svátečního a vycházkovým tempem se vrátilil do vsi. Byl čas  
natáhnout tepláky a dát králíkům. 
Po letech, kdy se mi po Brdech stýskalo, ale nezajela jsem tam, 
protože bylo tolik jiných věcí, které člověka dokonale odpoutaly od 
splnění bláhových přání, jsem se přece jenom  do kraje mládí a malin 
nezralých podívala. A hned jsem  chtěla navštívit jezírko. Postupovala 
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jsem mlázím a odbočila – podle mne na správném místě. Když dítěti 
sahá mlází k ramenům, je to jiná výška, než když mlází dosahuje k 
ramenům dospělého člověka.Takže jsem odbočila na nesprávném 
místě a nezbylo, než jezírko hledat. Ono je totiž hezky schované za 
bariérou z dávno vytěžených kamenů. A stromy na valu taky za ty 
roky vyrostly... Posléze se před mýma očima objevil průchod, který 
jsem si pamatovala, a pak i hladina jezírka. Těšila jsem se, že uvidím 
průzračnou hladinu, na kterou sluníčko rozhazuje zlaté jiskřičky. 
Chyba lávky! Zírala jsem na vodu, zakrytou  jedovatě zeleným 
žabincem! A pak se mi povedlo uvidět ceduli a na ní nové jméno toho 
dříve pro mne Křišťálového jezírka. Vzala jsem ten název u pana 
Sládka, který básnil na Zbirohu, ale dětem se taková věc promíjí. 
Moje Křišťálové jezírko se teď jmenuje Smaragdové. I když žabinec 
dostane  to nejvznešenější jméno, zůstane zase jenom žabincem. 

 
 

Setkání 
 

Iveta Hujacová                                           kategorie Poezie 
 

Řítím se pěšinou, nevnímám déšť ani kaluže bláta, 
už možná právě dnes bude ze mne táta. 

Chtěl jsem být se ženou i ona by byla ráda, 
však musel jsem posledním vandrem doprovodit kamaráda. 

Nervózně hryžu ret, nevím, co se doma děje, 
mobil je bez signálu, upadám do beznaděje. 
Najednou před sebou vidím dívku hezkou, 
jak na mne mává, blíží se lesní stezkou. 
Rychle se zastavím a snažím se být milý, 
ona se usměje:" Zdržím tě jen chvíli". 

Jemně mne políbí a šeptá: "Buď klidný, máš syna", 
v té chvíli nevnímám, je teplo nebo zima? 

Pohlédnu na ni a ona jen: "Já vím", 
v zápětí zmizí mi jak od ohýnku dým. 

Já dlouho zírám před sebe na tu prázdnou stezku, 
pak došlo mi že obdržel jsem kamarádovu nebeskou esemesku. 
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Zasa je tam slza 
 

Martin Mazor - Tarzan                                           kategorie Poezie 
 

Pozerám, zasa je tam slza. 
 

Viem, včera večer som to prehnal! 
Objatia a bratanie sa  

so všetkými tými krásnymi bláznami  
v maskáčoch okolo ohňa  

ma stiahlo do víru nasávania a úletov.  
 

V noci som ťa hľadal. 
A našiel. 

Sklonenú a v oku ti smútila slza. 
Prosenie o vyškrtnutie zbytočného, 

o zrušenie nevšímavosti 
o nulovanie času bez teba. 

Odpustila si. 
Vďaka.  

 
Milovanie bolo opäť krásne. 

Vzdychy, objatia, 
červené prúžky po nechtoch na chrbte  

kdesi pod košeľou. 
Všetci spali,  

len pekelník strihal meter svojej ohňovej stráže... 
 

Práve som sa prebudil 
A pozerám do tvojich očí. 

Zasa je tam slza! 
Prečo? 
Ach,  

už som sa prebral,  
nie je to slza! 

To len ranná rosa 
kvapla z celty  

na tvoju  
spiacu odovzdanú tvár... 
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Čekání na vlak 
Agáta Kestřáková                                                       kategorie Próza 
 
Vítr nefoukal, slunce pražilo. Celé město bylo ponořeno do podivného 
ospalého mlčení. Všude bylo tichoa prázdno, jen občas se ozval pláč 
dítěte nebo štěkot psa. Ve stínu keře ležel mladík s bendžem a palcem 
vybrnkával jednoduchou táhlou melodii. Hráč měl zavřené oči a v 
popraskaných ústech převaloval sirku, jejíž hlavička mu čouhala ven.  
Mladík přestal hrát, otevřel oči a ohlédl se. Pohled mu spočinul na 
muži, který byl i přes úmorné vedro oděn do dlouhého pískově 
hnědého kabátu. Na klopě se vyhřívala zašlá hvězda, jež se čas od 
času zablýskala v záři poledního slunce. Šerif měl na hlavě posazený 
černý stetson pokrytý silnou vrstvou prachu a jeho staré kožené boty s 
železnými ostruhami při každém kroku tiše, avšak zřetelně zazvonily. 
Muž vzbuzoval nevídanou autoritu, ale snad jeho vlasy, protkané 
stříbrnými nitkami, nebo zaprášený oděv mu propůjčovaly jakýsi 
omšelý nádech. Zdál se unaven. Pomaloučku přešel celou hlavní ulicí. 
Cink, cink, cink. 
Šerif pokračoval dál ještě kousek za město. Zastavil se až u malé 
dřevěné zastávky. Posadil se a bendžo zase začalo hrát. Vytáhl z kapsy 
papírek a pytlík s tabákem. Ubalil cigaretu, strčil si ji mezi zuby a 
začal se šacovat. V té chvíli se před jeho obličejem rozhořel oheň, 
který mu připálil. Kdosi uhasil sirku a posadil se vedle šerifa. Chvíli 
seděli mlčky. Šerif nevypadal, že by chtěl s mužem ztratit jediného 
slova. Chlap po jeho pravici páchnul potem a chlastem. Obnaženou 
hruď měl přepásanou dvěma pásy s nábojnicemi a kšandami, jež mu 
držely už tak vysoko vykasané kalhoty. Šerifovi se tahle persona vždy 
zdála o mnoho starší, než doopravdy byla. Ani celkem hezké blond 
vlasy a mladistvé modré oči nemohly zachránit vzhled vychlastaného 
a životem těžce zkoušeného třicátníka. 
„Zdravím,“ zahlaholil chlap. Šerif jen pokýval hlavou. 
„Je vedro, že jo?“ oslovil znovu šerifa lehce tázavým tónem, jakoby se 
chtěl ujistit, že si jeho společník myslí to samé.  
„To jistě,“ zamračil se šerif.  
„Ale, Logane,“ strčil si chlap do pusy kousek tabáku. „Děláte, jakoby 
sem byl cizí, ale my se přece známe, nebo ne?“  
„Známe,“ připustil šerif, „až moc dlouho. Ostatně myslel jsem, že 
sedíš, McCoyi.“ McCoy odhalil nahnědlé zuby poseté nevzhlednými 
tmavými fleky a potěšeně odpověděl: „Před týdnem ste mě přece 
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pustil. A všechno jsem si poctivě odseděl,“ dodal ještě, když spatřil 
šerifův nepřístupný výraz.  
„Zapomněl jsem.“ Bylo ticho. McCoy horečně přemýšlel, ale pak se 
znovu usmál a ukázal palcem za sebe: „Hraje pěkně, že jo?“  
„Co po mně chceš?“ povzdychl si šerif a pohlédl do pomněnkových 
McCoyových očí. Už tolikrát ho překvapila živost a rozpustilost, která 
se za nimi skrývala. Nelíbily se mu. Nějak mu k celému McCoyovi 
nezapadaly.  
„Dneska přivezou Jacka Cumminse,“ konstatoval McCoy.  
„Vím, čekám tu na něj,“ oznámil šerif a mocně si šlukl. Nerozkašlal 
se, byl zvyklý.  
„Já a ostatní chlapi tady máme Cumminse docela rádi. Je to dobrej 
kámoš, rozumíte, že jo?“ ujistil se McCoy, že jeho slova mají větší 
ohlas, než kdyby mluvil do zdi.  
„Už dlouho nebude.“ Šerif na sobě nedal absolutně nic znát. „Dostal 
provaz.“ McCoy sebou škubl a odplivl si na zem: „Necháte ho jít.“  
„Proč bych měl?“ McCoy sebou znovu škubl, ale tentokrát vytáhl z 
pouzdra, které mu viselo u pasu, revolver. Nebyl však dostatečně 
rychlý a drnkání bendža přehlušil výstřel, který ozvěna odnesla až k 
uším poštěkávajícího psa a dítěte, jež se při tom zvuku znovu 
rozplakalo. McCoy upadl na zem, tiskl si zkrvavený hřbet ruky a s 
neskrývanou bázní v očích hleděl na svůj revolver, který s 
prostřelenou pažbou ležel na zemi u kolejí. Šerif zastrčil zbraň do 
pouzdra a típl cigaretu. Ubalil si novou, nevšímaje si skučícího 
McCoye válejícího se v prachu. 
„Máš ještě oheň?“ otázal se šerif a vytáhl McCoyovi z kapsy sirky. 
Zapálil si a pak se zamračil: „Cos čekal, ty blázne?“ McCoy přestal 
křičet, ale přesto zhluboka oddechoval a srdceryvně úpěl.  
„Trhá mi srdce, když vidím chlapa jako ty válet se na zemi a kňourat.“ 
S těmito slovy vstal a sebral McCoye ze země. Když si dřepl na 
lavičku, začal opět výt jak zbitý pes. Šerif neměl náladu to poslouchat. 
Vytáhl revolver a zavrtal jeho hlaveň do míst, kde tušil pod 
zmačkanou látkou McCoyových kalhot rozkrok. „Ještě kuňkneš a 
zůstane ti to.“ McCoy zmlkl a omezil se na přerývaný těžký dech. 
Krev mu smáčela už celé kalhoty a po tvářích se mu řinuly hořké slzy. 
Ze spodního rtu mu tekl pramínek jasně zářivé krve od toho, jak se do 
něj kousal, aby nevydal ani hlásku.  
„Ty se snad nikdy nepoučíš, McCoyi,“ zavrtěl hlavou šerif. „Příště z 
toho nevyjdeš živej, to si pamatuj.“ Chvíli seděli mlčky, když McCoy 
špitl: „Poslali mě k vám, abyste nechal Cumminse jít.“ Šerif si jen 
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pobaveně odfrkl, ale McCoy pisklavě, avšak pevně rozhodnut 
dokončit, co začal, pokračoval: „Nikdo v tomhle městě nedopustí, aby 
Jacka pověsili. Buďto ho nechte jít hned, jak vlak odjede, nebo…“  
„Nebo co?“ zpražil ho šerif výhružným tónem.   
„Nebo někdo pověsí vás,“ hlesl McCoy a čekal ránu. Ta se ale 
nedostavila a místo ní se ozval zvuk tak vzácný, že ho měla možnost 
slyšet jen hrstka lidí na celém širém světě. Šerif propukl v hluboký 
štěkavý smích. Smál se dlouho a trhaně, jakoby ani pořádně nevěděl, 
jak na to. Pak ale ustal stejně neočekávaně, jak začal, a obrátil se 
McCoyvým směrem: „Myslíš, že se nechám zastrašit od tuctu 
pitomých venkovských banditů a vrahů z Horní Dolní? Cummins 
bude viset. Třeba hned zítra ráno. Zvu tě.“ Znovu se zasmál, tentokrát 
jen pro sebe, pod vousy, a ubalil si další cigaretu. McCoy seděl jako 
opařený. Oči se mu pomalu protáčely v sloup a dech kolísal. Ztrácel 
stále více krve, ale šerifovi to bylo upřímně jedno: „Nebude ti vadit, 
když si ty sirky nechám? Já věděl, že ne.“  
Bendžo hrálo, dítě přestalo křičet, McCoy se zhroutil na zem, šerif si 
ubalil a vykouřil dvanáct cigaret, v dáli bylo vidět kouř. Šerif se 
postavil vedle kolejí a zamával na přijíždějící vlak. Brzy bylo vidět 
obrysy lokomotivy a pak už souprava se skřípěním zastavila ve 
stanici.  
Z jednoho z vagónů vystoupil pohublý, vysoký a na pohled 
stoprocentně odevzdaný muž s pouty na rukou v doprovodu dvou 
statných policistů.  
„Zdravím, Logane!“ zahalekal jeden z nich a ukázal prstem na 
McCoye: „Co je s ním?“ Šerif mávl rukou na znamení, že to nestojí 
vůbec za řeč, a chytil Jacka Cumminse za předloktí. Zdál se být 
duchem někde jinde a vypadal, že naprosto nevnímá své blízké okolí.  
„Jedeme dál!“ oznámil druhý policista. „Vodu i uhlí jsme doplnili v 
minulé stanici a ještě musíme doručit několik dárečků, takže adios, 
Logane!“ Šerif jim pokynul na pozdrav a táhna Cumminse za sebou, 
vykročil směrem k městu.  
Byl právě na jeho okraji, když bendžo opět zmlklo. Zpoza rohů a stínů 
domů se vynořilo na tucet postav. Všechny byly opásány těžkými 
revolvery a některé třímaly v rukou pušky. Logan odstrčil Cumminse 
z cesty tak silně, až sebou praštil o zem. Zvedl se obláček prachu a 
šerif, sahaje pro zbraň, si pomyslel: Jen taste, pánové!   
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Blues v čekárně 
Jiří Lienert – Jerry                                                kategorie Poezie 

 
Ptáte se paní co jsem zač, proč tady sedím tak sám 

K čemu je lhaní, jsem pouhej hráč 
černý tmě odpovídám 

Kapky co buší na parapet, udávaj rytmus mejch dnů 
Maskáč mi sluší, voní z něj svět 

marnejch i splněnejch snů 
 

R: Sedím tady zalezlej jak v ulitě šnek 
Společnost mi dělá stín 

Na vlak co mi ujel nemám nejmenší vztek 
Kytara mi obsadila klín 

 
Tak si tu hovím jako král 
Z lavičky stává se trůn 

V paměti lovím co bych tak hrál 
V čekárně s příchutí strun 

 
R: sedím tady ...... 

 
Bude půl druhý, měl bych jí spát 

povídám páře z mejch úst 
Prsty jsou tuhý ,nechtějí hrát 

jiného nic nežli blues 
 

Zimní volnost 
 

Vojtěška Manová- Jatyna                                           kategorie Poezie 
 

Venku vločka za vločkou z nebíčka si padá, 
já si celtu zabalím a ven z města tradá ... 

Pozdravím stromy, zvířata, to štěstí popsat nedovedu, 
na zádech starou uzdu mám a práci dal jsem načas k ledu. 

Utíkám cestou necestou, k ohni, kde jsou mí přátelé. 
Co budeme dělat kamarádi? Budeme zmrzat vesele. 
Ať už je zima jaká chce a mráz se mi pod svetr stulil, 

i bez jointa nahlas se zachechtám, volností jsem se zhulil. 
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Kterak Fredy, Johny a Skunk potkali Mikuláše 
Jiří Hons                                                                       kategorie Próza 
 
Fredy, Johny a Skunk byli kamarádi. Co kamarádi, znamenali pro 
sebe mnohem víc než se pod tímhle slovem obvykle rozumí, byli si 
prostě tak blízcí, jak mohou být jen lidé, kteří spolu delší čas trempují. 
A oni spolu trempovali už pěknou řádku let. Možná byste rádi věděli, 
jak přišli ke svým přezdívkám-no, není na tom nic zvlášť zajímavého-
Fredy a Johny si propůjčili přezdívky ze svých oblíbených westernů a 
i Skunka nazývali nějakou dobu Chrisem. Přesněji řečeno do 
okamžiku, kdy si na jednom čundru, po celodenním pochodu, když se 
společně uvelebili u ohně, sundal kanady z nohou. Krajinou tenkrát 
zavanul odér, před nímž zdrhaly málem i stromy, o lesní zvěři 
nemluvě. "Ty smrdíš jako skunk," řekli tenkrát, když se probrali z 
bezvědomí, i když tušili že skunkovi by při setkání s Chrisem bez bot 
slezly hrůzou chlupy. U skunka už ale zůstalo a z Chrise tak byl 
Skunk s velkým S. Zpočátku sice svou novou přezdívku uraženě 
ignoroval, ale po čase si zvykl a i na ni byl hrdý. "Jsem pochodující 
chemická zbraň," říkával.  
Jednou ze začátku prosince, když po řadě mokrých zim konečně přišla 
jedna opravdová, kdy mrzlo až praštělo a krajina ležela pod bělostnou 
sněhovou přikrývkou, napadla Fredyho úžasná věc (Fredyho podle 
jeho vlastního názoru napadaly jen samé úžasné věci). Pojedou na 
Mikuláše na vandr! Slovo dalo slovo a tak pátého prosince ráno seděli 
ve vlaku, mastili karty, posilňovali se dámským likérem na tři a 
nenápadně kouřili z okna. Když je spatřil průvodčí, trochu se zarazil. 
"Vy budete spát venku?," zeptal se.  
"No jasně!," zvolali hrdě. "Nejsme žádný béčka!"  
"Zmrznete," utrousil průvodčí, proštípl jim lístky a odešel do dalšího 
vagónu. Naši hrdinové se začali tak šíleně chechtat  nedůvěře v jejich 
schopnosti, až několik cestujících zběhlo do ostatních vagónů a jeden 
dokonce vyskočil ven, kde si pak zaražený až po hlavu ve 
dvoumetrové závěji liboval jaký má božský klid. Fredy načal další 
láhev rozumně uložené měny a znovu se pustili do karet.  
Po nějakých dvou hodinách nepříliš rychlé jízdy vlak zastavil v jejich 
cílové stanici. Za hulákání "výsadek, výsadek" vyskákali na zasněžené 
nástupiště zapadlé staničky, nabrali do plic mrazivý podhorský vzduch 
a rozhlédli se po krajině. Kam až oko dohlédlo, rozprostírala sněhem 
důkladně pocukrovaná pole, tu a tam pokaňkaná hejny krákorajících 
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havranů. A kromě toho-nikde už nebylo vůbec nic. Ani živáčka, ani 
človíčka nevidět.Fredy, Johny a Skunk si připálili nezbytné 
startovačky, zavěsili je frajersky do koutku úst a vyrazili naproti 
šedavým skalám, zdvihajícím se na obzoru náhle a bez varování z polí 
rovných jako stůl.  
S mnoha šťavnatými nadávkami, při kterých se i mohutné sosny 
chvěly jako ve větru, vyšlápli strmý kopec a už si to hasili do hospody, 
aby doplnili vypocené tekutiny. Na udržování stálé hladiny tekutin v 
těle naši kamarádi nikdy nezapomínali. "Zdraví máš jen jedno," 
říkával Johny. 
Usedli a rozhodli se, že si dají jedno pivo. Tedy jedno pětipivo, 
samozřejmě. A jak už to tak bývá, pětipiva přišla nakonec za každým 
dvě. Pozdravili se s nimi, zálibně si je jedno po druhém prohlédli v 
půllitrech a pak jim dovolili ohřát se v jejich žíznivých útrobách.  
Mezitím se setmělo, ne snad že by se už stmívalo, ale prostě proto, že 
oblohu pokryl hustý mrak, který hned nato začal kobercovými nálety 
bombardovat kraj myriádami křehkých sněhových vloček. Kamarádi 
se-sice trochu blábolivě ale přece-usnesli na tom, že už mají dost a 
bylo by záhodno vyrazit na kemp. Jak se řeklo, tak taky udělali. Kemp 
naštěstí nebyl daleko a tak už za půldruhé hodiny seděli ve srubu na 
vysoké skále a hřáli si nohy u ohně vesele plápolajícího v kamenném 
krbu. Udělali si čaj se zbytkem rumu, zavřeštěli pár písniček, 
vyprávěli si vtipy a vůbec se měli moc dobře. Byli rádi, že jsou zase 
jednou spolu. Pozdě v noci, když už se chystali ulehnout do péřových 
spacáků, Johny s Fredym jako jeden muž vstali, zahrabali ve svých 
báglech a vytáhli pletené punčochy. Fredy červenou a Johny zelenou, 
se žlutými puntíky.  
"Jdeme na to," kývli na sebe a otočili se na udiveně zírajícího Skunka. 
"Tak pojď taky, ne?" "Kam?," zeptal se Skunk.  
"No-vždyť je Mikuláše," oznámili mu,"ty sis snad nevzal žádnou 
punčochu na nadílku?"  
Sakra, na to jsem zapomněl, přemýšlel Skunk. Ale o nadílku bych 
nerad přišel ... A navíc bych vypadal jako zapomnětlivý blb ...  
"Ale to víte že vzal," zalhal. "Jenomže já ji dám ven tajně, až už 
budete spát.U nás doma se to tak dělá, víte?"  
Fredy s Johnym pokrčili rameny, vylezli do mrazu a přišpendlili své 
punčochy ke stěně srubu. "To jsem zvědav, co asi dostanu," 
poznamenal Johny když se vraceli.  
"Já taky," řekl Fredy, "loni to nestálo za nic." A se smutnou tváří si 
připomněl ty nekonečné haldy uhlí, které pak celou zimu svážel do 
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sklepa... Ještěže se mu je povedlo ztopit. Skunk si počkal, až se od 
obou začnou ozývat známé zvuky, připomínající řezání dřeva, pak si 
počkal ještě chvilku a ještě jednu, aby měl jistotu ...a vyrazil ven ze 
srubu. Vše měl perfektně promyšlené. Našel Fredyho a Johnyho 
punčochy-obezřetně se rozhlédl-fajn-vyprostil nohu z kanady a vedle 
čisťounkých punčoch svých kamarádů přišpendlil i svou vlastní 
propocenou ponožku. Ráno musí vstát první, přinést jim jejich 
punčochy s nadílkou od Mikuláše, tu svoji nadílku vysypat na stůl ve 
srubu a ponožku si znovu obléknout. Kdyby se ho ptali po punčoše, 
řekne že mu náhodou upadla do ohně a shořela. Ano, a taky musí hned 
poránu rozdělat oheň, aby jeho historka zněla pravděpodobně. Do rána 
se vyčasilo a tak Skunka probudilo sluneční světlo, deroucí se 
škvírami ve stěnách dovnitřdo srubu. Pohlédl na hodinky-devět hodin, 
ale Johny s Fredym ještě naštěstí spí... Neslyšně vstal, bez hluku 
rozdělal oheň a potichu otevřel dveře. Vykročil k punčochám a... 
"Néééé!!!!," ozval se strašlivý výkřik, plný děsu a zoufalství. Fredy s 
Johnym byli v mžiku na nohou.  
"Co to bylo?," zeptali se jeden druhého. A jako odpověď se zvenčí 
začal ozývat usedavý pláč nešťastného lidského tvora.  
"Skunk!," vyslovil Johny myšlenku, která jim oběma bleskla hlavou. 
"Aby se mu tak něco stalo," vyrazil ze sebe Fredy a oba dva se vrhli 
ven, před srub.  
Ve veselých paprscích ranního slunce tam spatřili strašlivou scénu. 
Skunk plakal nad tělem obtloustlého stařečka s nůší, berlou a  
mohutnými bílými fousy. Před ním, přišpendlené ke stěně srubu, 
visely dvě naplněné punčochy, jedna červená a jedna zelená se 
žlutými puntíky. Třetí, neidentifikovatelné hnědočernošedé barvy, 
držel stařeček ve ztuhlé ruce. Ve tváři se mu zračilo nevýslovné 
utrpení, které před svou smrtí patrně zažil. Samozřejmě, byl to 
Mikuláš. Naplnil Fredyho a Johnyho punčochy a chtěl nadělit i 
Skunkovi-ale podlehl strašlivému aroma, které se z ní linulo. Opodál 
leželi i čert s andělem-chudáci, zřejmě mu chtěli pomoci.  
Fredy přehlédl plácek před srubem a hned měl jasno. "Skunku, tys ho 
zabil," ucedil mezi zuby. Skunk se rozbrečel ještě víc.  
"A čerta s andělem taky!" přidal se Johny.  
"Co teď budeme dělat?"  
"Musíme se jich nějak zbavit..."  
A tak jejich těla ve vší tajnosti pohřbili v jedné nepřístupné jeskyni ve 
skalách. Od toho dne Mikuláš s nadílkou nechodí a musí nám ho 
nahrazovat naši rodiče a přátelé.  
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Celoroční 
Iva Spurná - Draculea                                                kategorie Poezie 

 
Až prsty zazebou 

a tma padne do kraje, 
až závěje zastudí, 

víš, kde mne najdeš. 
 

Až studený jarní déšť, 
uhasí poslední žhavík, 

až višně v sadu vykvetou, 
víš, kde mne hledat. 

 
Až slunce spálí na troud, 

zelené horské louky, 
až tě bude trápit žízeň, 

víš, kam máš jít. 
 

Až v mlze se skryje alej, 
že nedohlédneš konce, 

až listy ve spirálách poletí, 
víš, kde na tebe čekám 

 
 

Za vodou 
 

Katarina Mezeiová – Túlavá Jackie                             kategorie Poezie 
 

Chceš byť „za vodou“ 
Zlatý život 

Žiť si ľahúčko 
Peniaze 

dom chata auto 
 

Stať sa obeťou 
Seba samého 
Prísť o všetko 

podstatné 
čo stojí za to 
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Šumavské snění 
Veronika Dvorná                                                    kategorie Poezie 

 
Nad námi holá je stráň 

a já na ní spočinu bez dechu 
přitisknu k srdci tvou dlaň 

a společně klesneme do mechu. 
Mé polibky čelo ti zchladí 

to čelo bolavé od lásky 
vánek tě nesměle hladí 

a umlčí všechny tvé otázky. 
Hedvábnou kůži 

tvých jemných paží 
vnímám jak sen, když odchází. 

A zatím jsem sám 
odsouzen k hrám 

jež mysl má v zoufalství nachází. 
V peřejích vídám tvou tvář 

a každý strom mluví tvou řečí 
vlastního srdce jsem žhář 
může-li touha být větší?! 

 
 Chřestýšova smrt 

 

 Jiří Černohlávek - Quasinka                                   kategorie Poezie 
  

Chřestil jeden chřestýš 
chřestil tiše v chřestu 

chřestil nedaleko 
urostlého břestu. 

Když pak drvoštěpi 
porazili břest, 

padl na chřestýše, 
měl poslední chřest. 

Z toho poučení 
jedno povstalo: 

V Estacadu by se 
mu to nestalo! 
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Čvachtova kouzelná basa 
Zdeněk Plešinger  - Viking                                             kategorie Próza 
 
Stalo se to tenkrát, když celých šest týdnů pršelo. Říčka Klenice se 
široce rozlila ze břehů, že připomínala řeku Orinoko. 
Tou dobou byl na vandru Čvachta. Rozlitá voda mu překřížila cestu. 
Chtěl již změnit směr, ale v tom spatřil uprostřed vodní plochy na 
velkém balvanu stát stařečka, stařečka věchýtka. Bezradného stařečka, 
který nevěděl, jak se má dostat na suchou zemi. 
Zul si Čvachta kanady, zul si je po čtrnácti dnech putování. Vykasal si 
nohavice a ukázal světu svá bohatýrská kolena. Odvážně vkročil do 
divé vody, odvážně vstoupil do království divoké mřenky, zákeřné 
bělice a krvežíznivé pijavice. Jeho rázný krok čeřil nekonečnou vodní 
plochu. Dorazil k velkému balvanu. Stařečka, stařečka věchýtka si 
položil na svá široká ramena a bezpečně přenesl na suchou zem. 
Poděkoval stařeček Čvachtovi, poděkoval mu stařeček věchýtek a 
pravil mu: Vidím Čvachto, že máš dobré srdce a proto se ti odměním. 
Dořekl stařeček, dořekl věchýtek a rozplynul se v ovzduší. Místo 
stařečka stála před Čvachtou krásná nová basa. 
Nebyla to basa ledajaká, byla to basa kouzelná. Večer, když Čvachta 
dorazil do kempu divých trampů, uslyšel jejich neumné brnkání a 
vrzání. Naladil basu, zahrál na ni a hle – neumné brnkání se změnilo 
v koncert. Všichni začali hrát tak, že by jim záviděl i Johny Cash. 
Roznesla se novina o Čvachtovi a jeho base krajem. Roznesla se do 
všech osad v blízkém okolí. Roznesla do všech osad v širším okolí. 
Roznesla do všech osad v širokém okolí. Všichni ho zvali na potlachy. 
Všichni chtěli, aby u nich hrál. Kam přišel se svou basou, tam i ta 
nejhorší kapela hrála tak, že by vyhrála Portu. 
Velké kouzlo basy trvalo ještě dlouho potom, co Čvachta na jiný 
potlach odešel.  
I zpychl Čvachta, zpychl náš rek udatný. Zatěžko mu bylo s basou na 
potlachy chodit. Basu v koutě svého příbytku postavil a na potlachy 
s baskytarou chodil. Věděl, že kouzlo basy se zabydlelo v jeho prstech. 
Jen občas, když byl doma sám, na kouzelnou basu si zabrnkal. 
Jednou, když už dlouho na potlachy s baskytarou chodil, vrátil se ze 
svého hraní domů. Nemilé čekalo ho překvapení. Kout, ve kterém 
basa stávala, byl prázdný. Myslel si Čvachta, že nějací pobertové jeho 
basu sebrali. Najal si Čvachta nejlepší stopaře, nejlepší slídili. Basu 
však všichni marně hledali. 
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Dál chodil na potlachy hrát. Kouzlo však pomaloučku, potichoučku 
mizelo. Jeho sláva pomalu vyprchala. Protože to byl dobrý trampský 
muzikant, stále ho zvali na potlachy. Říkávali: Čvachta hraje dobře, 
ale když měl basu, to byla pohádka. 
Kam basa zmizela? Přestalo se jí u Čvachty líbit. Stála pořád v koutě, 
na potlachy ji nebral. Basa se vrátila k pohádkovému stařečkovi, 
vrátila se k věchýtkovi. Společně s ním čeká, až zas bude šest týdnů 
pršet, až se zas Klenice rozlije do šíře, že bude připomínat řeku 
Orinoko. Čeká, až půjde jiný trampský bohatýr – muzikant, který 
stařečka přenese na suchou zem. Čeká, až ji stařeček tomu bohatýru za 
jeho dobré srdce dá, aby zas svým kouzlem rozehrála srdce a prsty 
mnohých muzikantů. 

 

 
Ráno 

 Pavel Gál – G.P.                                                   kategorie Poezie 
 

Vykročil jsem ranní rosou, 
brouzdal trávou nohou bosou, 

v dálce probouzel se den, 
les tiše dosníval sen. 

Bledé květy na jabloni 
dnešním ránem sladce voní, 

první včela nedočkavá 
už nad nimi křídly mává. 

 
Tóny ranní rapsodie 
slyším z kosí melodie, 

orosená pavučina 
šňůry perel připomíná. 

Slunce koupe se v té rose, 
trochu zebou nohy bosé, 
modrá šmolka na obloze 

dole bledne v řídké mlze… 
*** 

Vzdal jsem úctu té nádheře, 
potom tiše zavřel dveře. 

Byla romantická, vskutku, 
má cesta na kadibudku… 
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Jak jsem se dobře prošel 
Miloslav Lukavec - Lišák                                             kategorie Próza 
 
Ano, pozvolna se vracím k normálu, jistě jste si všimli, že jsem přijel 
na kole, protože chodit se mi ještě moc nedaří. Také dlouhé stání při 
slavnostním zahájení mi dělalo potíže, ale lepší se to, to se upraví. 
A proč to? No udělal jsem si rekord, ale popořádku. Počátek byl dán 
mým působením v TOMu, tedy Tůristickém oddílu mladých. TOM 
byly vlastně oddíly skautů, které se za komančů schovávaly pod 
tůristy. Potom jsme se rozběhli do světa, proto je někdo tramp, jiný je 
rover, tůrista nebo horolezec, a tak já tam mám všude kamarády. 
Horolezci mají svou Jizerskou padesátku, běžecký závod na 50 km na 
běžkách přes Jizerské hory, kterou jsem mimochodem taky 
absolvoval. Jistě víte z novin a televize, že jsem nezvítězil, ale bylo to 
fajn.  
A teď přišli kamarádi tůristi se svou Jizerskou stovkou. Nádherný 
barevný letáček líčil krásy a jedinečnost Jizerských hor a sliboval 
nevšední zážitky. Kamarád Šedous prohlásil, že v sobotu čas nemá, 
takže to musí stihnout vše v druhé vlně. Což mně nic neříkalo, ale pak 
jsem si přečetl, že akce je vypsána pro „stovkaře“ se startem v poledne 
v sobotu a pro „padesátkaře“, to je mladší, starší a méně výkonné se 
startem o půlnoci. Bylo to vymyšleno tak, aby všichni končili 
dopoledne v neděli. Když Šedous to stihne od půlnoci, tak nejsou 
žádné pochybnosti o tom, že já s dvanáctihodinovým náskokem budu 
v cíli dřív.  
Samozřejmě mě ani nenapadlo se přihlásit do nějaké únikové varianty 
a přihlásil jsem se na stovku. Že by mě mohl zajímat profil trati a 
celkové převýšení mě také ani nenapadlo. Zaškrtl jsem suverénně 100 
a složil startovné, a to s potěšením, neboť bylo slibováno 
mnohonásobné občerstvení po cestě. 
Vždyť mě to nemůže překvapit, já jsem zvyklý chodit. Nicméně přece 
jen jsem jakousi přípravu zahájil. Při prohlídce svého trampského 
vybavení jsem usoudil, že některé věci asi nemůžu použít, například 
těžkou zelenou a promokavou bundu doplněnou celtou. A opatřil jsem 
si goráčovou. Totéž bylo s kalhotama, ale kanad se nevzdám, ty byly 
vždy spolehlivé. Taky tele jsem vyměnil za lehký batoh. Co na tom, že 
je červený, je půjčený a teda zadarmo, to bylo rozhodující. Ustoupil 
jsem svým zásadám a sehnal i speciální triko a nic se neohlížel, že 
jeho cena byla závratná. 
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Když jsem se v zrcadle viděl, bylo jasné, že i horská služba mi bude 
závidět vzhled horala. Samozřejmě jsem se kamarádům předvedl, aby 
věděli, že stovka v Jizerkách je pro mě hračka a mohli si mě vážit. 
Tím končila fáze samozřejmostí, a bylo třeba po konzultaci nakoupit 
něco energetického, což já sice nebudu potřebovat, ale musím být 
cool, in and redy. Jes, áj fíl fajn! 
Fáze předstartovní – doprava tramvají na start byla famózní, samí 
sportovci, barvy jak papoušci a plno silných odhodlaných výrazů. 
Místo batohů camelbacky, místo svačin energetické tyčinky a redbuly. 
Jen vzadu se krčila skupinka staříků v starých balonových bundách a 
s jakýmisi pionýrkami místo pohorek. Na zádech měli kletráky, které 
po létech užívání měly barvu a tvar pytle od brambor. Staříci byli 
vyprovázeni stařenkami ve vycházkovém oděvu.  
Překvapení první, stařenky se také prezentovaly jako účastnice 
pochodu na 100 km. 
Překvapení druhé, na prezentaci před startem nikdo nechtěl doklad o 
zaplacení nebo nějaký průkaz. Jen jsem řekl jméno a dostal jsem 
průkazku = složený papír asi A6 se jménem a několika kolonkami 
kdoví na co, na druhé straně bylo schéma trati. A prý šťastnou cestu.  
„To už mám vyrazit?“ 
„Samozřejmě můžete, ale slavnostní start je až za 20 minut.“ 
Tak jsem samozřejmě počkal, přeci nebudu získávat nečestně výhodu 
před ostatními, jako někteří, co už odešli. Zaujal jsem výhodnou 
startovní pozici hned za skupinou, no mohlo jich být tak 200, těch 
nejbarevnějších papoušků a přemýšlel o tom, že mi všichni vykají, 
divné ne?  
Překvapení třetí: Jakýsi zasloužilý tůrista s moravským dialektem 
pravil: „Připravte se ku startu!......včíl!“ 
Očekával jsem nějaké 5, 4, 3, 2, 1, start, a on po moravsku a zvolna 
pravil: včíl. Dav se rozeběhl, ne rozešel, opravdu běželi, alespoň mně 
to zezadu tak připadalo. Kopec podle vodárny z Liberce, Lidových 
sadů, to brali téměř úprkem. Nasadit jsem rychlé tempo, jen něco málo 
víc, než jsem měl v plánu na celou trať, tj. asi 7 km za hodinu. Přesto 
jsem se hluboko propadal do startovního pole. Papoušci mizeli v dál, 
ale zůstával jsem uprostřed davu. Nevím kudy jsme šli, mlha přede 
mnou, mlha za mnou, a nebylo to počasím. 
Na první občerstvovací stanici jsem poznal, že jsme na Černé Nise u 
hráze přehrady, přece už nebudu svačit, tak jsem jen usrkl odporné 
limonády. A jdu dál, asi jsem začátek přepálil, nějak se mi nejde 
v pohodě, však se to upraví, jen to nesmím tolik honit. 
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Překvapení čtvrté: Kolem mě dav tůristů, a oni si kráčeli, vyprávěli 
zážitky z podobných akcí, smáli se, vůbec nepospíchali a nefuněli, 
zatímco já funěl a pospíchal stejnou rychlostí jako oni. Však se to 
upraví. 
Kráčel jsem jako klasický věšák, nevěděl jsem kudy jdem a zůstával 
v závěsu, abych se neztratil. Zatím se to neupravilo, ale ono se to 
upraví. 
Prý jsme byli na Podledníku, pod Špičákem, na Hemrichu, tam jsem 
taky dostal do průkazky první razítko a pochopil, na co ty kolonky 
v průkazu jsou, pak pod Zvonem a tak, ale to vím z doslechu, na trati 
jsem to nějak neregistroval. 
Překvapení páté: Byl večer a po deváté se už značně šeřilo a po 
odchodu z občerstvovačky ve Ferďáku, byla skoro tma. Ale po 
odchodu z místa pod veřejným osvětlením jsem si teprve uvědomil tu 
temnou tmu v bukovém lese. A tůristi nasadili čelovky a vyrazili 
Štolpichem nahoru. Mě čelovka ani nenapadla, přepokládal jsem, že 
noční část půjdeme někde po silničce, navíc měl být úplněk a noc 
v červnu dlouhá není. Jenže byla děsně dlouhá a děsně temná, aspoň 
pro mě.  
No nebudu to protahovat, zavěsil jsem se za jednoho s čelovkou a 
klopýtal do kopce, šel nějak rychleji, než by mně vyhovovalo, ale 
přizpůsobit jsem se musel. Cesta byla čím dál horší, zakopával jsem 
už velice pravidelně. Mému „vůdci“ to neušlo a v obtížných místech 
se otáčel a svítil mi. Najednou jsme vylezli na lesní asfaltku, kamarád 
se mi omluvil, že musí přichvátnout, aby mu kamarádi neutekli. 
Poděkoval jsem mu a potichu se posadil stranou, abych zkontroloval 
počet ukopnutých prstů. Nebylo to nejhorší, však se to upraví.  
Došla mě další skupinka s čelovkami a vzali mě mezi sebe, tak jsem 
se zařadil. Vyprávěli kde co, ale já byl skoupý na slovo. Měl jsem 
nějak co dělat sám se sebou. Nevím kudy jsme šli, ale v průkazce 
přibyla další dvě razítka. Na občerstvovačce jsem „se našel“, byli jsme 
na Jizerce. Snědl jsem nabízený párek a zapil ho odpornou limonádou 
a na cestu si vzal pár kousků tatranky. Už jsem šel zase sám, jen 
několik bludiček přede mnou mi signalizovalo směr cesty. Děsil jsem 
se dalšího postupu, sice zatím byla cesta asfaltová, ale jistě skončí a co 
já tu bez baterky.  
Na východě bledlo nebe a chystalo se svítání. Konečně budu zase 
vidět na cestu. A rozednívalo se na poslední chvíli, tu lesní pěšinu 
bych potmě asi nepřežil. Takhle přežiju. Snad. Však se to upraví. 
Mé skvělé kanady začaly mít nějaké námitky k dlouhé cestě a 



 218 

současně se nějak zmenšovaly. Ale já jsem přece na chození uvyklej, 
to se upraví. 
Překvapení šesté: Předcházela mě parta staříků s těmi pytli od 
brambor a smáli se jakýmsi nevtipným vtipům a pochvalovali si barvy 
vycházejícího slunce a prý se v ranním chladu dobře kráčí. Mně se 
nekráčelo dobře, žádné barevné východy slunce jsem neviděl, 
v ranním chladu mi byl hic a cedule „60 km“ mě málem zabila. A to 
jsem ještě netušil, že mě čeká vrcholová prémie na Smrku 1126 m. 
Dostal jsem vrcholové razítko a upadl do mdlob u cesty. Jakýsi 
kamarád mi věnoval nedopitou plechovku s redbulem a já si vzpomněl 
na své „nepotřebné“ energetické tyčinky v batohu a hned jsem dvě 
snědl. Opřel jsem se o smrček a snad si i na chvíli zdřímnul.  
Překvapení sedmé: Probral mě hluk a nadšený smích. Skupina už 
zmíněných starších tůristek ve vycházkovém oděvu lezla z vyhlídkové 
věže, že prý když vrcholová prémie, tak až nahoru. To bylo poněkud 
mimo mé chápání, tak jsem se zvedl a kráčel dál, už jen 37 km, však 
se to upraví. 
Boty si vedly svou a připomínaly se čím dál víc, zvláště levá. Pochvíli 
zase zvláště ta pravá, a tak se to ve stále kratších intervalech střídalo. 
Při pohledu náhodného pozorovatele jsem musel vypadat, jako když 
jedu na koloběžce. Kéž by nějakou měl! 
Taky musím přiznat, že na nejmenovaných místech jsem začínal mít 
opruzeniny. Zalezl jsem na chvíli k potoku, abych to umyl, ale pak to 
bylo ještě horší. A bylo to na mě tolik vidět, že mi jakási 
spolubojovnice nabídla kousek jeleního loje. To vám byla úleva!  
Bohužel jen na pár kiláků.  
Na Smědavě jsem místo dalšího štemplu dostal oběd. Ani mi nevadilo, 
že oběd v 7 ráno je trochu nesmysl. Tento nesmysl jsem podepřel 
půllitrem piva a sledoval nějakého blázna, co běžel do kopce, a byl to 
Šedous, který startoval až o půlnoci. Ještě že mě neviděl. 
A pivo mělo rychlý účinek, najednou se vše rozsvítilo, začal nádherný 
slunečný den, ptáci zpívali a já přeci snadno dokončím svou první 
stovku. Odmítl jsem trapnou nabídku pořadatele, že mohu použít 
sběrný autobus. V kopci na Knajpu jsem začal uvažovat o tom, že pivo 
začíná působit opačným efektem, a jestli místo trapné nabídky 
pořadatele nebylo spíš trapné mé odmítnutí. Ale to se už nedá nic dělat 
a je třeba spoléhat, že se to upraví. 
Ještě stále jsem byl odhodlaný, i když už ne udatný. U cedule 75 km 
jsem už nevěděl, která noha kulhá víc. Boty dřely úplně všude, a 
kolena se obracely na druhou stranu. Cedule 80 km a 30 km mě skoro 
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zachránila, ze stovkařů tu už asi nikdo není, ale padesátníci mi aspoň 
ukážou cestu. Dál zase nevím kde jsem byl. Jen mě trochu 
vzpamatovala cedule „95 km“. 
Překvapení osmé: Došel mě tůrista, že prej jestli tenhle batoh není 
můj. Byl. Asi jsem ho vyčerpáním někde zapomněl, a ten dobrák ho 
nesl za mnou. Dík moc. 
Napral jsem do sebe násilím poslední energetickou a vzpomínal na tu 
báječnou hnusnou limonádu, co mi zkraje „výletu“ nechutnala. Pak 
jsem z kopce zkusil jít pozadu, když popředu to nešlo. Palce v botách 
už řvaly nahlas, do svalů na stehnech mi někdo mlátil holí, kolena 
bolela i v klidu, záda se bolestivě svíjela a ramena hrbila pod 
extrémně těžkým dvoukilovým batohem, zadek a stehna mi někdo 
ošetřoval brusným papírem a začínal jsem vidět dvakrát. Slunce mi 
pralo do hlavy, protože šátek jsem taky někde odložil a zapomněl. To 
se už těžko upraví. 
Překvapení deváté: Uslyšel jsem nebeské zvony. Nebyly to zvony 
nebeské, do nebe se po tom sprostém klení posledních 10 kiláků už 
nikdy nedostanu, to zvonila tramvaj v Lidovkách. Zrychlil jsem běh 
na rychlost 2 kiláky za hodinu a po několika dlouhých, opravdu velmi 
dlouhých chvílích, jsem spatřil restauraci Lidové Sady. Zmobilizoval 
jsem se, co to šlo a moc to teda nešlo, abych trochu důstojně dokulhal 
do cíle. Na lavičku jsem neusedl, ale upadl. Dostal jsem cílové 
razítko, a čas 23 hodin a 7 minut.  
„Ale vy nemáte razítko ze Smědavy, tam jste přece být musel, jinudy 
to nejde!“ 
Zas mi vykaj a maj nějaký nejapný dotazy: „No tak nemám, mě už je 
všecko jedno!“ 
„Ale to nevadí, vždyť šlo jen o zážitek.“ 
„Jo tak zážitků pár mám, jen si to nepamatuju.“ 
A vtom ke mně kráčí Šedous a nese dvě piva. Prý mě viděl belhat a 
tak mi nese pivo. Měl u toho protivnej spokojenej úsměv. Tak jsem to 
pivo vypil naráz, a pak jsem mu ještě sebral to jeho, ať si jde koupit 
jiný, když má tolik sil. A on měl, došel si pro další a mě přines párek 
s rohlíkem. 
Že už si prý odpočal, už na mě dlouho čeká. No není to bóží kamarád? 
Tak jsem se odbelhal k výsledkové ceduli, a tam mě stouplo 
sebevědomí, s časem 23:07 jsem nebyl poslední, za mou ještě řada 
dalších chodců.  
Tak jsem došel a snad přežiju. Posledním, desátým, překvapením, než 
jsem omdlel, byla zpráva, že kamarád Šedous to zvládl za 8 hodin a 
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21 minut. 
To snad néni možný! 
Ale bylo. Nejen že to bylo možný, ale já byl nemožný, Šedous mi 
pomohl do tramvaje a než se rozloučil, ještě dával pozor, abych dobře 
přestoupil. A nesl mi boty, já už musel jít bos, a že mi ani to nešlo, si 
můžete bejt víc než jistý. 
Doma jsem velmi opatrně vlezl do vany a zjistil, jak teplá voda na 
odřeninách bolí, ale pak to pozvolna ustávalo. Nastal další problém, já 
z tý vany vůbec nemohl vylézt, to byla dobrá příprava na stáří, takhle 
to asi bude vypadat, až mi bude sedumdesát. Pak mě manželka 
ošetřovala jak mimino, dětský zásyp na odřené nohy, stehna i zadek.  
V pondělí jsem si vzal dovolenou, která nyní konečně částečně  splnila 
onen jindy nesmyslný název „dovolená na zotavenou“. Jenže jsem se 
za jeden den nestačil zotavit, svalová horečka, namožená kolena a 
záda a krvavá chodidla se léčí pomalu. No snad se to někdy upraví. 
Tak jsem hrozně rád, že už jsem zase mezi váma kamarádi, a až se 
zotavím, tak vás pozvu na Jizerskou stovku, abych konečně viděl, kde 
jsem to byl. A abych nemusel závidět těm „starým“ tůristkám, které 
kromě jiného měly sílu a chuť vylézt na rozhlednu, co pod ní já jen 
podřimoval vyčerpáním. Jenže my to půjdeme velkým vandrem a 
půjdeme to v poklidu 4 dny. 

 
 

Kadibudková říkanka aneb: 
Variace na klasiky literatury pro mládež 19. století  

(J. V. Sládek, K. J. Erben a ti druzí) 
 

 Jana Sloupová - Jančí                                          kategorie Poezie 
 

Jdu si takhle lesem, 
a hle ? Liška, jde sem! 

Hustý ocas, ouška šedá, 
pod pařezem cosi hledá. 
Byl tam poklad ukrytý, 

ví to liška - teď i ty! 
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Jak je to pěkné 
 Standa Galásek - Johnki                                          kategorie Poezie 

 
Jak je to pěkné, 

když tvář slzou zkrásní, 
je to tak pěkné, 

že říci to chci básní. 
 

Jak je to pěkné, 
když slzy vděčnosti kanou, 

a ret tvůj okusí 
kapku vody slanou. 

 
Jak je to pěkné, 

když vděčnost tvrdost zdolá, 
a nitro tvoje hluboké 

svoje díky volá. 
 

Jak je to pěkné, 
když před Pánem svým klečíš, 

v tu chvíli vůbec nevadí, 
že v bezbrannosti brečíš. 

 
Jak je to pěkné, 

když v slzách voláš k Bohu 
a svěřuješ mu srdce 

plné svého bolu. 
 

A právě tehdy 
slzami tvými Bůh je dojat, 

a chystá se v moci své 
tu bolest tvoji zdolat. 
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Věštba 
Jerry Vecka – Pupál                                                      kategorie Próza 
 
Nejen medicine man, ale i medicine women se vyzná v tajích a 
předpovědích. Ve svých snech dokáží s určitostí voznačit blížící se 
katastrofu, či zdárný konec bitvy. Když Sitting Bull prorokoval, že u 
Little Big Horne budou s určitostí padat vojáci, tak nebylo jednoho 
válečníka, kterej by jeho slovům nevěřil. Sitting Bull měl vidění. Ve 
svým transu viděl klesat modrý uniformy - a jak sám prohlásil - a 
kácely se jeden přes druhýho. Jak ten masakr dopadl všichni víme. 
Podle indiánů to byla vítězná bitva. Pro bílou rasu to byl masakr. 
Indiáni nazývají místo vítězný bitvy jménem „Greasy Grass“. Není to 
však místo mastný trávy, mastný vod krve, nýbrž v těch místech při 
východu slunce se tráva kolem Rohu Malé Velké řeky nádherně blyští. 
Jako by byla pomazána sádlem. Žila i byla v tomto kraji vrásčitá a 
poloslepá medicine women. Indiánka plnokrevná z kmene Arapahoe. 
Jak byla stará nedalo se dobře vodhadnout. Při chůzi si pomáhala 
dlouhou a silnou holí. To, když vycházela krmit ptáčky a povídat si s 
jeleny a srnci. Přebývala v jedný místnosti malýho srubu. Chodili k ní 
zákazníci pro rady a spirituální výpomoc. Šel jsem taky, neboť jsem 
přímo dychtil uslyšet pravdu. Sedělo se u krbu, kde vždycky plápolal 
voheň. V zimě i v létě. A věštkyně se dívala pouze jedním směrem. 
Do červenejch plamenů ve vohništi. Snad jeji černý voči viděly jen tu 
rudou zář. Návštěvník seděl i ležel na zemi a měl za úkol přikládat na 
voheň. Lekce nebyly nikdy delší, než šedesát minut. A řešil, či 
převídal se pouze, jen jeden nejdůležitější problém. Jeden základní 
dotaz. Když po chvíli začla mluvit, tak se ten malý srub naplnil 
nevyzpytatelným klídkem s dokonalým duševním souzvukem. 
„Tak matko! Jak to všechno naše matička Zem unese? Co nás čeká, a 
co nás nemine? Budou lidi na světě konečně spokojený? Bude konec 
válkám?“ vyplivnul jsem moje votázky mezi dveřmi. 
Místo vodpovědi mě jemně nahmatala ruku a vodvedla k 
plápolajícímu vohni. Měkce nařídila abych usedl a držel hubu. Usedla 
do svýho křesla a začla brebentit něco v řeči, který jsem nerozuměl. 
Nezbejvalo nic jinýho, než se taky dívat do plamenů. A aniž bych 
musel vopakovat můj dotaz, tak pomalu začla mluvit: 
„Matka Zem být unavená. Bude se probouzet a zachvívat. Stane se 
brzy. Spravedlivej z ní vystoupí a vobletí svět. Než svět vobletí 
nastanou ty pohromy velký. Lidi moc umírat budou z důvodů 
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katastrof. Přírodních a obrovských katastrof. Člověkem války 
způsobené mnoho životů zničí. Bude atomová válka. Krátká bude. 
Matka Zem v prvním je stupni, kdy na lidi všechny velký problémy 
doléhají. Práce není a lid domy ztrácí a jsou s mocnejma nespokojený. 
Neschopná a podplacená je vláda. Řešit problémy nedokáže. Do svých 
kapsářů cpou pouze. A kam voko dohlédne, všude dluhy jsou 
vohromný. Blaho veřejný je na vokraji propasti. Protesty jsou velký. 
Po světě celým.“ Ticho. Vokamžik rudejch vočí. Ústa votvírám k 
dotazu. „Drž hubu! Přilož na voheň! Lehni si!“ skoro štěkala rozkazy. 
Ale znělo to vod ní tak nějak mateřsky. Všechno jsem provedl a bez 
řečí. I věděla, že mi už bolí nohy vod toho indickýho sezení. 
„Velký sopky vodfukovat počnou a záplavy dalekosáhlý budou. 
Nehody dopravní nastanou. Z důvodů neznámejch letadla padat budou. 
Je špatně, ale kdy bude nejhůř? Až voda pitná nebude. Dobrý vody 
bude málo. Vody všude dost, ale je zkažená. Nakažená zářením z 
roztavenejch elektráren. A soused tluče souseda. Zmatek je a chaos. 
Utrpení dennodenní. Spravedlivej rozpíná křídla a letí. Rudej mrak 
uvidíš. Pak nepochybuj. Je to Spravedlivej. Ach! Kdo se dočká světa 
jinýho na matce Zemi? Ten, kdo připraven bude a smír v duši najde. 
Usmířen s osudem. Nepomůže nic. Cenný papíry, burza, zlalo a 
banky? Na nic a na hovno! Plastic karty jakbysmet. Peníze v  hrsti měj. 
Ty se udrží. A ty nepadnou. Přetrvají. Proto, pod sebe zoufale 
hrabou!“ Klídek. Jen praskot borovýho polena narušuje ticho. Hlavu 
mám vod podlahy zvednutou a bolí mi svaly za krkem. Koukám a 
čekám. Podlaha voní pryskyřicí a smolou z borovic. 
„Zase si sedni. Bolí tě za krkem. Ale sakra. Napřed přilož poslední 
poleno pro poučení poslední.“ Pohodila hlavou ke krbu. 
„Nebude vojna. Matky budou chránit svý synky. Schovají je. 
Vodstěhují za moře. Nebude vojna. Nebudou vojáci. Ha! A velký 
protesty budou. A krvavý. Ke konci vláda fungovat bude. Vláda vod 
lidí, pro lidi. Tak jako kdysi. Ja. A ty dva veliký bouchance? První 
bude zaviněn chybou systému složitýho a druhej jako vodveta za tu 
chybu. Synku! Je krásnej den umřít. Nezapomeň vrátka zavřít, než 
pod kopcem zmizneš.“ 
Nahazuji znovu do míst, kde mi zabral pstruh. Vedle kámoš - prorok - 
dopil plechovici a s prosebnýma vočima žíznivýho hlásí: „Kamaráde! 
Jak mi to řekla, tak jsem to předal. Věř, či nevěř! Nemáš ještě 
škopek?“ škemral. 
Vytáhl jsem jezerního pstruha a podal jsem mu další pivo. Ta jeho 
zkazka za těch pět piv rozhodně stála. 
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Kamaráde... 
 Pavel Gál – G.P.                                                   kategorie Poezie 

 
Ahoj, kamaráde. 

Jak se máš, kamaráde? 
A co děláš, kamaráde? 

 
Kamaráde? 

 
Tenkrát jsi mi říkal – Brácho! 

A měli jsme společný ešus 
a celtou jsme přikrývali dva spacáky 

a Berounka – to byl náš Yukon… 
 

Jestlipak ještě stojí náš srub, Evelyn? 
 

Třicet let… 
Třicet let jsem Tě neviděl… 

 
Od té chvíle, kdy ses dal k nim 

a dostal placku. 
A bouchačku… 

 
„Kdybych dostal rozkaz, střílel bych!“ 

 
Střílel bys, Brácho? 

I do mě? 
 

„No, kdybych dostal rozkaz…“ 
 

Třicet let jsem Tě neviděl, 
Brácho 
a víš, 
řeknu Ti, 

žes mi 
ani moc 

nechyběl… 
 

…kamaráde… 
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Noční rybolov 
Miroslav Neuvirt – Wandri                                           kategorie Próza 
 
                             ,, Mně se ještě nechce spát, oheň už dohořívá 
                              první pták nesměle tík, už je tatam noční klid 
                              tak to přece k ránu bývá“ 
 
  Achil dozpíval a odložil kytaru. „Máš to pěkně 
načasovaný“ povídám. „Málem už není  čím přiložit a každou chvíli 
bude svítat“. Mlčky čučíme do dohasínajícího ohně. Za zády nám 
šuměla Mže a naproti na druhém břehu se rozhořely cigarety prvních 
nedočkavých rybářů. Zvedám se od ohně. Málem bych zapomněl, že 
musím ještě za tmy vytáhnout z vody noční šňůry. Na ryby jsem 
machr a ty noční šňůry to je moje specialita-. Používám silnej 
zednickej provázek, na konci s těžkou matkou. Od ní vlasec, nejmíň 
čtyřicítka s kotvičkou. Prostě ryba nemá šanci. Kluci zvěd avě 
očumujou. První  šňůra prázdná , no to se stává. Zato na druhý – byla 
natažená šikmo proti proudu, visel statnej úhoř. „Ty vole“ , hlesnul 
Achil.  „Ten má nejmíň osmdesát centimetrů, to bude bašta“.  „ Je 
moc mastnej“, povídám. „ Spíš ho ve vsi v hospodě vyměníme za 
nějaký pitivo“.  Pankrác se nedočkavě vrhá k poslední třetí šňůře.  Prý 
chce mít také nějakou zásluhu na  nočním rybolovu.  „Čoveče, ta 
šňůra je někde zaseklá nebo co.  Nejde vytáhnout“.  „Jen zaber“,  
radím,  „ta něco vydrží“.  Ještě jeden pokus. „Hele, opravdu to jde, ale 
z těžka a pomalu“.  To už šňůru držím já.  „Tam kluci ryba nebude,  je 
to nějaká vázka. Táhnem nějakou silnou větev nebo co“.  Udici zase 
převzal Pankrác.  „Jde to pomalu, ale přeci“.  Ještě chtěl něco říct, ale 
pak vytřeštěně zírá do vody.  K hladině řeky zvolna stoupal rozměrný 
předmět.  „Vy volové, utopenec!“  blekotá Pankrác.  Opravdu , na 
hladině se objevil lidský trup.  Ležel na břiše, ruce doširoka roztažený,  
jako by chtěl do poslední chvíle plavat. „A jsme v prdeli, 
trapeři“ povídám.  „To je pěknej průser, musíme nějak urvat tu udici“.  
Jak šílení taháme za provázek. Trup se ale pomalu šine ke břehu, ke 
všemu se rozednívá.  Ti naproti si všimli našeho počínání.  „Vy 
gauneři!“,  letí přes  řeku.  „My víme, že tam pytlačíte. Už jsme na vás 
zavolali policajty. Těště se, za chvíli jsou u vás!“ „To je průser, to je 
průser“ , svůj hlas téměř nepoznávám.  „Musíme se toho zbavit“.  
Ještě jeden zátah a udice povolila.  No díky bohu!  Všechny stáčím a i 
s úhořem to letí do řeky.  Šňůr je mi chvilku líto, ale co, udělám si jiný.  
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Vypadá to, že trup zase klesne ke dnu nebo že ho vezme proud.  „To 
přece nejde, musíme ho přidržet nějakým klackem a zachránit“, kvílí 
Achil. „Jo, vytáhni ho na břeh a dej mu umělý dejchání,  ty koni“.  
Chtěl jsem ještě něco říct, ale zarazila mne kvílející siréna a blikající 
modrý světlo.  Od Richardova sjížděla policejní Lada.  Z auta vyskočil 
mladej nadstrážmistr. „A máme vás, vy pytláci, už jste dorybařili!“.  
„Ani se nehněte a občanky sem!“  Chvilku na něho mlčky hledíme a 
pak ukážeme na řeku. Příslušník  se nedočkavě vrhá ke břehu.  Asi 
toho ještě moc nezažil.  Viditelnost  je už výborná, přesto chvilku 
nechápavě hledí na předmět plující na hladině řeky.  „Vy lumpové, co 
jste to…“ nedořekl.  Mocný proud zvratků  pokropil hladinu i 
plujícího nebožtíka. „Tak pomalu, pane VB“ povídá Achil. „ Ten trup 
už je ve vodě delší dobu“.  „Ja,  ja,  ja,  jak to víte?“ drmolí 
nadstrážmistr. „ Tak se pečlivě podívejte, má   obutý brusle“.  
Příslušník vytřeštil oči. „Ale vždyť je nemá!“ „No to byl jen pokus o 
vtip, abych dokladoval, že v tom nemáme prsty“, ukončil Achil.  „No 
on vás ten humor přejde“, kontroval policista.  A opravdu přešel.  Na 
VB ve Stupně jsme podepisovali   protokol.  „Tak pánové, že jste 
pytlačili, to vem čert, ale dnešní úlovek se vám tedy poved, jen co je 
pravda.  Víte, kdo to je?  Už je po něm vyhlášeno celostátní pátrání“.  
„Asi nějaká nešťastná náhoda , snad rybář nebo vodák, ne?“ Ptám se.  
„Ale kdepak vodák“, na to náčelník.  „Je to mladej Vondráček 
z Bukový . A žádná nešťastná náhoda, ale sebevražda. Taky mu nic 
jinýho nezbejvalo, stejně by ho čekal provaz“.  Valíme na něho oči a 
jemu to dělá očividně dobře.  „Do Bukový“,  povídá  „chodí taky 
taková banda, jako vy.  Sobotu co sobotu vysedávaj v hospodě a 
chlastaj.  Řežou do kytar a řvou,  že není slyšet vlastního slova.  
Někdy se i mezi sebou servou,  no, jako dobytek.  Kolikrát si s nima 
hospodský neví rady a pak jsme mu dobrý.  No a právě tihle hajzlové 
si začali dobírat mladýho Vondráčka,  jaký prý je to paroháč.  S kým 
prej si to jeho žena rozdává,  když von je na montáži.  A i že ty děti 
nejsou jeho.  Byl to samozřejmě nesmysl,  ale Vondráček si to 
nenechal vymluvit.  Před měsícem přišel z hospody, zabil ženu a pak i 
svý dvě malý děti.  A ani nechtějte vědět jak. Takže vážení, pakujte se 
vodsaď a ať už vás tady víckrát nevidím!“ 
Míjeli jsme poslední domky Stupna  a čučeli do asfaltu.  „ Tak tenhle 
tramp se nám silně nevydařil, co říkáte, pardi?“ Ale nikdo mi 
neodpověděl. 
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Kus žvance 
 Jerry Vecka - Pupál                                                 kategorie Poezie 

 
Živote tulácký, pověz mi, co mi dáš dřív,  
pět sáhů pod zemí, či stopou trnitou jít.  

Na zázrak nečekám, bez prachů už jsem si zvyk'.  
Žvance snad kus a rumu hlt – teď můžu mít. 

 
Ráno se zjasňuje a slunce už stoupá ven,  

nový den začíná, po kapsách šmátrám zas jen.  
Krabička cigaret, to je snad vše, co já ted' mám,  

a žízeň hrozivou, velkou jak dubovej trám. 
 

Silnice šedivá, co vedla nás do polí, 
maně si vzpomínám na pardy, ty z údolí. 
Na skalku posvátnou, tyčící se nad vodu, 
na plakety přibité, se jmény kamarádů. 

 
Nové boty                                                                                           

 Miloš Holý - Milouš                                                kategorie Poezie 
 

Pointa příběhu velmi je prostá, 
kéž by však mně tehdy se nestal. 

V sobotu z města ven, kde problémů není, 
víme však z života, že čas leccos změní. 

 
A tady je vysvětlení: 

Podrážka, hřebíček ... kolem něj vložka, 
a na tom všem spočívá trampova nožka. 

Zpočátku zdálo se, že se jde lehce, 
však kopeček, druhý a dál už se nechce. 
S postupem doby problém stává se cesta, 
a to jsem ty jediný (boty) vybíral ze sta. 
Všechno co před chvílí neslo se hezky, 

stává se najednou příšerně těžký. 
Moderní, hezký - radost vidět tu botu, 

tehdy však obě plné krve a potu. 
Závěrem dovolte použít rčení, 

že drahé a hezké vždy k potřebě není! 
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Krásná divoška a kouzelná studánka 
Zdeněk Plešinger – Viking                                             kategorie Próza 
 
V dávných dobách, kdy se kolem divokého Bousova proháněla 
milionová stáda bizonů a Čvachta měl ještě husté a tmavé vlasy, 
přivedla do Bousova svůj trampský lid Krásná divoška. Zastavila se u 
rybníka pod lesem. Napila se ze studánky, obecným lidem nazývanou 
Žbelíčkem. I zjistila, že onen kraj nejen mlékem a strdím oplývá, ale 
že ve studánce je voda čistá a kouzelná. Voda neléčila neduhy těla, ale 
oblažovala duši. Kdo z ní pil, byl veselý a přátelský. I poznala, že toto 
je dobré. Lid obecný i lid trampský ze studánky pil a ve svornosti žil. 
Den budila dechovka lidu obecného a spát ho dávaly kytary a banja 
lidu trampského. Vše bylo jako v ráji. 
Leč v ráji byl had, zde byli astracháni a paďouři. Ti přemýšleli, jak by 
tuto shodu zničili. V ěděli, že ji mohou zničit jedině tak, že zničí 
studánku.  
Leč studánka byla kouzelná.  
Ten, kdo by k ní šel se zlým úmyslem ať přímo nebo oklikou, měl 
smůlu. Tu mu cestu přerušil šípek, či nohy mu svázalo ostružiní, trnka 
ho popíchala, či v háji žahavých kopřiv zabloudil. 
Toho, kdo s dobrým úmyslem ke studánce šel, stezka měkkým 
mokasínem vyšlapaná sama bezpečně zavedla. 
Rezignovali astracháni, rezignovali paďouři. 
Až jednou . . . 
Objevil se v kraji paďour všemi špeky mazaný. Nad všechny paďoury 
a mastňáky svou mazaností vynikal. 
Nešel ke studánce přímo, nešel ke studánce oklikou, leč stezku 
měkkým mokasínem vyšlapanou smradlavým asfaltem zalil. 
Šípek vytrhal. Ostružiny vysekal. Trnku spálil. Kopřivy uválel. 
Utekla z kraje veverka. Zmizel zajíc. Ještěrka se přestala na kameni 
vyhřívat. Ustaly noční koncerty žab. Užovka v rybníku pod lesem 
neplavala. 
Usedl paďour do svého vozu spáleným benzinem smrdícím a ke 
studánce dojel. Kameny studánku chránící rozmetal. Výfukovými 
plyny okolí studánky zasmradil. Vodu ve studánce zkalil. 
Už nechodil lid trampský ke studánce pít. Ba ani lid obecný vodu ze 
studánky nepil. Radovali se astracháni. Radovali se paďouři. Přestala 
shoda mezi lidem trampským a lidem obecným. 
Začala vadit lidu trampskému ranní dechovka. Začala rozčilovat lid 
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obecný večerní hra kytary a banja. 
Den ode dne byla nevraživost větší a větší. 
Když už to vypadalo, že lid trampský a lid obecný válku započnou, 
zjevila se divokému Eddiemu, šerifovi trampskému, ve snu Krásná 
divoška. 
"Svolej Eddie, svolej bohatýry trampské, kytaristy, banjisty a další 
muzikanty. Odveď je do chrámu Staročeské restaurace. Oni svou písní 
usmíří lid trampský a lid obecný." 
Učinil tak šerif Eddie. Přijeli bohatýři, kytaristi, banjisti a další 
muzikanti. Přijeli z blízkého Sunsetu. Přijeli z daleké Watseky. Přijeli 
i z dalších míst. 
Lahodně hráli a nevraživost mezi lidem obecným a lidem trampským 
tála. 
Studánka se začala čistit. Příroda začala vítězit nad činností paďourů a 
astrachánů. Ale než úplně zvítězí, bude muset ještě mnoho muzikantů-
bohatýrů přijet a v chrámu Staročeské restaurace zahrát. 

 
 
 

Otázky 
 Petr Kaizr - Grizzly                                                kategorie Poezie 
 (rok vzniku 1984) 

 
Co je to vlastně štěstí? 

Vidět rozesmáté tváře dětí, 
Modrou vážku,jak kolem letí? 
Nebo koupit auto v Tuzexu? 

Toužit jen po penězích,po sexu? 
 

Kdo odpoví na moje otázky? 
Mám věřit na štěstí bez lásky 

Mám smát se lidské hlouposti? 
Nic nedělat,zářit leností? 

 
Nebo být po ruce,když je třeba? 

S bližním se podělit o zbytek chleba? 
Věřte mi,nebo ne,já lásku radši 

Pár dobrých přátel mít,to mnohdy stačí! 
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Deadwood 
Ivan Dědovský – Car                                                     kategorie Próza 
 
Na svých potulkách světem mne moje toulavý kanady zanesly až do 
Deadwoodu, slavnýho města z období dobývání Divokýho západu. 
Byl jsem vždycky posedlej touhle dobou, a obdivoval jsem 
protagonisty těch dávnejch časů. Ačkoli vlastně takovej Wyatt Earp 
zemřel až v roce 1929, jeho žena Josey v roce 1944. A poslední 
pionýři, kteří z první ruky vyslechli od očitejch svědků zprávy o 
hromadných masakrech bílých osadníků indiány, zemřeli až 
v osmdesátých letech minulého století. Sám jsem kdysi navštívil 
Apače Nino Cochise, pravnuka nejslavnějšího z apačských pohlavárů. 
Takže ta historie Divokého západu až zas tak hrozně moc vzdálená 
není.  Deadwood je v mnoha směrech zajímavý město. Ale nejlepší je 
na něm ten lokál, co v něm střelili Divokýho Billa Hickoka. Na toho 
chlápka jsem já úplně vysazenej. Generál Custer o něm napsal ve 
svých memoárech : „Bill se nikdy nevytahoval ani neopíjel. Ačkoli se 
to v té době a ve společnosti, ve které se pohyboval zdá být 
neuvěřitelné, nikdy jsem jej neslyšel klít nebo mluvit hrubě. Byl 
vždycky zdvořilý, tichý a velmi klidný. Mezi mými zvědy byl 
nepopiratelnou autoritou. Nikdy jsem ho neslyšel, že by někomu 
vyhrožoval. Měl takovou pověst, že stačilo, když prostě řekl – Hoši, 
myslím, že toho všeho už je akorát tak dost – a horké hlavy rázem 
vychladly.“  Bílá vrána v černý době. A tohodle bijce srazil ranou do 
týla jeden sprostej zbabělec, pravděpodobně najatej vrah, a to zrovna 
v lokále, do kterého jsem měl namířeno. Za patnáct babek tam člověk 
může posedět na zaručeně pravý sesli, se který prej Divokýho Billa 
Hickoka sestřelili. Moje zadní proporce se právě začaly seznamovat 
s tím slavným kusem nábytku, když mně od barpultu zaměřil takovej 
kolohnát v obrovským klobouku, a vzápětí se vratkým krokem vydal 
mým směrem. Zvysoka našlapoval a nakláněl se, jakoby pod ním byla 
paluba vratkýho škuneru uprostřed tropický bouře, a po 
podivuhodném leč krajně riskantním manévru přistál těžce na protější 
židli u mýho stolu. Vyhrabal z kapsy něco jako vizitku a šoupnul to 
mým směrem. Jak se přitom musel nahnout, vyrazilo z něj mocný 
říhnutí a ovanul mne hutný lihový odér. „Blil...“, zablekotal a já se 
nervózně ohlížel po nějakým kýblu „Blil Hičkok, blil.... můj 
prapradědek!“ Důležitě se nadmul a na třetí pokus hodil ty svý 
ošpornovaný klády na stůl. „A já sem...“ nedokončil a imperátorským 
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pohybem, kterej ho málem vyklopil se židle, ukázal na ten 
umolousanej kousek papíru na stole. Skvělo se na něm jediný slovo : 
Gunfighter – teda to je po našom něco jako děsnej pistolník. Z  jeho 
bot kapalo smutně na stůl bláto, a já jen abych něco řek, povidám „No 
von tady v Deadwoodu Divokej Bill asi už žádný velký střílení stejně 
neměl, že jo“. „Coožee?!“- chlápek naproti mně nabral vzezření bejka 
vstupujícího do červeně vybarveného nádvoří. Změřil mne ledovým 
pohledem svých krví podlitých bulv a zaškytal „Bli..bill? Žádnej 
souboj? Za pět babek ti panáčku po-povim věci, že budeš ču- ču- ču- 
čubrnět!“ Obchod byl promptně uzavřen, a za mocného funění 
přerušovaného občasnými projevy alkoholem překyseleného žaludku, 
začal můj nový známý vyprávět příběh, který se nyní pokusím 
přetlumočit do vázané řeči. Budete ču-čubrnět. 
Jednoho deštivého rána, poté co odstřelil svoji plánovanou denní porci 
ničemů, věnuje se Bill své oblíbené činnosti - laškuje s Calamity Jane 
na stole baru v Deadwoodu. Jo, zrovínka na tom, co ho dneska jeho 
nevděčný praprapotomek třísní blátem svých umatlaných bagančat. 
Vtom však na scénu vtrhne mnoho zlých hochů s namířenými colty. 
Bill by svým šestiraňákem těch deset až patnáct lotrasů normálně beze 
všeho hnedka postřílel, a tak sjel bleskurychle rukou ke kyčlím - leč 
běda! Byl totálně bez kalhot! A jako na potvoru také Calamity byla 
v tu chvíli trapně odkalhotěna. A kde není kalhot, není ani opasku, a 
kde není opasek, není pouzdro s revolverem, a kde není... a tak dále a 
tak dále. Ti hoši byli vážně moc zlí, dostali zaplaceno, aby dobráka 
Billa odkráglovali, a taky mu furt řikali, že to má nahnutý. Nikdo by 
jeho budoucnost neviděl jinak než černě. Tak tam kolem něho 
výhružně kroužili děsnou dobu, náhle však již déle nevydrželi ohnivý 
plápol (můj vypravěč s obtížemi proplul úskalím tohoto slova) – tedy 
ohnivý pohled jeho hněvivého zraku. Tak mu alespoň hezky od plic 
řekli, že je opravdu ošklivý chlap, a "Ještě jednou a těš se!!!!"- 
zbaběle se vytratili. Pak už to přirozeně vzalo rychlej konec. Kalamka 
neztrácela čas a s nahatou prckou hbitě odhopkala po schodech 
z lokálu na pokoj pro náhradní bouchačku, poskytujíc panoramatické 
výhledy, před kterými publikum cudně klopilo zraky, ale jimž 
praprapotomek věnoval ve svém vyprávění obzvláště detailní 
pozornost, hlučně si co chvíli pomlaskávaje. Bill si v klidu natáh gatě, 
nonšalantně odmítl jakoukoli pomoc svých kámošů, co se tam 
zčistjasna najednou tak nějak objevili, a odklátil se do chlíva, kde byli 
ti lotři utábořeni. No a tam už je pak normálka jenom všechny 
postřílel a šel dom se trochu nasnídat. Na ulice města Deadwoodu se 
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zvolna snášel první sníh, a ze židle naproti mně se ozývalo mocné 
chrápání. Tiše jsem vychutnával spokojenost z toho, jak jsem si právě 
báječně užil svoje oběživo. V duchu jsem si říkal, že taková do nebe 
volající pitomost mi za těch pět USD opravdu stála.  
Život šel dál a najednou uplynulo dlouhých deset let od chvíle, kdy 
jsem si užíval v Deadwoodu. V roce 1996 jsem se na vandru seznámil 
s kamarádem stejně posedlým Americkým západem jako já. No a on 
mi pak jednou přines film se slibným názvem Wild Bill, natočený 
v roce 1995. Nevěřícně jsem ču-ču-čubrněl, když se přede mnou na 
obrazovce začal odehrávat lehce stupidní příběh, kde byla ona 
neuvěřitelně pitomá historka, kterou mně praprapotomek před deseti 
lety častoval v Deadwoodském baru, věrně a dopodrobna vyvedena 
v barvách. A já mám dodnes skvělej pocit z toho, že každý z těch 
statisíců lidí na celým světě, co šly na tenhle biják, zaplatil za tu 
koninu na vstupném mnohem víc než bylo mých pouhých 5 dolarů.  

 
 

 Živel 
Tomáš Mareček - Kiwi                                                kategorie Poezie 

 
K plamenům vztáhnu svoje dlaně 

ať síla ohně do mne proniká 
jeho žár splní mé přání tajné 

-(ať slova má zní jako od básníka)- 
 

Do dlaně sevřu také hrst země 
je matkou nám všem,tak je také má 

dnes její síla koluje ve mně 
-(...a až tu nebudu,též obrátím se v prach)- 

 
Pak do proudu vody své ruce vnořím 

-(kéž,jak voda,čistou i duši mám)- 
svěřím jí strach a žal,vždyť teče k moři 

a tak i mé strasti snad odnese v dál 
 

Vítr mi slzy osušil jemně 
-(letět tak s ním a mít k tobě blíž...)- 
však,byť bys své ruce sevřela pevně 
mě,jako ten vítr,do nich nechytíš....  
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Důlní neštěstí 
Antonín Pačinek - Apač                                                 kategorie Próza 
 
Důl President Gottwald, nositel Řádu práce, žil svým neměnným 
tempem.  Ve dne v noci se točila kola těžních věží.  Na té největší 
byla umístěna pěticípá, rudá hvězda.  Každý den mě na nedaleké 
brigádnické ubytovně uspávaly i budily monotónní zvuky strojoven, 
prádla a železniční vlečky.  Přes tři tisíce zaměstnanců se střídalo v 
třísměnném provozu.  
 * * * 
Z dob, kdy měli havíři fůry dětí a v každém domku žilo několik rodin 
pohromadě, se udržel zvyk, neposílat na jedno pracoviště a stejnou 
směnu bratry, či otce a syna.  Kdyby se něco semlelo, aby tam 
nezůstali všichni živitelé.  Proto jsme se s Mirkem pod zemí nikdy 
nepotkali.  Dvanáctého září 1974 jsme sice šli oba na ráno, ale každý 
na jiné místo.  Já jsem sfáral šachtou číslo čtyři, on dvojkou.  Směna, 
jako každá jiná – ohlušující kvílení vzduchových vrtaček, kovové 
klapání sbíječek, sem tam jadrnější výměna názorů.  Byl čtvrtek, 
nějakých čtyřista metrů nad námi snad svítilo slunko, pomalu se blížil 
dlouhý víkend.  S lopatou přes rameno jsem pendloval po přesypech, 
udržoval množství spadaného mouru na únosné hranici a jako vždy si 
pohvizdoval, nebo zpíval některou z trampských písní.  Šorty a Džou 
jezdili s námi v partě, pálili s námi značky do telat...  Zejtra si vyjedu 
někam dál, do Čech, když mám v pondělí až noční...  ňáký tý ráně, 
nebo špatný kartě od ucha k uchu dovedli se smát...  
Ze samomluvy a poklidné, stereotypní činnosti mě vyburcovalo rychle 
se přibližující blikání štajgrovy lampy.  Tato signalizace, docílená 
trhavými pohyby hlavy ze strany na stranu, se nepoužívala pro nic a 
za nic.  Většinou šlo o varování před nebezpečím.  Zpravidla rozvážný 
a vyrovnaný chlapík se řítil chodbou a skoro zoufale volal: 
„Vypouštějte vodu z potrubí, nebo se ti dole utopí!“  Zprvu jsme 
nechápali, co po nás chce, ale i tak někdo rychle zastavil pásy, na 
které jsme vylezli a otevírali jeden kohout za druhým.  Ještě celý 
udýchaný nám své počínání vysvětlil: „Utrhlo se lano a dole je klec 
plná lidí...!  Na dvojce.  Naštěstí je voda z jámy vyčerpaná, ale potrubí 
je vyrabované a všechno teče na ně.  Kurňa!“ 
Chvíli trvalo, než jsme si plně uvědomili, co se stalo.  Mě navíc 
blesklo hlavou – vždyť brácha dnes sfáral do dvojky! Nic do nás 
nebylo a hned, jak to bylo možné, jsme mazali k šachtě. Honem 
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nahoru, vysprchovat a do kantýny, kde se snad něco dozvíme.  
Na povrchu bylo boží dopuštění – sanitky, hasiči, kriminálka a … 
pohřebáci. První nemilosrdná zpráva byla, že jsou tam mrtví a spousta 
zraněných. Ranní směna se z úseku, kde k havárii došlo, musela 
nahoru dostat jinudy, oklikou, a ne všichni znali nejkratší cestu.  Jak 
se postupně trousili ze sprch, přinášeli nové a nové smutné zprávy.  
Dvoupatrová klec byla určena pro přepravu dvaatřiceti horníků.  Ten 
den měla před šichtou poradu parta předáka Machů.  Právě ti sfárali, 
spolu s několika štajgry, jako poslední. Do vrchního bonu šestnáct 
chlapů, do spodního zbylých devatenáct.   
Lano bylo testované na mnohem větší zátěž, ale jak prý později zjistila 
vyšetřovací komise, bylo poškozeno dlouhodobým působením slané 
vody.  Agresivní prostředí mělo na svědomí i další, pro mnoho lidí 
osudnou závadu.  Drapáky, které se měly v tomto případě zarýt do 
vodicích hranolů a pádu zabránit, byly zarezlé a spustily se příliš 
pozdě.  Několikatunové monstrum se řítilo dolů.  Asi po stopadesáti 
metrech se lano kdesi zachytilo, napružilo a klec o pár metrů 
povytáhlo.  Většina havířů skončila na podlaze.  Tohoto mrtvého bodu 
údajně využil jeden ze štajgrů a navzdory zlomené noze vyskočil z 
klece na jeden z mnoha údržbářských žebříků.  Lano se uvolnilo a 
následoval pád do hlubin, až na samé dno.  Všechno, co bylo v šachtě 
nainstalované, brala klec s sebou – modřínové vodicí lišty, ocelové 
větrací potrubí, voda, elektrika.  Tuny železa a dřeva padaly spolu s 
klecí, plnou horníků.  Zraněný štajgr se vydrápal na nejbližší 
mezipatro a volal dispečerovi. Ten ještě nic nevěděl a mladíka 
podezříval, že je opilý... 
Běžně jsme se v plně obsazené kleci takřka nemohli hýbat a ti vyšší 
šoupali přilbami o strop.  Spodní bon té utržené se po dopadu 
zdeformoval natolik, že byl vysoký něco málo přes metr.  Někteří 
chlapi prý měli kyčle až v hrudním koši...  
* * * 
Ti, co přežili, později tvrdili, že bylo v padající kleci ticho. Naražeči 
na jednotlivých patrech zase slyšeli šílený řev. Také pozdější, oficiální 
zpráva o příčině něštěstí, se rozcházela s tím, co se říkalo těsně po 
události. Nejprve za stav lana zodpovídala státní zkušebna, pak nějaké 
pracoviště v NDR a nakonec odsoudili slanou vodu!  
Ať už byla příčina jakákoliv, teď se členové záchranné báňské služby, 
tam dole, brodili v krvi a bojovali o lidské životy.  
* * * 
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Stále jsem vyhlížel Mirka. Bylo skoro jisté, že ten den přišel do práce 
včas a s partou, která fárala poslední, neměl nic společného. Užuž mě 
začaly hryzat výčitky - proč jsem ho nenechal na pokoji, ať si třeba 
seká absence, ale v tom jsem ho zahlédl.  Na nádvoří postával se 
svými spolupracovníky, kteří ho, navzdory průšvihům a na štajgrovu 
přímluvu, znovu přijmuli mezi sebe.  Ulevilo se mi a jako mnohokrát 
v životě jsem přeskládal žebříček hodnot.  Tentokrát mi z toho vyšlo – 
lepší živý a zdravý brácha absentér, než posmrtně vyznamenaný 
hrdina.  Lepší o krok zpátky uskočená vitrína hříšníků, než fotografie 
s černou páskou na čestném místě, tovární siréna a vyvěšený černý 
prapor. 
* * * 
Ten den si nechali horníci pár autobusů ujet. Nikomu se domů 
nechtělo. Venku, u brány se tvořily hloučky žen. Stejné, jaké 
bylo možno vidět v sociálně laděných filmech z doby uhlobaronů.  V 
zástěrách, jak ve chvatu odběhly od plotny.  Některé zlověstně mlčely, 
jiné hystericky ječely.  Jména mužů, kteří v kleci byli, se dala zjistit 
lehce.  Ve vzduchu visela otázka, koho v jakém stavu vynesou a jakou 
barvu bude mít auto, které ho odveze.  Projít kolem žen, z nichž 
některé už se cítily být vdovami, se rovnalo pověstné uličce. Jejich 
pohledy spalovaly a vyčítaly – jak to, že vy jdete domů po svých, 
když ti naši tam zůstali?  
V den neštěstí nám bylo jedno, do jakého bonu v kleci lezeme.  
Hlavně rychle nahoru.  Druhý den však byl pátek, 13. září! Do 
spodního dílu klece se nikomu dvakrát nechtělo. 
Konečná bilance té smutné události zněla – osm mrtvých a víc, než 
dvacet těžce zraněných, z nichž ještě jeden zemřel.  
 * * * 
O výplatě seděli ve vestibulu, u stolečků, pojišťovací agenti.  Nabízeli 
výhodnější sazby pro případ smrtelného úrazu.  To by člověk nevěřil, 
jak se jednomu uleví,  když si připlatí...  
Od neštěstí na Gottwaldu už uplynulo víc, než šestatřicet let a já si 
vždycky, když lezu do nějakého výtahu, na neznámé kamarády 
vzpomenu.  
Zdař Bůh! 
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Tajemství kamýckého okna 
Petr Sládek – Žit                                                      kategorie Próza 
 
Čas plyne v lesích jako sama voda. Již několik let zapadalo rudým 
listím buků zde na hřebenech kamýckých hor. I tehdy padal déšť za 
lehkého větru dolů a s sebou bral těžké listy plné vody. Stál jsem u 
starého totemu na kempu protivínských trempů a vychutnával samotu 
okolí. Pozor! Do klidu lesa se ozvala dutá rána a pak někdo za tohoto 
sychravého, stínadelského dne otevíral těžká vrata k dávno zavřené 
rozhledně. Zvědavost nedala. Kdo může jít v tomto nečase v osamělé 
lesy? Tiše jsem došel okolo starého kříže k otvoru dveří a nahlédl 
dovnitř. Však jistě někteří znáte to strašidelné prostředí uvnitř. Ten 
dávno letitý prach a nikde jinde se nalézající atmosféra, která 
připomíná věci dávno minulé. Uviděl jsem je. Stáli tam schovaní dva 
lidé. Starý pán v zelenavé bundě s kapucí a mladší žena v perelíně. 
Prý si dole půjčili ve vsi klíč od věže, a proto teď vystoupí vzhůru k 
oblakům. „A k Bohu,“  řekl klidně starý pán. Společně jsme ledy 
sloupali vzhůru letitým schodištěm. Obdivoval jsem za těchto 
okolností starého muže, že se k něčemu takovému propůjčí. Ale brzy 
jsem měl pochopit vše. – Déšť ustal a na ochoze věže, ze které již 
dávno není výhledu, divoce poletovalo listí. Pak jsem uslyšel 
zajímavý příběh. Příběh, který mrazil a zároveň byl plný citu, který je 
doslova schován ve zdech zdejší věže. Však poslyšte... 
„Jako mladí hoši jsme rádi chodili, a to zjara, hlavně na vrcholek 
Kamýka. Rozhledna byla tehdá nově otevřena a nás ukrutně lákala 
coby tajemný hrad. Šumava, vzdálené vrcholky hor, táborské krajiny, 
ale i vesničky dole v údolí. Když někdo pak rozhlásil, že z ochozu 
věže viděl vzadu za Kletí štíty Alp, zvědavci se jen hrnuli. Ve druhém 
roce po válce jsem se zde seznámil s dívkou, která jezdila na jarní a 
letní pobyt do vesničky po lesem.“ Starý muž přestal vypravovat a 
hluboce se nadýchl. „Prožili jsme spolu krásné chvíle, na které zůstalo 
mnoho vzpomínek a také vlastně i moje dcera.“ Přitom muž ukázal na 
paní, která tiše stála opodál. 
„O dceři jsem se dozvěděl až po létech, to když jsem se vrátil z 
komunistického lágru. Bohužel doba v roce 1948 byla zlá a vůbec 
nepřála ani v pozdějších létech lásce a ani našemu manželství. Otec 
byl dosti veliký pohlavár rudé strany. Posílali jsme si dopisy a malé 
dárky a několikrát jsme se před mým odsouzením setkali. Hlavně 
několikrát právě zde na této věži. Tajně! Hroznou zprávou byla pro 
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mne skutečnost, že má milá zahynula se svým otcem při autonehodě, 
kdesi v dalekém Maďarsku. Dozvěděl jsem se o tom, že mám dceru.“ 
Na cimbuří kamýcké věže zavládlo ticho. Příběh ten však zdaleka 
nekončil. – Starý pán vypravoval, že pak několik let žil zde dole ve vsi, 
než si našel bydliště poblíže dcery. – „Kamýcká rozhledna má několik 
oken. Kdysi jich bylo o jedno více. To okno bylo západním směrem a 
níže k zemi. Různí lidé často okenici ničili a lezli dovnitř, to když byla 
věž zavřená. Od úřadů přišel rozkaz – okamžitě okno zazdít. Při této 
práci, u které jsem byl, jsem pietně uložil do plechové krabičky 
několik dopisů od mé dívky i s kadeří jejích vlasů. Věci jsou tedy v 
místech, které jsme měli oba velice rádi.“ – Naše mlčení bylo 
odpovědí na do jemný příběh z dávných let. Co jich asi ještě putuje 
okolo této hory? Podáním ruky jsme se v tichém lese rozloučili. Do 
tmavého přítmí deštivého dne hleděla kamýcká věž a žalostně prskal 
plamínek v kalíšku svíčky v místech pod bývalou okenicí. Jako 
duchové lesů jsme se rozešli na své strany a do lesů se znovu studeně 
a také dlouze rozpršelo. 
Cestou za deště do údolí bylo o čem přemýšlet... 

 
 
 

Dnes 
 

Tomáš Dolenský - Čepek                                              kategorie Poezie 
 

Svítí tvoje okno do tmy, 
chodím parkem 
a moc se bojím. 

Snad není tak těžké 
zazvonit a počkat. 
Seběhneš dolů a … 
bývalo to krásné. 

A dnes? 
Dnes svítí tvoje okno do tmy. 
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Docela obyčejný dárek 
Petr Sládek – Žit                                                      kategorie Próza 
 
Sníh se třpytil milion stříbrných hvězdiček. Mrzlo a byl Štědrej den. 
Hlubokým sněhem jsem se prošlapával k lesnímu jezírku pod horou 
Němec v Píseckých horách. Jen na chvíli uniknout z šedi města, jen na 
chvíli prchnout z ukrutného shonu teď před Vánoci. -Na lesní 
křižovatce je v neporušeném sněhu stopa. Míří stejným směrem jako 
je můj cíl. V lesích je až neskutečné ticho, jen křik ptáka ruší posvátný 
klid. POZOR! Na hrázi lesního jezírka-rybníčka někdo stojí. V řídkém 
sněžení vidím světe zboř se KRÁSNOU dívku, tady uprostřed 
zasněžených lesů. Hledí na zamrzlou hladinu rybníčka a v očích má 
smutek. AHOJ. Zdravíme se. Od hřebenů hor přinesl vítr další spršku 
krupicového mrznoucího sněhu. Rychle přemýšlím nad nějakým 
dárkem pro smutnou zasněženou holku. Vždyť je přece Štědrej den. 
Nápad! Mačkám velkou zasněženou kouli a podávám ji dívce a přeju 
veselé a šťastné Vánoce. Překvapeně děkuje, popřeje také a pak rychle 
odchází severní stranou lesa. Snad ji tížila bolest zklamání, hořkost či 
něčí zrada. Kdo ví? Jen šedé mraky letí do dálek a sníh zvlna padá do 
lesů a vánočního dne. 
O týden pozdějjdu ulicemi okresního města. AHOJ. Poznávám dívku 
od lesního jezírka. Smutek zmizel a hlas sděluje. - „Díky za tu 
sněhovou kouli, kterou jsi mě dal o Vánocích. Víš, byl to totiž jedinej 
dárek, kterej jsem dostala. - Nestačil jsem ani odpovědět a byla znovu 
pryč. Jen záclona sněhových vloček skryla její postavu a zvon odbíjel 
první hodiny Nového roku. 
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Dvojice 
Petr Sládek – Žit                                                      kategorie Próza 
 
Ten den byl od rána plný mokra. Kapky deště stékaly dolů po zeleném 
plášti. Mokrý byl i starý trempský kemp na hřebeni lesů i kruh 
lišejníkových kamenů. Od spodních houbových lesů vál svěží vítr. 
Voda padala dál a dál do smutku lesů, na břehy potůčků i na klobouky 
velikých již okoralých hřibů ve stráních Zlaté louky. Potom déšť 
zesílil a kapky slyšitelně šelestily jako myšky v listí bučin. - Seděl 
jsem sám na opuštěném kempu a hltal podivnou náladu lesů. Jen sám 
s deštěm! Pak jsem je uviděl. Stály nehnutě u vysokého dřevěného 
kříže zde postaveného za zemřelé kamarády. Hleděly vzhůru na 
březové cedule se jmény těch co již nejsou. Všade bylo deštivé ticho. 
Vítr přidal i na síle. Vůbec si mne nevšimly... upíraly obě své veliké 
oči na křesťanský symbol. Pak popošly ještě blíže, snad aby viděly 
lépe jména dávných brachů ze stezky. Trvalo to snad věčnost. Dal 
jsem konečně o sobě vědět tichým tlesknutím do mokrých dlaní. 
Prudce se ohlédly a rychle se pak vzdalovaly do promočených smrčin. 
Pak jsem obě SRNY ztratil z očí. Déšť dál padal do bukových lesů a já 
měl o čem přemýšlet. 

 
Před vandrem 

Petr Humpa                                                kategorie Poezie 
 

Neplač lásko 
nebuď smutná, 

že mě dálka, že mě chutná, 
že na dálce, že nic není 
nevěř lásko, nevěř lhaní 
je tam v dálce potoulání 
jako s tebou milování. 
Po toulání i milování 
je pak sladké usínání. 
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Líný by se strhl 
Lukáš Frána - Luky                                                      kategorie Próza 
 
Už to vypadalo, že na ten podzimní vandr nepojedeme. Předpověď na 
Nově hlásila přeháňky, na Primě zase bouřky a aby toho nebylo dost 
tak na ČT 1 hlásili na příští víkend kroupy a déšť. Zajímavé bylo, že 
se naše české televize neshodly a tak jsme všichni doufali, že na ten 
vandr vyrazíme. Byla tu reálná šance, že bychom jeli, protože ať to zní 
logicky nebo ne minimálně dvě televize se museli plést a tak se může 
stát, že se plete i ta třetí. 
Ve čtvrtek večer nahlásili změnu. Positivní změnu. Ten chlápek na 
obrazovce říkal: „O víkendu slunečno, teplota mezi 20°C - 25°C a 
BIO předpověď 2.“ BIO předpověď mě osobně nezajímala, ale zato 
ostatní informace pro mne byly důležité. Ihned jsem zavolal Mikimu a 
řekl: „Jedem!“ Miki už s tím nepočítal, ale přijal to. Je to dobrý kluk, 
který se umí přizpůsobit, tolika lidem to chybí. Obvolal jsem všechny 
ostatní jako: Trundu, Fouse a konečně i Koblihu, která nemohla jet na 
minulý vandr, protože byla nemocná. 
Nakoupil jsem věci, sbalil si bágl a vyrazil na nádraží. Bylo pozdní 
odpoledne v pátek a já jsem vyrazil dříve. Čekal jsem necelou tři 
čtvrtě hodinku než dorazili ostatní. Jeli jsme asi tak hodinu možná víc 
a k mému zděšení jsem zjistil, že mám tak těžký batoh, že ho skoro 
ani neuzvednu. Ani nevím proč jsem si to neuvědomil dříve. 
Dojeli jsme a vyrazili do Krčmáku, vesnice asi 2 km od železniční 
stanice.. Cesta byla klikatá, plná zatáček, ale šli jsme trochu z kopce a 
vyhlíželi první domečky naší malé vesničky. Ani jsme se nerozhlédli a 
Miki s Fousem zapadli do první putyky, kterou jsme minuli. Nevím 
jak to dělají, ale vždy v každé vesnici, najdou hospodu. Tak jsme se 
tam i navečeřeli, pili pivko a kofolu, najednou padla tma a my jsme 
byli nuceni odebrat se na cestu k lesu za Krčmák. Zaplatili jsme, 
sebrali si saky paky a šli. Na okraji lesa byla mýtina jako stvořená pro 
nás trempy. protože už byla tma, nemohli jsme si vybrat kde je jaké 
místečko lepší než to předcházející. Tak jsme se svalili na zem kde se 
dalo. Žádné bydlíky ani igelity, prostě karimatky a spacáky a celty. 
Noc byla klidná, hvězdičky svítily a já přemýšlel co nás ještě čeká a 
taky se zbavit toho mého zatraceně těžkého zavazadla. „Tak tu nech 
část svýho báglu a vrátíš se sem pro věci potom,“ říkala Kobliha, když 
jsme byli v hospodě. Při pohledu na výčepního se mi udělalo zle. Při 
představě, že bych tomuto muži svěřil své věci, jsem si to rozmyslel. 
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V sobotu ráno jsme vyšli svižně, a hlavně časně. V jedenáct už jsme 
byli na rozhledně  Mařence odkud jsou krásně vidět kopce, lesy, louky, 
řeky, no prostě všechny krásy přírody. Cesta ke srubu mi utíkala 
rychle, povídal jsem si s Mikim o spoustě věcí. Moc jsme se neznali, 
protože Miki byl s námi jen na pár vandrech, takže jsem toho o něm 
moc nevěděl. Najednou, když jsme ťapali lesem mě z ničeho nic 
začaly bolet zády a já naříkal celý zbytek cesty. „Vandr je pytli, takhle 
nemůžu pořádně chodit,“ říkal jsem si v duchu, pak mé druhé já, 
jakoby říkalo: „ale jdi, člověče nejsi srágora, sice bolí, ale ty to 
dojdeš!“ „Strhneš se. radši sis to měl nechat v hospodě,“ říkali ostatní. 
Šli jsme po hřebeni a občas jsme si odpočinuli a kochali se krajinou. 
Fous, který šel vpředu a držel mapu najednou strnul. Ptal jsem se: 
„Fousi, co je ti?“ „Přátelé a kamarádi, vidíte tamhlencten kopec, 
„odpověděl mi a ukázal pravou rukou na vzdálený  kopec, „tak tam 
máme teď být. Musela se stát chyba v navigaci, to je zřejmé, ale na 
druhou stranu je tu možnost jak se z toho vyhrabat. Můžeme to vzít 
přes skály. Ale je to tam velice nebezpečné. Nevím jak to zvládneme, 
tak se rozhodněte!“ Všichni kupodivu souhlasili s návrhem a my se 
vydali na další dobrodružství naší cesty. Místy to tu bylo velice úzké, 
na jedné straně skála a na druhé příkrý sráz dolů, což by při chybě 
znamenalo volný pád. Kamínky na těch cestičkách byly hodně zrádné 
a nebezpečné, uklouznete po nich a jste dole, než by řekl švec. 
Nedával pozor a spadl jsem. Naštěstí jsem se chytil větve a chvíli se 
držel, ale pak jsem uslyšel jak větev praská. Ostatní křičeli ať shodím 
batoh dolů a tím budu lehčí, možná mě větev udrží, možná že i 
vyšplhám zpátky na cestu. A tak jsem se pokoušel shodit batoh dolů. 
Sundal jsem si popruhy a zkusil ho hodit dolů. Byly to asi jen dva 
metry, ale i to bylo dost. Naneštěstí jsem si zapomněl rozepnout 
bederní pás a spadl i s batohem na skalní výběžek.  
Probudil se v nemocnici. Byla tam jen Kobliha a ta mi vše vylíčila jak 
to bylo: „Spadl jsi a my jsme na tebe volali, ale protože jsi nám 
neodpovídal zavolali jsme záchranku. Ta tě vrtulníkem dopravila až 
sem. Miki a Fous jsou tady taky, šli si koupit kafe do automatu za 
chvíli tu budou.“ Jen to dořekla, vynořil se ze dveří Miki i Fous. Fous 
se ke mně okamžitě rozběhl a povídá: „Tak co brachu, jak se ti líbil 
pád ze skály!“ Neodpověděl jsem mu. Pak ke mně pomalu přišel i 
Miki, naklonil se nade mě a řekl: „Líný by se strhl, viď? 
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Vina vůně 
Petr Humpa                                                kategorie Poezie 

 
Né, že bych byl bez viny, 
Vždyť každý dělá kraviny 

A tím, že mám rád přírodu,  
tím přeci vinej nebudu, 

a za to, že pořád jezdím ven, 
za to si brácho vinu vem, 

protože vždycky když si se v neděli navracel, 
ještě jsi divnou vůni v batlu měl. 

A kvůli té vůni já musím jít 
a kvůli té vůni třeba bídu dřít 

a kvůli té vůni já uslyšel 
od dam v norkovém kožiše  
a pánů s řetězy na břiše, 

že vina kouká z očích mých, 
ale že z batlu je cejtit víc 

a že prý i v srdci vinu mám, 
když tohle ti teď vykládám, 

protože když se ke mně přitulíš, 
vůni té viny ucítíš. 
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Z(e skal) mechu a kapradí 
Martin Tumpach - Kregan                                             kategorie Próza 
 
Tmavý nástupiště nádraží osvítily okna motorovýho vagónu Českejch 
drah. Z posledního vlaku vod Prahy vystoupil jen jeden člověk. Krk i s 
neholenou bradou schoval do vojenský šály, když jeho kabát chytil 
první nápor ledovýho větru. Hodil přes záda švýcarský tele a bez 
váhání se vydal známou trasou. Minul skupinku študáků, který pod 
osvětlenim nádražní lampy luštili mapu. Za rohem už moh na konci 
ulice spatřit osvětlený vývěsní štít hospody U Kotvy, ale dál zůstal s 
bradou skloněnou do šály. Věděl že je votevřeno. Vždycky v pátek 
bylo. 
Otevřel dveře hospody a chvíli si zvykal na světlo uvnitř. Byla plná 
trempů mířících na víkend do skal. Partu uviděl u stolu v rohu. Našel 
jedinou prázdnou židli. Tu otřískanou, kterou Kid v září pozvracel, 
když slavil narození dcerky Barborky. 
„Ahoj Bagy, no to je dost že deš. Dej si pivo. První je na mě. Vypadáš, 
že ho potřebuješ". Šerif už byl v náladě. I v tomhle se pátky nezměnili. 
„Tohle je Berry. Jezdí teď s náma. Fajn kluk." 
Berry měl lesklý maskáče od Vietnamců a táhla z něj cibule. 
Zautomatizovanym pohybem s nim zalomil palec a pokusil se o něco 
jako úsměv. Nechal si přinést další pivo a notnou chvíli zíral do pěny. 
Kid vykládal něco o nově objevenym převisu, ale nevnímal ho. 
Rozloučil se, hodil tele na záda a vyrazil ke dveřím. V nich se srazil se 
študáky z nádraží s báglama tak velkejma, že skoro neprošli dovnitř. 
Nechal je prosoukat se futrama a vyšel před hospodu. Příliš čerstvej 
vzduch mu najednou přišel strašně nepřirozenej. Vydal se na cestu k 
lesu posvěcenou matnym světlem pouličních lamp a vůbec nebyl hrdej 
na svejch šest piv, který nechal kamarádům v hospodě na lístku. 
Se vstupem do skal z něj něco spadlo. Jako by byl o několik desítek 
kilo lehčí. Jasný nebe mu na cestu svítilo zbytečně. Trefil by i po 
slepu. Už tudy šel milionkrát ve tmě, dešti, mlze, pekelnym vedru, a 
po tý vydařený oslavě tudy nes na zádech opilýho Kida. Cesty k 
převisu už měl plný zuby a stejně tak Prahy a všeho v ní. Odbočil na 
lesní palouk, sundal tele a leh si do mechu. Teplej kabát, dárek od 
šerifa, ho hřál i v tomhle ročnim období. Koukal na jasný nebe a 
těžknul. Jeho ruce i nohy se stávaly těžšími. I hlava a trup byli těžší. 
Čas se mu zastavil. Nevěděl, jestli ještě žije nebo umřel, jestli dosud 
vládne svejma končetinama, nebo splývá s mechem a stromy a tmou a 
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měsícem... 
Jedno je jisté. Od jeho odchodu z hospody U Kotvy ho už nikdo nikdy 
nespatřil. Ovšem je místo tam ve skalách, kde je vždycky měkký 
mech, kde je ten nejbarevnější podzim a to nejsvěžejší jaro. Je jedno 
místo ve skalách, kde vám oheň vždycky chytne na první sirku, kde 
pod širákem nikdy neni zima a v noci se zdají ty nejhezčí sny. Je 
jedno místo ve skalách, kam se instinktivně stahuje lesní zvěř a 
mírumilovní trempové, protože je jim tam nevysvětlitelně dobře a 
nechodí tam ochranáři, protože je jim tam nevysvětlitelně špatně. 
Trempové s nejdelšími vousy vyprávějí U Kotvy historky o lesním 
strážci toho místa. O tajemném správci, který je tam všude okolo a 
zároveň nikde. Trempové s pohorkami se jim sice trochu vysmívají, 
ale i oni nenápadně vedou kroky k onomu místu. 
Já na pověsti moc nedám, nicméně to místo mám rád. Není vůbec 
tajné, tak pojeďte v pátek taky a uvidíte sami. Budu čekat U Kotvy. 

 
 

Stromy 
Petr Kaizry - Grizzly                                               kategorie Poezie 

 
Jsou to vlastně králové 

zelené mají koruny 
taky život jak lidé 
taky duši,jako my 

 
Když jich je víc pohromadě 

pak je s nimi krásně 
Sednout pod ně,opřít se 

a sepisovat básně. 
 

Nebo poslouchat řeč ptáků 
jak zpívají ve větvoví 

Jen buď tiše,žádný řev 
pak porozumíš si 

se stromy. 
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Přání k narozeninám 

Petr Humpa                                                kategorie Poezie 
 

Tak je tu podzim 
říjen 
Váhy 

tři co u kolíbky ti stáli 
a teď se ptají po tom, 

co do vínku ti dali 
po srdci 

po očích s obzory 
po nohách toulavých 
po tvářích s červánky 

po duši s ranním svítáním 
a západem nadějí. 
Odpovím za tebe: 

Máš v očích obzory i nohy toulavý 
a ve tváři červánky Ti taky zahoří  

i v duši, 
pak to ranní svítání i západ nadějí, 

v srdci vše pro lásku co dýchá do dlaní 
i hřeje na tváři to její hlazení 

a líbá na víčka, když chystáš se ke spaní. 
To všechno pořád máš co dali Ti do vínku 

až přijdou po létech 
i to třeba pomine 

jen v srdci a na duši 
láska a toulání 
to ať Ti zůstane. 
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Kyselá sobota 
Petr Houdek - Robin                                             kategorie Próza 
 
Byla krásná, letní, kyselá sobota Léta Páně 25.února 2013. Celsius 
s Farhaitem se hádali o stupně, ale nám byla zima jak klokanům na 
Klondyku. Zatímco šerif Hary šukal po osadě, jeho žena Mery šukala 
ve srubu č. 5 se sprosťákem Kidem. Ranní ptáče Slim sebral Tapině 
kozy a odešel s nima na procházku. Když rozespalá Tapi vyšla před 
srub a uviděla Juana, jak si opéká na ohni králíka, v domnění, že se 
jedná o její kozy, začala si rvát vlasy a hystericky křičet: 
„Kozy, moje kozy, sežere vás Juan.“ 
Seběhli se trampové a začali Juanovi sprostě nadávat. No, sprostě. 
Jelikož Skutka prosadila na schůzi SST (Svaz senilních trampů), že 
místo sprostých slov se bude používat safra, tak vlastně trampové 
většinou safrovali. 
Pouze opodál stojící Buldok nesafroval, ale dělal „bé bé“, což si 
mnozí vysvětlovali tím, že má za ženu Vofci. Pouze zasvěcení znali 
pravdu. Když bylo tomuto obtloustlému a momentálně postiženému 
dítěti 15 let, a rodiče ho poprvé pustili na zahrádku aby si natrhal 
jahody, spadnul náš malej génius do záhonu a kousla ho žížala do 
hlavy. I před urychlený převoz hasičskou stříkačkou taženou koňma 
na místní veterinu a podrobným ohlídáním Buldokovy hlavy, 
stříkačky i koňského trusu se mozek nepodařilo najít. 
„No, nevadí,“ pravil veterinář, „podíváme se na tu tvou obezitu.“ 
Vzal motorovou pilu a rozřízl patnáctiletou plínu. Když dokončil tento 
odvážný čin ke své hrůze zjistil, že Buldok není vůbec obezní, ale 
dokonce má čtyři kila pod váhu. 
Když safrování nabralo obrátky Kaplanovy turbíny a začalo 
připomínat setkání fanoušků Sparty a Baníku, přišel Slim z procházky, 
vrátil Tapině kozy a nastal klid. 
Trampové se Juanovi omluvili, vrátili mu nohu a zalepili invalidní 
vozík. Dokonce Riki sliboval, že až půjde ráno na WC, že vrátí 
sežranýho králíka, což Juan velkoryse odmítnul. Život na osadě se 
vrátil do normálních kolejí. Briggi se rozloučila s kamarádem 
z Božkova, Rumem, povzdechem: 
„Dobrej si byl, Rume, škoda, žes nepřijel s kamarádem.“ 
Kavče s atlasem v ruce obdivovala neznámé houby, které u nás rostly 
od té doby, co instalatér Jerry opravil Černobyl. Houla v trampském 
nebi na radu Wabiho Ryvoly změnil styl psaní. Už nepsal Jdu nevim 
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kam kudy proč atd. Houla u Humlů 5 piv. Teď psal Houla U dvou 
andělů 1l whisky. P.S. Básničku si dopište sami, pitomci. 
Už se zdálo, že proběhne normální sobota, ale zdání klame. Zablýsklo 
se a ozvala se velká rána. Trampové ztuhli. 
„Zachovejte klid, nešiřte paniku,“ uklidňoval je Robin. „Jsou jen dvě 
možnosti. Buď bouchnul Temelín nebo Kalousek zrušil DPH.“ 
Ale mýlil se Robin. Obloha se trochu vyjasnila a začal padat sníh. 
„Zázrak, v létě padá sníh,“ radovali se trampové. 
„Už je to tady,“ dal se slyšet revolucionář Bládin. 
„Už je to tady,“ začali skandovat zfanatizovaní trampové. 
Zapomněli na demokratické Česko, republiku naši unijně střediskovou, 
na statisíce, co si nahrabali v kuponové privatizaci, a jako jeden muž a 
Tapi se odebrali k volebním urnám volit Vojtěcha Filipa a jeho KSČM. 
„Do prdele,“ ulevila si Skutka, „chápeš to, Robine? Celej život jsou 
proti a teď jdou volit bolševika.“ 
„Uklidni se, Skutko, už starej Oskar napsal, jak je důležitý mít Filipa. 
Měl ho Klaus ve vládě, Castro si ho nechal na Kubě i s Bubeníkem, 
aby mu nebylo smutno, no, a voni maj svýho Vojtěcha. Tak přestaň 
safrovat a pojď mi pomoct otočit Lenina na bok. Zdá se mi, že po těch 
letech začíná mít proleženiny.“ 

 
 

Poutníci 
Petra Slováková                                              kategorie Poezie 

 
Slunce se zahalí do rudého pláště 

a nás napadne: co vše jsme mohli mít 
S deštěm ranním pohřbíme své záště, 

jabloním už dali jsme sbohem a nezbývá než jít. 
 

Další krok do krajiny nových snů 
a zůstává za námi dům. 

Přes přání nevšedních dnů 
dál  se budeme svěřovat jen oblakům. 

 
Mlha zvlhlá k ránu nás zahalí 
pláštěm, perlami pošívaným. 

Dálka nás zase seznámí 
s obzorem dobývaným. 
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Sen 

Jiří Kormoš - Víťa                                                kategorie Poezie 
 

Vítr si pohrával s listím v korunách stromů, 
byla noc, když vracel jsem se domů. 

Na nebi zářil  měsíček 
a kol něj miliony hvězdiček. 

Lehl jsem si do mechu  
a lapal chvíli po dechu. 

 
Usnul jsem 

a zdál se mi sen, 
že jsem velký čený pták 

a můžu letět kam chci - třeba do oblak. 
Pak stal se ze mě vlkodlak, 

zabíjel jsem všechny – jenom tak. 
Změnil jsem se v ovečku  

a bydlel v bílem domčeku. 
Když stal jsem se uragánem, 
byl jsem hnedka světa pánem. 

 
Pak sen se náhle rozplívá  

a zas ta stejná krajina. 
Z nebe oslnil mne žlutý pupenec, 
po nohou mi leze malý mravenec, 

v bystřině si pstruzi hrají, 
ptáci v trní poletují, 

veverka schovává si šišku,  
káně chytlo šedou myšku. 

 
Zvedám se a jdu domů, 

zas tou cestou kolem stromů. 
Zahlédnu tam lavičku, 

sednu si a píšu básničku. 
 

Vítr si pohrával s listím v korunách stromů 
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Pozvolná proměna dítěte v člověka a posléze i trampa 
Miloslav Lukavec - Lišák                                             kategorie Próza 
 
…anebo opačně. Celý postup se obvykle skládá z několika vzájemně 
provázaných a často protichůdných cyklů. 
Někteří mí kamarádi jsou právě na prahu rozhodnutí, že si pořídí malé 
trampče. Přitom si musíte uvědomit, že chov trampčete je koníčkem 
pro ozdobu a nikdy nepočítejte s komerčním využitím. Náklady se 
budou neúměrně zvyšovat a nikdy nikde není naděje na finanční 
návratnost. Připravte se, že veškeré investice dojdou pouze k odpisu, 
úrok neponesou, zato daní přinesou habaděj. 
K tomuto vážnému a později již nezvratnému, opakuji nezvratnému, 
rozhodnutí mám několik poznámek, neboť je známo, že mám 2 děti, 
které výše jmenovanými cykly nejen prošly, ale došly téměř 
k podobnému rozhodování. 
Tedy od začátku, výroba malého trampčete je hned zkraje velmi 
příjemná záležitost. Po několika měsících nadšeného očekávání dojde 
k další příjemné situaci, a to narození jednoho až několika trampčat. 
Někdy najednou, někdy v různých časových cyklech. A některé 
počáteční etapy je radost opakovat. To později přejde. 
Další následující léta jsou pro vývoj, chov a výcvik trampčete ne 
zrovna snadné, ale přesto jsou jednodušší tím, že krmení je snadné a 
v situacích mimo krmení není souhlas samotného trampčete 
vyžadován a zpočátku jeho názor nemá váhu ani poradního hlasu. 
V některých případech je ovšem tento názor rozhodující, a to vždy ve 
smyslu záporném anebo jinak omezujícím. Známá je situace „Kubík 
se zase pos..l.“ 
Přechod z etapy trampče do etapy trampík probíhá povlovně současně 
se školní docházkou. V této etapě není malý trampík ještě ideologicky 
nezvladatelný, ale o to náročnější je jeho krmení. Chov trampíka 
začíná být z hlediska krmiv velmi náročný, ani ne tak co do skladby, 
jako spíš množství. Za krmivo se pak podkládá cokoli poživatelného 
v dosahu trampíka. V této fázi je všežravec a mnohožravec. Přitom 
spásání potravy nelze časově omezit, přestávky mezi spásáním 
potravy jsou stále menší, až se omezí jen na část nočních hodin. Na 
trampu je třeba počítat s tím, že trampík není schopen unést to, co je 
schopen sníst a vypít. Chov trampíka je stále dražší a náročnější. 
V další etapě se trampík zakuklí do formy puberťáka. Tato etapa je 
pro chov nejnáročnější jak finančně, tak pedagogicky. Než přistoupíte 
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k této fázi chovu, musíte se obrnit nejen finančně, ale také se připravit 
k nerůznějším životním stresovým situacím. K tomu je třeba dále 
připravit pro chovance větší ustájení i výběh, prostorová náročnost se 
mnohokrát zvětší. 
Krmení se také výrazně změní, nastává několik různě dlouhých etap 
monožravosti, přičemž nikdy není známo, která etapa právě probíhá, 
některé se překrývají a některé dokonce opakují. Existují etapy 
hamburgerovo-brambůrko-cocakolové, steako-chlebo-pivní, rybo-
rýžové, nezměrné množství sušenkových, zelenino-kuřecích a dalších. 
Při každé z těchto krmných etap je každá jiná považována za 
absolutně blbou. Anebo taky ne. 
Chov se stává náramně obtížným, všechny vaše snahy o jakékoli 
ovlivnění, které dosud byly možné ve velmi širokém rozsahu, jsou 
nyní zúženy do sektoru „zbytečné až blbé“. Zatímco komentáře 
chovance nabývají obrovských rozměrů, a z nich ten nejněžnější zní: 
„ale mami prosím tě !?“ Kukla se stane velmi náchylnou k depresím, 
které se zpočátku dají léčit léky typu gumíci-medvídci, PC hrami a ke 
konci značkovým zbožím. Také verbální komunikace se mění a 
nastává komunikace trhací a svatá. Obě metody si snadno asi po 100 
pokusech osvojíte. Trhnutí hlavou nebo ramenem začněte vnímat jako 
„se ti na to…“ a svatý pohled vzhůru k nebesům jako „bóže už zase 
…“, a přitom si musíte uvědomit, že tato řeč vůbec nezná znak pro 
výraz „souhlasím“. 
A jestli si myslíte, že alespoň jedna oblast bude tohoto vývoje ušetřena 
a to oblast sponzoringu, tak jste na omylu a počítejte s tím, že budete 
sponzorsky zcela „mimo mísu“. Váš sponzoring bude nedostatečný a 
v žádném případě se neodvolávejte na svoje vlastní zkušenosti. Ale 
stejně obdržíte otázky typu „Prosím tě, kde žiješ?“ Mějte na paměti, 
že otázky tohoto typu přijdou, že na ně není očekávána odpověď, a že 
v každém případě máte k vítězství nesmírně daleko. 
Přichází období, kdy zakuklenec prochází velmi těžkou propagační 
etapou. Pozná se podle tvrzení typu „Já bych tak rád jezdil na kole, ale 
chybí mi to kolo“. Místo kolo dosaďte podle situace cokoli, sportovní 
vybavení, společenské oblečení, malířské potřeby, benzínovou pilu či 
podobné maličkosti. Když kolo má, chybí mu vybavení, oblečení nebo 
cokoli naprosto nepostradatelného, jako třeba goretexové tretry, bez 
nichž je samozřejmě příslušná činnost naprosto nemožná. A proto 
příslušný zakuklenec v propagační fázi musí zůstat v posteli 
s notebookem na břiše. Pozor tato etapa bývá pro některé zvláště těžce 
postižené jedince už etapou doživotní. 
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Ano přišlo období tupého přihlížení a sponzorigu bez námitek. Otázky 
se pro vás zúžily na: kde na to vzít a jak to přežít. Je třeba vydržet, 
pokyny dávat co nejméně a čekat. Na pozvání na vandr se vám stejně 
dostane odmítnutí s touto informací: 
„Tím trampingem jste mi zničili celé mládí!“ 
Přece však nic netrvá věčně a dřív, nebo spíš později, se z kukly 
pokusí vykuklit člověk a někdy i tramp. Existuje však nebezpečná 
možnost nevykuklení, neboť chovaný tvor zjistí, že zařízení typu 
Mámahotel se všemi službami a zápůjčkami čehokoli bez nutnosti 
vracení, je velice výhodné a pokud si chovanec začne dokonce sám 
vydělávat, ušetří touto metodou celou výplatu. 
Zpravidla však k vykuklování dojde. Tento stav bývá 
identifikovatelný podle otázky tohoto typu: „Tati nevíš jestli ještě 
existuje kemp Pod Růžovou Skálou?“ 
V tomto případě se blýská na lepší časy a je pravděpodobné, že za 
několik let budete moci „kazit trampingem mládí“ nového chovance o 
jednu generaci mladšího. Avšak že by snad někdy skočila etapa 
sponzoringu a drobného až převelkého domácího servisu, tak s tím 
nepočítejte. 
Potom ať se vám ve zdraví daří alespoň tak, jako mě.  
Pro kamarády, kteří opravdu nejsou velmi dobře zajištěni, doporučuju 
psa. Jeho pořízení, výchova a i spolužití s ním je daleko levnější a 
snazší. Sice etapu výchovy v člověka lze absolvovat velmi obtížně, ale 
to u dětí také, zatímco výchova v trampa proběhne okamžitě a s 
nadšením. 
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Babí léto 
 

Martina Nejezchlebová - Malvi                                    kategorie Poezie 
 

Tak pojď ven, vždyť je babí léto 
 Slunce rozjasní tvé bledé tváře 

 Tak pojď ven a všem, řekni, jaké je to 
 Když do očí ti svítí jeho záře 

 
V září šustot listí začíná 

Co nenápadně padá stromům dolů 
Po suchém létě vše dech nabírá 

I já jej mám, tak nechoď ještě domů 
 

Duha v říjnu větve stromů halí 
A zvolna na nás prší spolu s listím 

Mám radost, jako když jsme byli malí 
Že každý podzim babí léto jistí 

 
V listopadu stromy ztrácí šaty 
Stydí se, tak do mlhy se noří 

Za deště vzpomínám na slova táty 
Jak říkal, podzim nejen zlatem hoří 

 
Tak pojďte ven, vždyť je babí léto 

Slunce hladí rozesmáté tváře 
Tak pojďte ven, ať sami víte jaké je to 

Když nám v očích svítí jeho záře 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 253

Chief Ouray a kmenový zákon 
Jerry Vecka – Pupál                                                 kategorie Próza 
   
Chief Ouray z indinského kmene Ute žil v letních měsících v horách 
Colorada. Na zimu se celý jeho kmen stěhoval do rovin, do oblasti, 
kde jsou dnes městečka Montrose a Delta.  
Chief Ouray měl několik žen a poslední byla jeho squaw jménem 
Chipeta. Byla celkem pohledná ženská, která nemusela stát po kolena 
v řece Uncompagre a moc máchat a prát, neboť podsaditý Chief byl 
jedním z nejbohatších náčelníků mezi indiány vůbec. Jednoho dne – a 
každý se dočká – Chief odjel na návštěvu do jižního Colorada. 
Navštívit spřátelený kmen Jižních Ute a řešit kmenové problémy. 
Když odjížděl z tábora, byl v pořádku. Co se mu přihodilo u sousedů, 
to nikdo neví a nikdo ani ve snu nemohl předvídat, co se stane. 
Udělalo se mu velmi zle a zakrátko běžec přiklusal se správou o jeho 
úmrtí. Od toho okamžiku začaly pro jeho bejvalku Chipetu nedozírné 
problémy. 
Kolem chaty, kde  manželé přebývali se začali shromažďovat 
válečníci za účelem ničení. Jeden by řek‘ co blbnou ničit vdově 
majetek, když zrovna ztratila manžela. Jenomže zákon v kraji zněl 
jednoduše a srozumitelně. Pakliže zemřelý indián nezanechal 
pozůstalým závěť s přesným popisem, co komu zanechává, tak 
veškerý jeho majetek musí být zničen. Nejen majetek věcný, ale i 
koně a jiná zvířata musí být usmrcena. Další zákon nařizoval, že 
mrtvola musí být pohřbena v místě, kde dotyčný zemřel. A navíc 
nikdo – kromě hrobníků – nesmí znát místo posledního odpočinku 
nebožtíka. Přestupky proti jejich zákonu se trestaly smrtí. Tvrdé a 
přísné byly jejich kmenové zákony. 
Výhoda byla v tom, že se pozůstalí nemuseli hádat. Všechno bylo 
zničeno a zdemolováno. Nevýhodou bylo, že pozůstalí potom třeli 
bídu a vlastně neměli, ani, kde bydlet. Chyběli koně a chyběli 
pejskové. Chybělo všechno a muselo se začít znovu. Tím se myslí 
začít znovu tvrdě pracovat. V případě, že se našla závěť, která 
určovala, kdo a co dostane, tak veškeré rozdělení majetku  proběhlo 
hladce a bez nejmenších problémů. Taková závěť v případě smrti 
náčelníka Ouraye se nenašla a proto se scházeli muži i ženy s jedinou 
myšlenkou a za jediným účelem. Všechno spálit, všechno zdemolovat 
a zvířata  vyvraždit.   
Chudák Chipeta. Umíš si představit tu hrůzu, kterou musela prožít? 
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Hádali se do krve a ti horkokrevní škrtali křesadlama. Vyděšená žena 
nakonec urychleně poslala běžce pro správce rozervace, pro pana 
Berryho a ten se okamžitě vydal do tábora rozezlených válečníků. 
Přijel v bryčce za minutu dvanáct. Ne za pět, ale za jednu. Trvalo celý 
den, než je přesvědčil. Přesvědčil je o tom, že už nejsou v době 
kamenné, ale že jsou v rezervaci a musí se podřídit jinýn zákonům. 
Snad jim i slíbil větší příděl zboží a pohrozil posmrtnou Sedmou 
kavalérií. To se lze pouze domnívat. A tak nakonec došlo k smutné 
dohodě. Bylo vybráno sedmnáct těch nejsilnějších a nejušlechtilejších 
koní a stádo bylo hnáno do tábora Jižních Ute. Tam koně převzali 
hrobníci a odjeli pohřbít slavného náčelníka. Odjeli sami. Bez honců, 
jen s mrtvolou a se stádem.  
Trvalo roky, než hrobníci z kmene Jižních Ute v Colorádu, souhlasili 
s odhalením místa posledního odpočinku náčelníka. Několik vládních 
úředníků  šlo s hrobníky do opuštěného kraje, do skal, kde Ouray ležel. 
Vlastně neležel, seděl. Seděl ve skalním otvoru a byl zazděn kameny. 
S mrtvolou se nedalo hýbat. Rozpadla by se na prach. Tak byly 
kameny zase vráceny na své původní místo a záležitost ponechána 
historii. Na zpáteční cestě do rezervace se výprava zastavila pod 
strmým útesem, kde se odehrála poprava ušlechtilých koní. Jedno 
zvíře za druhým bylo zabito na kraji propasti a svrženo na hromadu 
snešených kmenů a větví. S posledním koněm byla hranice zapálena. 
Nalezené kosti svědčily o popravě koní.  
Jeden se ptá a právem. Proč vraždit koně? Protože tehdy – a snad i 
dnes – indiáni věřili, že se po smrti dostanou do Šťastných lovišť. 
( Happy Hunting Grounds ). A tam budou žít a potřebovat zdatné koně. 
Nejen koně, ale i věci, které užívali na zemi. Když indián zemřel 
v noci – a z toho měli strach – znamenalo to, že se bude i v noci 
prohánět po vysněné prérii. Když byl slunečný den, tak vždy 
prohlašovali přesvědčivě, že je dobrý den umřít. ( It is a good day to 
die ). Zrovna tak věřili, že zohyzděná a rozsekaná mrtvola nepřítele 
bude v takovém stavu přebývat ve Věčných lovištích. Věřili ve 
Velkého ducha. Měli svého boha i víru a z toho plynoucí krutosti a 
nelidská mučení. Zdaleka nebyli jediní!  
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Námořník 
Dan Vávra - Tatranka                                                 kategorie Próza 
 
Po vpádu "spřátelených armád" rozpustili jako každý jiný i náš oddíl. 
Neměli jsme jinou možnost, než-li začít trampovat. Do Pionýra jsme 
nechtěli a jiné dětské organizace prakticky nebyly. Jistě, že jsem ve 
třinácti nejezdil sám, pár let jsme drželi ještě dost pohromadě a pak se 
porůznu rozešli do osad, nebo jezdili sami. Podle slibu jsme ale zůstali 
skauty na celý život. Když se to otočilo, nabídli někteří z nás v 
různých formách pomoc oddílům, které mohly znovu obnovit činnost. 
Zkušenosti jsme měli. A tak jsem se zúčastňoval táborů a každý týden 
vypomáhal na schůzkách po řadu let, což z části trvá do dnes.                                                                                 
Našima rukama prošlo hodně kluků, jsme jen chlapecký oddíl. Ale 
jeden z nejlepších byl Námořník. Drobnější a trochu tlouštík, který si 
uměl dělat legraci i ze sebe. Snaživě plnil všechny zkoušky, bylo na 
něj spolehnutí a vedl si jako jediný nádherně zápisník,že by se i oko 
pana Foglara potěšilo... Zápolil akorát trochu se svou menší mrštností. 
Nikdo ale v oddílu nepoznal lepšího kamaráda. Prostě skaut - jak má 
být.                                                                                                                                                    
Námořník se mu říkalo z více důvodů. Měl rád lodě, moře, dobře 
plaval a vyznal se v noční obloze. No, nesměl chybět na žádné 
výpravě a taky že nechyběl. Jednou v zimě jsme šli s ním a dalšími 
kluky noční krajinou a nebe bylo poseto hvězdami. Takovou oblohu 
jsme za našich letních táborů v poměrně těsném údolí pošumavské 
krajiny neznali. Podávali jsme si dalekohled, ale z Námořníkových 
zkřehlých rukou se dostával těžko. Nemohl se nabažit...                                                                      
Po zimě přišly jarní výpravy, pak tábor a cyklovandr do Pobaltí. Pro 
mne tohle nebylo, byl jsem doma. A tam se stalo neštěstí, kterého byly 
plné noviny. Děti zastihla větrná smršť se slejvákem, schovaly se do 
staré stodoly a ta na ně spadla. Byla tam asi tři těžká zranění, ale 
nepřežil jen Námořník. Zemřel v kaunasské nemocnici na den svých 
devatenáctých narozenin. Na konci záři toho roku jsme se dohodli 
s klukama z osady na autovandru do Dolomitů. Moc se mi nechtělo, 
ale lákaly mne tři vyhlídky na krásné zážitky. Jelení říje v horách s 
minimem návštěvníků, první sníh a hvězdná jasná obloha, jakou já 
znám jen z velehor. To první se mi splnilo hned první noc ještě v 
Rakousku. Jeleni se hlasitě ozývali ve stráni nad námi a do toho 
dokonce občas zvonily kravské zvonce. Byl to krásný konzert. Druhý 
zážitek na sebe taky nenechal dlouho čekat. Počasí totiž bylo vpravdě 
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šeredné. Štíty hor převážně v mlze, neustálé mžení nebo déšť-prostě 
pořád zatažená pochmurná obloha. A ráno jsme tedy vstávali do 
prvního sněhu. Po čtyřech dnech jsem si začal řikat, že se mi bude o 
třetím přání-krásné hvězdnaté obloze jen zdát. Pátý den jsme našli 
krásné místo na camp. Veliký plac mezi útesy, kde by se klidně mohl 
pořádat celosvětový potlach. Dokonce jsme sehnali i celkem suché 
chrastí smrku a větve smolnaté kosodřeviny, která i provlhlá hořela 
celkem dobře. Ale dlouho nás v dešti sedět nebavilo. Kluci si postavili 
stan a já tropiko, protože na igelit nebyly vhodné stromy. Ze zvyku 
jsem si ustlal asi dvěstě metrů od nich. Brzo se déšť změnil ve sníh, 
který příjemně šustil na plátno nad mojí hlavou a já usnul jen jsem 
zalehl.                                                                                                                                          
O půlnoci jsem se vzbudil-ani nevim proč. Sníh slyšet už nebyl, zato 
zvuk nárazu kamene o kámen, jako když jde někdo po cestě. Já měl 
spaní v trávě od té zjevně nepoužívané pěšinky asi pět metrů. 
Přemýšlel jsem, kdo tam v noci může jít. Medvědi ani kozorožci či 
jiná větší zvěř v této části údajně nežila. Jen srnčí a svišti. Stavení v 
okolí nebylo žádné. Když se opět kroky ozvaly, myslel jsem, že to 
jsou kluci, a zeptal se, co chtějí. Neznámý se zastavil a bylo naprosté 
ticho. Ptal jsem se tedy německy. Nic... Tak jsem zase ulehl. To se ale 
dal noční návštěvník znovu do pohybu a mě začalo bušit srdce. Když 
jsem zřetelně uslyšel šustění trávy těsně u mého přístřešku, sevřel 
jsem bateru a uvolnil nůž v puzdře. Po chvíly s sebou tropiko silně 
škublo-někdo zakopl o úvazek. Pak stejné škobrtnutí o úvazek druhý. 
Potom klid a pocit, že dotyčný jde dál. Rychle jsem rozepl zip a osvítil 
pláň až k lesu. Krom balvanů nikde nic. Ale nad hlavou zářily tisíce 
hvězd a kolem až kýčovitě osvětlené hory. Zapomněl jsem ihned na 
strach, který jsem ,přiznám, měl a překvapeně zíral na tu nádheru. 
"Tak díky za probuzení, Námořniku"-řekl jsem si polohlasně a 
pokračoval klidně ve spánku až do rána, kdy mě probudilo slabé 
světlo svítání a šustot sněhu na plachtu. 
Věnováno Námořníkovi a oddílu Jelenů. 

. 
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Zelené království  
Jiří Hons - Murdoch                                                 kategorie Próza 
 
Obloha byla ocelově šedá, těhotná přicházejícím deštěm. Vlhkost už 
se dala cítit ve vzduchu téměř hmatatelně, omývala mu tvář, vpíjela se 
do jeho oblečení a když se trochu soustředil, mohl ji zmačknout 
v dlani a nechat protéci mezi prsty. Zasmál se. Cítil jejich přítomnost, 
vnímal jejich radost z tak nádherně melancholického podvečera. 
V podobném počasí bývali vždycky nejsilnější, nejodvážnější a 
nejupovídanější. Jemně se mu vkrádali do mysli a zanechávali v jeho 
hlavě ozvěny starých příběhů z dob, kdy je lidé dokázali vnímat téměř 
všichni, kdy spolu rozmlouvali a navzájem se ctili. Viděl útržky 
starodávných scén, vysoké kožené boty, večerní ohně, blyštivé meče, 
sudy plné vína a čerstvě ulovenou zvěř, otáčející se zvolna na rožni. 
Slyšel hrdinské zpěvy v neznámých jazycích, bezprostřední dívčí 
smích, cinkot zlatých mincí, bekot obětované ovce a vítr ve větvích 
stromů, téměř stejný jako dnes, po mnoha staletích, a přesto jaksi jiný, 
magičtější a mocnější. Znovu se zasmál, teď už trochu posmutněle. 
Bylo mu tu s nimi dobře. Ale musel je opustit.  
Jejich existenci si poprvé uvědomil, když mu bylo dvanáct let. Při 
jedné ze svých častých potulek po lese zabloudil až do opuštěného 
údolíčka, spíše roklinky, utopené hluboko pod korunami věkovitých 
modřínů. Přesto, že se schylovalo k večeru, přestal se náhle bát – a 
vstoupil do údolí s klidným, otevřeným vědomím. Věděl, že mu nic 
nehrozí. Kde na tu myšlenku přišel, to ovšem netušil – prostě to cítil. 
Měl dojem, že údolíčko, do kterého spadal vodopádem lesní potok a 
vytvářel v něm malé jezírko, na jehož břehu rostla prastará vykotlaná 
vrba, tedy že toto údolíčko je obydleno jakýmisi přátelskými bytostmi. 
Byly neviditelné, beztvaré a úplně jiné než on – ale přesto byly 
přátelské, veselé a šibalské. Posadil se na kameny na břehu jezírka, 
obrostlé chladivým zeleným mechem a nechal se ukolébat jejich 
neslyšnými hlasy k spánku. Celou noc na něj dávali pozor, ráno ho 
probudili do svěžího jitra a poradili mu cestu. Domů došel za necelé 
dvě hodiny chůze. Našel tam na smrt vyděšené rodiče, rozmlouvající 
s policistou o jeho zmizení.  
Nějakou dobu nato se v údolíčku neukázal, prostě nikam nesměl. Ale 
pak – vrátil se. Přivítali ho rozpustilým rejem suchého jehličí, 
poletujícího ve větru. Tehdy si s nimi začal povídat a vyměňovat 
myšlenky a pocity – a cítil, že ho chápou. Během času  začal chápat i 
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on je.      
Žili tam téměř tisíc let a byli součástí údolí. Měli schopnost nenápadně 
vcházet do lidských myslí, rozpoznat dobráka od násilníka a podle 
toho i jednat. Dobrým lidem předávali pocit pohody, klidu a bezpečí, 
zlým a nebezpečným zasili do mozku představu strachu a nebezpečí. 
Dobří pak zůstávali, zlí prchali a snažili se zapomenout na guláš 
nepříjemných myšlenek, který se jim jakýmsi záhadným způsobem 
vytvořil v hlavě.  
On byl podle nich dobrý – a byl, shodou okolností, po dlouhé době 
prvním člověkem, kterého potkali. Měli z něho radost a hned si ho 
oblíbili – a stejně tak i on je. Chodil za nimi, vyprávěl jim o strastech 
života v nynějším světě a oni mu na oplátku předávali pocity, nálady a 
útržky rozhovorů či obrazů z let dávno minulých. Tak se navzájem 
doplňovali a žili pro sebe – on pro ně a oni pro něj.  
Občas uvolňoval koryto potůčku od nánosu větví a bahna, aby tekl 
stále stejně rychle a hlavně, aby si nezvolil jiné koryto, neboť oni byli 
nějakým zvláštním způsobem vázáni na jeho vodu a nedokázali by bez 
ní existovat. Dobře jim dělala i voda padající z nebe, ale nebyla pro ně 
tak důležitá jako potok.  
Ač bylo v údolí stále vlhko a chladno, strávil zde mnoho nocí, aniž by 
se nachladil – přičítal to jejich vlivu. Koho si oblíbili, toho 
ochraňovali. A přece byli tak křehcí – kterýkoliv primitiv by jim 
dokázal svou hrubou myslí ošklivě ublížit. Otřásl se při té myšlence a 
zapudil ji. Naposledy se rozhlédl – už musí jít. Po půlnoci mu jede 
vlak do vzdáleného města, kde bude od nynějška bydlet a on ještě 
musí zabalit pár věcí.   
„Vrátím se,“ řekl jim. „Přijedu se na vás podívat. Slibuju.“  
Slzy mu vhrkly do očí, když si uvědomil, jak jsou smutní. Kdo teď za 
nimi bude chodit a povídat si s nimi? Koho budou ochraňovat, pro 
koho budou žít?  
„Promiňte, promiňte mi to, prosím vás,“ vzlykl, „jinak to nejde! Ale já 
se vrátím!“  
Nevydržel to a utekl. V dlani svíral malý kamínek, vylovený ze dna 
potůčku.  
Ve vzdáleném městě ho zavalilo tolik nových dojmů a zážitků, že si 
na ně dlouho, dlouho vůbec nevzpomněl. Ano, vrátil se, jak slíbil – ale 
až za dlouhých deset let, poté, co náhodou vyštrachal ve starých 
krámech  onen kamínek. S hořkým pocitem vlastní zrady přijel zpět 
do kraje svého dětství a mládí – a pochopil, že přijel příliš pozdě. 
Stvůra zvaná průmysl  hamtla okovanou botou do tváře jeho lesa a 
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zanechala po sobě strašnou spoušť. Takhle nějak to vypadá na Měsíci, 
pomyslel si. Pusto, prázdno a mrtvo. Ani náznak spřízněných myslí, 
které tu kdysi volně žily…  
Ač věděl, že je to marné, vyhledal místo svých někdejších setkání 
s nimi. A – narazil na továrnu, pevně rozkročenou nad údolím a 
velkou částí okolí. Potok zmizel kdesi v betonovém potrubí.  
Pevně stiskl kamínek v pravici. Měl zůstat. Třeba by je mohl zachránit. 
A i kdyby ne, měl se o to alespoň pokusit. Oni by to pro něj udělali 
bez rozmýšlení, tím si byl jist. Osobní prospěch nikdy nesledovali na 
prvním místě…  
„M ěl jsem vás moc rád,“ zašeptal. „A vždycky budu. Nikdy na vás 
nezapomenu.“  
Pomalu odcházel pryč a doufal. Třeba odešli. Třeba se zachránili a žijí 
někde jinde. Snad. Tolik by jim to přál…  

 
 
 
 

XXX 
Standa Galásek - Johnki                                     kategorie Poezie 

 
Jestli spí má kráska, Pane, 

pohlaď její vlásky, 
pohlaď víčka mojí krásky, 

do snů jí vlož 
svou i mou lásku, 

usměvavou 
probuď moji krásku , 
usměvavou nad tím, 
jak tuze ji milujeme. 

 
Až probudíš mou krásku, Pane, 

tak ji pohlaď taky, 
a do srdce dej jí vědět, 

že od ní ke mně 
stále jezdí vlaky.                                                                                                                           
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Má trampská zem 
 

Blažena Jeníková – Číča                                     kategorie Poezie 
 

Na hřbetě křížků pěkných pár,  
však srdce stále mladé.  

Již nedohlédnu s vrchu skal,  
když hůlka je mým kamarádem.  
A nezvládnu už každou stezku  

ani bdít nevydržím do rozbřesku  
tak jako dřív... 

A hlas mi selhává,  
když písnička stará lákavá  

mi slova nutí na jazyk.  
Šedivý vlas či vousy i vrásek pár  

mi nezabrání vyjet ven  
kam za mládí jsem jezdíval.  
A že už zaběhlo se mládí...  
i dnes mě vítr stejně hladí  
a že jsem o něco víc stár,  
pojedu zas i v nový kraj,  

poznat víc, vždyť to je dar!  
Kdo v srdci postoj trampa chrání,  

kdo kdysi duši zaprodal  
lesu a řece, trampování,  
kamarádství a volnosti,  

kdo nezradil v tom sebe sám,  
ten navždy bude patřit k nám!  

K nám trampům s duší toulavou,  
písničkou na rtech, plnou touhy  
pro cesty krátký nebo dlouhý,  

pro řeky doma nebo za mořem,  
prostě vždy bude patřit sem!  
A tohle je má trampská zem! 
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Rok 1955, 1956 – můj nástup do praxe 
Pavel Jirsa                                                                   kategorie Próza 
 
Byl jsem tehdy čerstvý absolvent „Vyšší keramické školy v 
Bechyni .“ 
Doba to byla úplné jiná, proti dnešní zcela odlišná. Po „Vítězném 
únoru 1948“ - všude vyžadována velká ostražitost s výzvami k 
odhalováni špionů , škůdců národa - vše pod heslem „Se Sovětským 
svazem na věčné časy“. 
Mladí lidé byli lákáni do dolů a těžkého průmyslu, který se měl stát 
základem rozvoje společnosti. Všude visela hesla s výzvami jako 
„Hola- holá-, Ostrava vás volá“ a nebo „Já jsem horník a kdo je víc". 
Mnoho lidí se nechalo nakazit nadšením a věřilo, že v krátké době 
bude vše lepší a chvilku to tak i vypadalo. 
Trapná byla ta špionománie. Kdekdo věřil, že je třeba nejvyšší 
ostražitosti, špioni mohou být všude, protože západní mocnosti 
nechtějí, aby se nám dařilo. 
Měl jsem tedy ukončenou školu a čekal mne vstup do života. Praxe 
byla taková, že absolventi dostávali umístěnky do závodů po celé 
republice a já jsem měl nabídku k zapracováni do Thunské továrny na 
porcelán Karlovy Vary, závod Dalovice. Již tehdy to byl závod, 
vybavený moderní technikou, kde se vyráběly hlavně kávové, čajové 
servisy, jídelní soupravy - vše zdobené kobaltem a zlatem - zkrátka 
luxus. 
Nabídli mi místo mistra v malírně, které jsem přijal. Ani ne po roce 
jsem přešel do vývojového střediska do Lesova, kde jsem navrhoval 
nové dekory na různé soupravy. Lesov byla sousední obec směrem na 
Jáchymov. Vedoucím vývoje byl tehdy velmi známý profesor Ježek, 
který nás i reprezentoval na světové výstavě v Bruselu. 
Lesov byl vlastně samostatný závod, vývojové středisko oddělovala 
od závodu jen silnice. Brzy jsem se zapracoval a práce se mi líbila, 
malováni byla má radost. Pracovalo se do tři hodin odpoledne, pak 
jsem šel na ubytovnu, nebo jsem odjížděl do Tuhnic, části Karlových 
Var, kde byl malý atletický stadionek. Byl jsem aktivní sportovec a 
běhal jsem tam 800 m za klub Baník Karlovy Vary a chodil jsem tam 
trénovat. Tehdy to byl prvoligový klub. 
Roku 1956 bylo nádherné jaro a velmi příjemné počasí. Den mne 
přímo vybízel k malování krajiny. Vzal jsem si tedy skicák,- náčrtník 
formátu A3, pár štětců, uhel, temperové barvy, láhev od limonády s 
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vodou a vyrazil jsem do přírody. Šel jsem nahoru, podél plotu 
Konkordie. Za porcelánkou byl malý lesík s listnatým obrostem. Ten 
jsem prošel a přede mnou se otevřela široká krajina. Byly to převážně 
louky, drobná políčka, sem tam nějaký stromek. Vzadu vše uzavíral 
pás šedomodrých lesů, táhnoucí se až někam k Jáchymovu. Našel 
jsem si příhodné místečko, kde jsem se usadil a rozbalil nářadí. Vzal 
jsem uhel a začal kreslit motiv. Bylo klidno, bezvětří, sem tam se 
ozval hlas pěnkavy a v dálce jsem zaslechl kukačku. Nádherný den. 
Nikde živáčka, jen dole pode mnou pracovalo pár žen. Mávaly 
hráběmi ze strany na stranu, - asi sušily seno. Byl jsem spokojen, lepší 
den jsem si snad ani nemohl vybrat, užíval jsem si té pohody a trochu 
jsem se zasnil. 
Ten božský klid narušil náhle hluk motorky, k ženám přijížděl jakýsi 
muž. Asi předseda družstva pomyslel jsem si. Zastavil, něco jim 
vykládal dívaje se směrem ke mně. Ty ženy po chvilce začaly rukama, 
hráběmi, prudce škubat, mávat. Trochu mne to zaujalo, ale ne zas tolik. 
Nemohl jsem se rozptylovat, a tak jsem dál soustředěně maloval. 
Jenže družstevnice najednou utvořily šik, jako husitská četa s 
motorkářem v čele a vydaly se nahoru ke mně... Ještě chvilku jsem byl 
klidný, ale jak se přibližovaly, trochu jsem i já znervózněl. Sebral 
jsem své nádobíčko a mizel, ale jak se přibližovaly, přidával i já do 
kroku, ztrácel barvy, ale při sbírání mne dostihly. 
Začal výslech: Ten muž v letech asi tak před důchodem, na mne 
arogantně zaútočil. Máte občanský průkaz? Samozřejmě nic jsem 
neměl, vždyť jsem vyrazil takřka na skok. - Nemám - odvětil jsem. No 
tak - to je zlý. Řekl ten muž a vyšetřováni pokračovalo. Jste v 
západočeském pohraničí utrousila jedna z přítomných žen. Druhá 
povzbuzena, se hned přidala. Tady musíte mít občanku vždy při sobě, 
řekla další. Heleďte jsem tu teprve pár dnů a tohle jsem netušil. 
Odvětil jsem. Občanku musíte mít vždycky sebou. Podobný případ 
jsme tady měli nedávno a zadrženou osobu jsme předvedli do 
Jáchymova na SNB. To už jsem začínal mít tušení, že vše nemusí 
dopadnout dobře. Skupina byla čím dál vzrušenější. Předseda se 
rozkročil jako by chtěl ukázat všem, já jsem tady teď ten hlavní a 
poručil - půjdete s námi. Opáčil jsem to tedy nepůjdu. Jsem v 
Konkordii nově zaměstnaný a nic jsem neprovedl, občanku mám a 
mohu pro ni dojít. Situace se trochu uklidnila, nakonec mne nechali 
odejít. Špionážní nedorozumění skončilo. 
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Příběhy 
 

Jaroslav Kratěna                                     kategorie Poezie 
 

Tak jako lodička 
Máchovým jezerem, 
zakrouží písnička 
májovým večerem, 

kouř táboráku tmou voní, 
příběhy noří se do ní, 
slyšel's jich natisíc 

a znát chceš čím dál víc 
 

Když poslední jiskřička skočí 
a hvězdy zavřou ti oči, 

zůstanou ve tvých snech 
o láskách, o činech 

příběhy staré i nové, 
až tenké předivo snové 

zpřetrhá svítání svým prvním paprskem, 
rosou tě osvěží, tím ranním pamlskem, 

je konec příběhů, je konec snění, 
návraty ke břehům z vod vyprávění 

jsou někdy kruté a tvrdé, 
ale když srdce máš hrdé, 

žiješ svůj život, znáš lásku i čin, 
když něco odmítáš, tak ne bez příčin, 

žiješ svůj příběh, život, ne sen, 
každičkou hodinu, každičkej den 

neúspěch úspěch hojí 
a život za tohle stojí 
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Jednou v listopadu 
Venda Pešata – Lachout                                              kategorie Próza 
 
Rok se zase jednou sešel s rokem a my vyrážíme na tradiční 
procházku podél naší milované dovolenecké řeky Lužnice.  Z lodní 
perspektivy důvěrně známá místa vypadají ze břehu k nepoznání jinak 
a to nejen proto, že jsme tu o čtyři a půl měsíce později. Co všechno 
se za těch pár dní stalo? Řeka si tu přes kameny plyne tak jako v létě, 
snad jen vody je o něco více než v parném červenci. Místo plavek 
máme dlouhé zelené šosáky s vložkou a místo sandálů, impregnací 
zaflákaný botky. Jinak jsme to ovšem my a řeka nás možná i 
poznává….U každého jezu kterých je tady pod Táborem habaděj, 
vedeme tradiční učené debaty „kudy to jet“, kde už si kdo rozbil hubu, 
kde to mám přes ruku či kde to v létě určitě zkusím. Máme vcelku 
štěstí na počasí ,k tomuhle vandru patří sníh a lezavo ,což se dneska 
vyplnilo. Ještě včera to vypadalo že se jako každý rok budem potit 
v kopci z Příběnic nahoru, ale Příroda nám přes noc přeci jen udělala 
radost a zasypala kraj popraškem bílýho nadělení. Blížíme se 
k našemu dávnýmu vodáckýmu tábořišti s romantickým názvem U 
Hajzlu, podle kadibudky kdysi stávající v lese opodál. Místečko je to 
pořád kouzelný. Malá loučka v ohybu řeky, ze zbylých stran 
obklopená nízkým smrčím. I když za ta léta už tak nízké taky 
není…Ze zvyku se tady vždycky zastavujem na krátký ohníček 
spojený s opečením laciných náhražek buřtů. Lámeme dřevo, za 
chvilku už vyskakují plamínky ,nádherně to voní a je nám zase tak 
nějak dobře. Z pobřežní stezky po které jsme přišli se k nám blíží 
hlasy a zakrátko se ze zatáčky vynoří vcelku početná skupina 
dospělých ,dětí ba i dva menší psíci kolem pobíhají. Dle vzezření 
trampsko-turistická společnost,tak půl na půl. Od žluté goretexky až 
po dlouhána v zeleném s liščím stetsonem. Na naše „ahoj“ reagují 
veskrze kladně, ba i dobrou chuť přejí…Psíci mlsně zavětří vůni 
pochutin čerstvě stažených z ohýnku, leč jsou páníčky záhy odvoláni. 
A už nám zase mizí z dohledu ,zřejmě spěchajíc za vyššími cíli.  
My zatím v klidu sníme co jsme donesli  a při vzpomínání na dávný 
příhody který se tady udály čekáme dokud nezhasne poslední 
plamínek. Když i ten vzdá svůj boj ,zalijeme vodou ohniště ,položíme 
větvičku a tak tedy za rok zase. Cestou stopujeme  skupinku která tu 
prošla před námi, zejména nás udivují soustředěné kruhy psích tlapek 
obíhající skupinu stop lidských. A pomalu se blížíme k 
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bývalému Bredovu mlýnu. V cestě tady stojí vysoká skála spadající 
příkře až do řeky ,ale horolezeckou vložku vynecháváme díky tunelu 
který tady naši pilní předkové vykutali skrz kamenný masiv. Ve tmě 
se jako obvykle pohlavkujem , lekáme holky a zkoušíme ozvěnu. Na 
konci tunelu stojí Suk který kráčel vpředu a nevěřícně čumí na zem. 
Přichází k němu Jirka a ptá se kamaráda co se tak zaseknul. Suk rukou 
naznačuje kamarádovi, ať stojí. Jirka kouká k zemi taky a okamžitě 
mu to zapaluje. “Ty vole…“ , vylétne mu bezděčně z pusy. “To snad 
není možný“ ,opakujeme už i my a  vracíme se zpátky do temnoty 
tunelu. Kudy tak mohli…?Venca vráží odhodlaně pěst do místa , jenž 
se černá ve skále. „Do prdele,au!“ povídá šerif poté co si narazil 
klouby o mělký skalní výklenek. A tak stojíme na konci tunelu,do 
kterého vedly stopy tý party před námi. Za tunelem je neporušený, v 
noci napadlý sníh. Ven ty lidi prostě nevyšli!! Až budete mít třeba 
jednou cestu podél Lužnice kousek nad Příběnicema ,tímhle tunelem 
musíte projít. Zastavte se tady. Třeba budete mít podobný mrazení 
v zádech jaký tam od týhle příhody míváme my všichni co jsme to 
zažili, protože v mým vyprávění není ani půl slova vymyšlenýho. 
Zatím nás tunel ven vždycky pustil. Třeba za rok…. 
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„E“ 
Miroslav Marusjak - Miky                                             kategorie Próza 
 
Je neděle. Lesem směr kemp jde tremp Fred Nedvěd. Večerem, 
éterem nese se zpěv. Fred pěl, že pel všech žen je pech. Tremp 
Nedvěd Jen řek:  
„Frede, jsem jeden z těch, kterej čet, že věk všech hezkejch děv, je 
nejlépe deset let, věř.“ 
„Hele Jene, seš blbec, sereš mě, štve mě vřed. Celej den jsem nejed, 
dvě vejce jen“, řve Fred. 
„Jééé, hle zde, med včel!“, hles tremp Nedvěd Jen.  
 Sed v mech, ten med hned jed, stejně Nedvěd Fred. 
V lese v jedné z děr, zvedl slech, plnej blech, medvěd. Ten zpěv, ten 
řev jej hnět, že zbled, měl vztek. Řek: 
„Tremp Nedvěd Fred end Nedvěd Jen chce med Včel? Ne!“  
Zved prdel, lesem šel medvěd, směr Fred end Jen Nedvěd. 
„Medvěd!“, řve Jen Nedvěd. 
Děsně se lek, tremp Fred Nedvěd. Vše v něm vře, prdl v něm ten vřed. 
Krev teče z střev. Chvěje se, třese se. Mrtev kles. Cement tvrdej je teď 
Nedvěd Fred. 
Medvěd vrčel, Jen Nedvěd mlčel. Ze země větev zved. Medvěd škleb 
v tlem. Jen plesk, klep jej v leb. Hle vedle – jedle kmen. Jenže ten Jen, 
kg celej cent. Hever neměl. Těžce leze vejš end vejš před medvědem. 
Ten třese kmenem. Nedvěd děs v tlem, let směr zem, přes kg cent, 
z deset „em“. Šleh těžkej cep, tvrdej střet.  
Kde je medvěd? Hnědej flek! 
Kde je Nedvěd Jen? Krev teče z cév, ze srdce teče krev, zheb ten hrdej 
rek. Tremp Nedvěd Jen mrtev. 
The end. 
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Procitnutí 
 

Jiří Kormoš - Víťa                                     kategorie Poezie 
 

Ach to hrozné slunce, 
jak spaluje mé líce. 

Našel jsem velkou ochranu 
v třešňovém sadu, ve stínu. 

Já sledoval, jak pupen mění se tu v květ, 
poznal jsem, jak nádherný je svět. 

Zaslechl jsem pění ptáků, 
rozeznal i píseň vlků, 

ale to už byla temná noc, 
co má na mne zvláštní moc. 

Já splynul jsem s ní v jednotu 
a zahnal její temnotu. 

Z noci stal se pro mne den 
a já získal nový vjem - 

že ač je člověk pánem tvorstva, 
páchá na něm hrozná zvěrstva, 

že devastuje krajinu, 
bez studu, ostychu a bez splínu. 

Že ničí vše co má 
a nikdo jej za to netrestá. 
Vidím, že je to marný boj, 
což působí mi velký bol. 

Vidím, že přivede světu utrpení, bolest, záhubu 
a proto apeluji - sjednejme všichni nápravu. 
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Příběh o stvoření trampského národa 
Martin Beran - Marťos                                             kategorie Próza 
 
To jak vznikl svět podle bible všichni známe, snad není třeba tento 
fakt rozepisovat. Ale jak to bylo se vznikem Brdského prasvěta a 
prvního pratrampa? To je fakt již méně znám. Vše se odehrálo takto: 
Fabián samo velké prabožstvo Brdského prasvěta stvořil Prazemi. Pra 
zemi pustou, prašnou, tvrdou no prostě smutnou a ponurou. A protože 
je Fabián šikovnej měl to hned, asi tak… do oběda. Seděl na Brdském 
Olympu na  skále u své zahrádky a začal se děsivě nudit, a tak 
přemýšlel co provede. Až ho napadlo stvořit si pratrampa, kterého by 
mohl zlobit a dělat mu různé naschvály. Jako třeba: sešle na jeho 
zápalky vlhkost, v noci když spí pod širákem spustí na něj prudký 
déšť. Když je venku sucho polije mu dřevo na oheň vodou, fouká mu 
kouř z ohně do očí. Když tramp pospíchá na potlach, svede ho ze 
stezky a tramp přijde až druhý den ráno, ale pokud opravdu dorazí, 
pošle na celý potlach hajného a celé polesí. A tím vším se hrozně baví. 
To byl praprvní den. 
Z hlíny a šutrů si tehdy uplácal pratrampa, pak to po něm ještě zkoušel 
jakýsi rabi Jehuda Löw ben Bezalel, ale to se mu prej povedlo jen na 
půl. Schoval ho prej v nějakým srubu, kterej se jmenuje Synagoga. A 
tomu trampovi říkali Golem. Ale to už předbíhám trampským dějinám. 
Tak na toho svého pratrampa, kterého si tedy jak jsem říkal uplácal 
z hlíny a šutrů, foukl dým ze své dýmky a tím mu daroval život. 
Tramp se zakuckal a hromně zaklel „kterej všivák to udělal?!“ Hej 
Hombre, ozvalo se ze tmy temným a trochu posměšným hlasem to 
jsem byl já pronesl Fabián. Aha tak to jo. A začali si povídat. A to byl 
den pradruhý. 
Pratřetí den, když si pratramp chtěl po dlouhém klábosení s Fabiánem 
protáhnout kostru udělal pár kroků a po každé zakopl o balvan, nebo 
spadl do díry. To se mu nelíbilo a povídá“ Hele, ty, Fabiáne, tady se 
nedá chodit. Podívej, jak jsem potlučenej! Nechceš vymyslet 
světlo?“ Samo prabožstvo Fabián se smál až se za břicho se zelenou 
kamizolou popadal, ale protože to byl jeho kamarád, tak povídá „že jsi 
to ty, tak já ho tedy stvořím“. Třísknul dvěma křemennýma kamenama 
o sebe a bylo světlo. No vidíš, jak je to snadný, ale to si nejprve 
musím….já vím, já vím odvětil Fabián. Teď poprvé viděl pratramp 
sám sebe, jak vypadá. Urostlá šlachovitá postava, tmavé krátké vlasy. 
Tvář drsná s romantikou v očích, brada lehce porostlá vousem. Kolem 
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pasu měl opasek s náboji v klíně zavěšen pracoult značky PraSmith 
and PraWesson na druhé straně mezi půlkami se mu houpal prabowie 
knife. Úchvatný pohled. A byla noc. 
Pračtvrtý den ráno, povídá pratramp. Hele o co takhle, nechtěl bys, 
třeba, no večer na obloze…. No vždyť víš! Je to jednoduchý! Tak 
hymbajs přemýšlej! S tebou je to těžký. Tak já ti ještě poradím. Jsem 
duše drsná, ale při tom romantická a v noci se rád chci koukat na co? 
Nebo se taky budu podle toho orientovat? Až to teda pojmenuju. 
Fabián zabafal ze své dýmky a povídá, už vím prahvězdy. No konečně, 
to ti to trvalo. Foukl do dýmky a žhavý popel se rozlil po praobloze, 
která od té doby překrásně zářila v různých tvarech. Pra tramp 
poděkoval a v pranoci než usnul pojmenoval různé pranebeské 
objekty tvořené z prahvězd. A tak končí den pračtvrtý. 
Tak co, jak ses vyspal pod nebem plným prahvězd? Pojmenoval jsem 
všechna souhvězdí, rozplýval se krásou, ale jsem stuhlej z té tvrdé 
prazemě a zmrzlej až na kost. Fabiáne, Fabčo, kamaráde, stvoř krásně 
měkkou zelenou pra trávu a pramech ať se mi pohodlně leží a voňavé 
prabylinky ať se mi při jejích pra vůních krásně usíná. A taky stvoř 
pra oheň a prastromy, abych si mohl udělat praohniště a potom 
prapotlachy, prosím. Z dýmky pra božského Fabiána vyšel tak mocný 
dým, že zahalil celou Brdskou pra zem a začali se dít věci. V krajině 
začali vyrůstat statné prastromy, prakřoviny, celá zem změkla pod 
zeleným kobercem jen tu a tam vykukovali prakameny, pra balvany 
nebo pra skály a provoněla se vůněmi rozličných pra bylin. Pod 
praskalou zapraskal pra oheň do dnes ukryt v srdci každého trampa. 
Nedaleko ze země vytryskl pra pramen, který se do dnes jmenuje 
Fabiánův pramen a má kouzelnou moc. Pra tramp přijímal celou tu 
prakrásu všemi svými prasmysli a byl okouzlen. Ty pra vole to je 
pranádhera a omdlel. 
Tak, kamaráde a já končím, teď už máš všechno a já jsem pěkně 
utahaném. Šest dní tvořím a už nemůžu. Já jdu odpočívat a ty běž na 
první pra vandr a všechno omrkni a nezapomeň postavit pracamp, kde 
spolu budem dál rozmlouvat. Díky Fabiáne, pravil pratramp sbalil pra 
usárnu a vydal se na pra trail. A tím začíná den sedmí plný odpočinku 
a vandrů. 
Celý tento příběh jak jste již určitě pochopily se odehrál na Olympu 
Brdského kraje na Plešivci. Ale tímto celý příběh nekončí, ale 
odehrává se dál. Kdy je pra trampovi na vandrech smutno a tak 
poprosí Fabiána, aby mu stvořil kamaráda, s kterým by mohl chodit. A 
jak se to vše pokazí, ale to snad až příště. 
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Podzimní zpívání 
 

Blažena Jeníková - Číča                                     kategorie Poezie 
 

Už končí doba teplých nocí, 
vlahého vánku od řeky.  

K ohni již vezmeš deku, celtu  
a zahřeje jen kopa žertů,  

sklenička grogu ba i píseň,  
co zažene všem kolem tíseň.  

Zažene mraky z čela  
a od rána až do večera  

naladí strunu ve tvé duši.  
To staré písně kamarádů 

zažehnou oheň v nitru  
srdce, zahřejí dlaně,  

vdechnou naději,  
že za čas opět širé pláně  
zelení prostřou tuláku,  
zavoní rozkvetlé stráně  
široko až tam do mraků.  
I chladný vítr ze strnišť,  
co mete listí starou alejí,  

cuchá vlasy  
a v komíně teď zpívá  

si po nocích pak v lehkém spánku,  
položen měkce do červánků 
o jarním dovádění snívá.  

O letních nocích ve skalách,  
o lesních hvozdech za měsíčku,  

kde slyšet je jen zpěvy sýčků 
a tiché kroky lesní zvěře.  

Anebo písně trampské chasy  
u ohňů pějíc všemi hlasy.  
Často si vítr s nimi zpívá  

z jara i pak, když přijde zima. 
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Smolař 
Petr Kaizr – Grizzly                                                 kategorie Próza 
 
To se jednoho krásného června před mnoha lety usnesla rada 
T.O.Roháči,že vezmou pod svá ochranná křídla pár 
mladých,začínajících trampských nadšenců.Měli zrovna v plánu projít 
místa kolem své oblíbené Želivky,která ještě nenavštívili.“Vezmem to 
z druhý strany“.prohlásil šerif Kruťas.Dojeli jsme do Ledče,z Ledče 
ještě autobusem do Kožlí a pak už po svých až k vytouženému 
toku.Nadšení mládeže trvalo ale jen asi kilometr,protože se dvěma 
nováčkům rozsypal bágl. Balili se sami a ve spěchu a takhle to 
dopadlo.Takže jsme se museli přebalit.Hezky pomalu,pečlivě,aby 
nenastaly komplikace.Dále cesta ubíhala v pohodě a všichni se těšili 
na nová zákoutí v neznámých končinách. 
Jenže přišel čas krmení a najednou obličej jednoho posmutněl.Uložil 
si totiž „moudře“ máslo do spacáku,netuše,že v tom vedru mu takto 
zabalenému nebude nejlíp.Prý si myslel,že když ten spacák izoluje 
teplo,bude izolovat i vychlazené máslo.Zachránili jsme co se 
dalo,seškrabali jsme zbytky másla,namazali na chleba,zapili čajem 
čerstvě uvařeným,zahladili stopy a pokračovali v pochodu. 
Když jsme dorazili ke břehu,rozhlíželi se zkušenější kudy se vydat 
dál.Rozhodlo se,že řeku přebrodíme,protože na druhém břehu se 
chůze zdála být schůdnější.Přechod se samozřejmě neobešel bez pádů 
do chladivých vln Želivky k velké radosti přihlížejících.Naráz ale 
smích ustal.To onomu máslovému hrdinovi vyklouzla ze žracáku 
zbylá půlka chleba a odplula vdál. 
Jenže to neměl být konec smolného dne-teda aspoň pro toho jednoho 
z nás.Řeku jsme pak už zdárně přebrodili a pokračovali v chůzi až do 
pozdních hodin.Ještě než se začalo smrákat,dorazila naše výprava na 
sympatický plácek.“Zde je to místo zaslíbené,kde pro dnešek složíme 
své unavené kosti“!Zvolal šerif a všichni se jali připravovat vše 
potřebné.Opodál byla hromada suchého dříví,takže o oheň bylo 
postaráno,každý si našel „to své místečko“.Když bylo připraveno 
ohniště,učili se elévové,pod dozorem těch zkušenějších rozdělat oheň-
a docela se jim zadařilo. Když už ohýnek plápolal,osadní kuchař Sysel 
počal připravovat večerní hrachovou polívku (tenkrát se ještě vyráběla 
„kostková“).Při rozdělování porcí postihla našeho smolaře – do třetice 
všeho zlého – další pohroma:vylil svoji porci kamarádovi Měkotovi za 
límec.Tentokrát to byla i smůla politého,protože ta polívka byla ještě 
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docela vařící.Takže jeden kamarád (který za další 4 roky dostal 
přezdívku „Grizzly“) bez večeře,druhý opařený-naštěstí byla kousek 
chladivá voda,takže se to obešlo bez větších starostí.Večer při 
písničkách a vyprávění utekl jako voda v Želivce,krásně jsme se 
vyspali,ráno ze zbytků menáže zhotovili snídani,opět za sebou 
zahladili stopy pobytu-opravdu pak nebylo znát,že tam kdosi 
přenocoval,a už nezatíženi potravinami jsme se vydali směrem 
k domovu. 
Zapomněl jsem upozornit,že tehdy ještě existovaly pracovní soboty! 
O tom smolném dni budoucího Grizzlyho se ještě dlouho vyprávělo.A 
věřím tomu,že minimálně onen opařený si občas na ten vandr 
vzpomene… 

 
Vítej,královno 

Petr Kaizr – Grizzly                                                 kategorie Poezie 
Hlavou se honí mi 

spousta rýmů 
jak letos přivítat 
královnu Zimu. 

 
Že jsme se těšili 
všichni a všude 
že zase sněhová 
nadílka bude. 

 
Že po nás v závějích 

šlépěje zbydou 
mráz nám vlas zabarví 

bělostnou křídou. 
 

Takže buď vítána 
královno chladu 
a otevři náruč 

všem kamarádům. 
 

Lesem pak zazvoní 
rampouchy vesele 

a Zima zavolá 
"Tak jsem tu,přátelé!" 
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Benetkové 
Miroslav Neuvirt - Wandri                                            kategorie Próza 
 
To nedělní odpoledne jsem dobíhal vlak, jak se říká na poslední chvíli. 
Torna mi zběsile poskakovala na zádech, kytara překážela ve sprintu. 
Ale i tak jsem na perón dorazil včas. Bezradně se však rozhlížím po 
prázdném nástupišti, vlak nikde. ,,Co pak, co pak, nejede? “,ozvalo se 
od nádražní budovy. Otáčím se po hlase. Chlápek v modrý uniformě 
tam stojí opřenej o nákladní vozík a uchechtává se do vousů. ,,Milej 
zlatej“, vy nevíte, že se v noci měnil čas? Další vlak Vám pojede až za 
dvě hodiny“. Přiznávám se, že jsem na ten zpropadenej čas zapomněl 
jako na smrt. ,,Nic si z toho nedělejte, nejste jedinej. Skočte si zatím 
na pivo. Šel bych hned taky, ale služba je služba, víte?“ Na 
ajznboňáka to nebyl vůbec špatnej nápad a tak jsem zapad do nádražní 
restaurace. Na tak malou staničku tam bylo živo jak v Berouně na 
rynku. Našel jsem si místo a dychtivě popadl přinesenej půllitr. Neměl 
jsem ani dopito, když si ke stolu přised postarší chlapík. ,,Mám po 
šichtě a tak to jdu spláchnout“, povídá. Popíjíme a pomalu se dáváme 
do řeči. Během hovoru mne zaujal jeden starej, zachmuřenej chlap. 
Seděl v rohu hospody u malýho stolku s jedinou židlí. O ruch a šum se 
evidentně nezajímal, upřeně pozoroval jakýsi bod před sebou na 
zdi. ,,Co je to za chlápka tamhle v rohu, neznáte ho?“ , zeptal jsem se 
zvědavě. ,,Ale jó, to je starej Benetka“, na to můj soused. ,,Takovej 
místní podivín. S nikým se nestýká, už léta nepromluvil ani slovo. 
Žena mu umřela, zůstal úplně sám“. Zvědavost mi nedala. „ To neměli 
žádný děti ?“  Chlápek se napil a pak: ,,ale měli, dva kluky, dobře 
jsem je znal, jak by taky ne, byli to mí spolužáci. Ale oba dva zůstali 
ve válce“. Do odjezdu vlaku zbývalo ještě spousta času a tak jsem mu 
objednal pivo. Soustředěně se zahleděl na sklenici, pak se napil a dal 
se do vypravování. 
Rod Benetků žil tady v Markově, jak vždycky s pýchou říkal starej 
Lojza Benetka vodjakživa. A taky opravdu, jakmile  se něco za ta 
dlouhá léta  v Markově šustlo, nebo zvrtlo byli Benetkové u toho. 
Alois Benetka- starej Lojza, jak  mu za čas  po narození prvního syna 
začali říkat místní, byl krejčí. Zrovna tak jako jeho tatík, dědek, ba i 
pradědek. A tak bylo víc než jasný že i prvorozený jak jinak než Lojza, 
byl krejčíkem taky. A jako by mu ta krejčovina nestačila, nechal 
vyučit krejčím i druhýho syna Tondu. To ale nebyl zrovna dobrej 
nápad. Tři krejčíky městečko neuživilo a tak Tonda zůstal na vojně. ,, 
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A udělal dobře“ , vykřikoval často  Benetka u nedělního mariáše. ,, 
Teď není do čeho píchnout, lidi šetří a chodí div né v hadrech“. Nutno 
říct, že starej Benetka byl pan krejčí- machr. Ten šil jen pro místní 
honoraci a i z nejbližšího okolí za ním přijížděli jen Ti majetnější. ,,Já 
nějaký starý hadry spravovat nebudu, vod toho tady nejsem“, odmítal 
některé zákazníky. Pak ale přišla válka a s živností to šlo z kopce. Ke 
všemu se jeho syn Tonda dostal přez Polsko a Francii  do 
Anglie. ,,Ten nám to ale vyved, co matko“ , láteřil starej 
Benetka. ,,Vono nestačí, že strejc přišel s legiema. Teď abychom měli 
staženej zadek strachy, aby nás nešoupli někam do lágru“. Ke všemu 
se v městečku usadili vojáci wermachtu. ,,Tak to je s náma matko 
ámen, teď nás mají všechny v hrsti, za chvíli se připrav, pudem“. Ale 
nebylo to tak horký.  Po nějaké době si Němci na Benetku přece jen 
vzpomněli. Zajímal je ale pouze jen jako krejčí. Tu upravil uniformu, 
tomu ji zase přešil, nebo dokonce ušil novou, extrovní - slavnostní.To 
samozřejmě jen vyšším důstojníkům. ,,Táto brzdi“, radila Lojzovi 
manželka. ,,Dyť už se na nás lidi začínají dívat skrz prsty. A těch  řečí, 
co je kolem“. ,,Dej pokoj matko, kecama si šrajtofli nenaplním“, 
utrhoval se na ženu Benetka. Válka se pomalu chýlila ke konci a se 
starým Benetkou bylo zle. ,,Už mne ani nezvou na karty“, 
prskal. ,,Dyť jsem přece nic špatnýho nedělal, jen přešíval starý 
mundůry“. Koncem dubna Němci opouštěli Markov a městečko se 
pomalu probouzelo z dřímoty. A tak jak to bylo i jinde v republice, 
pár chlapů si navlíklo na rukáv rudou pásku a  chtěli odzbrojovat 
německý vojáky. ,,Lojza to koupil, mladej Benetka to dostal“, letělo 
Markovem jednoho dne od domu k domu. Pak ho starýmu Benetkovi 
přivezli. Tak to vidíš Benetko, ty jsi skopčákům látal uniformy a voni 
Ti za to zastřelili kluka. Slýchával pak často starej Lojza. A netrvalo 
dlouho vod pohřbu, když dostal vojenský dopis. Váš syn Antonín 
Benetka, příslušník 2. praporu Československé samostatné obrněné 
brigády ve Velké Británii, padl v boji. 
Až někdy pojedete přes Markov, zastavte se na hřbitově. Hned tam 
vlevo za brankou je hrob bratrů Benetků. Starej Lojza nechal umístnit 
na desku tyto verše: Za našich hochů strasti, zmařených srdcí vznět. 
Za zkázu mého rodu urvaný žití květ. Rodičů opuštěnost, hoře a oběti, 
za všechny hrůzné činy, jichž není paměti, buď proklet národ Němců, 
buď proklet navěky.   
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Osm dní 
Veronika Dvorná                                                 kategorie Poezie 

 
Ještě osm dní 
než se rozední 

než se vydám k tobě 
na cestu poslední. 

 
Smutné bylo loučení 
jak by zastavil se čas 

potůčku temné zurčení 
pak přetrhlo náš hlas. 

 
Že shledáme se brzy 
já stačil jsem ti říct 
a dodnes mě to mrzí 
že skryla jsi svou líc 
snad tajila jsi slzy 
snad zatajilas víc. 

 
Já spatřil záblesk naděje 

a dálku v očích tvých 
však teplo tvé mě nehřeje 

a smutek na mě dých‘. 
 

Já blázen v tu dálku uvěřil 
a nechal jsem tě jít 

tebe snad pánbůh nestvořil 
to ďábel musel být. 

 
Život svůj bych za to dal 

a víš, že nejsem lhář 
i duši svou bych zaprodal 

jen vidět tvoji tvář. 
Nic jiného jsem nehledal 
než tvých očí jasnou zář. 
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Jak (ne)plout po Vltavě 
Jalub Florian                                                                kategorie Próza 
 
Když jsem se na jednom letním táboře,kde jsem působil jako jeden ze 
spoluvedoucích, skamarádil s některými dětmi, napadlo mě vzít je na 
podzim s sebou na vodu. A v září téhož roku jsem to i udělal- splul 
jsem se třemi z nich na dvou lodích jeden úsek Berounky na 
Křivoklátsku, přičemž mi maminka jedné z nich dělala spoluvedoucí.   
Verunka chtěla, aby byly na Berounce větší peřeje.A malá Jana se mi 
po skončení plavby svěřila, že loď na závěr přibrzďovala pádlem, aby 
ta plavba trvala déle.  
To mě dojalo. 
„Příště,“ pomyslel jsem si, „je vezmu na vodu zase. Ale ne na těch pár 
hodin jako teď, ale na celý víkend a spluji s nimi horní Vltavu od 
Lenory do Nové Pece!“ 
Člověk míní… 
Jana i se svou maminkou téměř na poslední chvíli účast na druhé 
plavbě odřekly. A já si, když nic jiného, musel přinejmenším hledat na 
plavbu s dětmi novou ženskou spoluvedoucí. 
Myslel jsem si, že mám celkem dost kamarádek, a to i některé 
vodačky.  Jenomže….. 
První (mimochodem velice fyzicky zdatná) byla zrovna nemocná. 
Druhá (bylo to v 90.letech) začínala podnikat a kupovala si  právě o 
víkendu dodávku. Třetí měla víkendový seminář, čtvrtá podobný 
seminář sama pořádala.Pátá,hluboce věřící,měla nějakou církevní akci. 
A tak dále, a tak dále… 
Předposlední, koho jsem oslovil, byla jistá docentka klinické 
biochemie, takto kovaná vodačka. Pro ukázku snad stačí, když řeknu, 
že ještě za dob komunismu, když si chtěla sjet shodou okolností také 
horní Vltavu z Lenory a zjistila, že její loď trčí ve Strakonicích, neb 
všechny nákladní vagóny  byly „odveleny“ na podzimní sklizeň 
brambor, zajela si tam vlakem, narvala svou kánoi (klasickou, ne 
nafukovací!) takříkajíc na hraně porušování fyzikálního zákona o 
neprostupnosti hmoty do tamního malého motoráčku, odvezla si ji do 
Lenory a tu Vltavu si pak stejně sjela. 
I ona mi- aby se to nepletlo- odmítla účast a ještě podotkla: 
„Víš,kdyby se to stalo mně,že by mi tolik lidí odřeklo,zamyslela bych 
se nad tím, jestli není..“ 
„…osud proti tomu?“ dokončil jsem za ni. 



 277

„Tak nějak.“ 
Později jsem si na tenhle krátký rozhovor vícekrát vzpomněl. 
Jako poslední mi zbývala už jen Libuška. To byla sice už starší paní, 
ale dosud hrála aktivně tenis. A navíc jsem ji poznal v Norsku, kde, 
věk nevěk, běhala po kamenech a po ledovcích jako čiperka. Ta 
kupodivu jet mohla. 
Oddechl jsem si. Jak se ukázalo, poněkud předčasně. 
V pátek ráno jsem pádil podél pražské magistrály, lačně hltaje 
„vonný“ smog. Nějaký puberťák totiž oznámil telefonem, že v metru 
je bomba. A já musel v práci stihnout takzvané ředitelské poradní 
hlášení. 
Samozřejmě, že v metru žádná bomba nebyla. Ale to hlášení jsem- 
zdravě vyuzený- stihl. 
Ještě že mi vstřícný šéf oddělení povolil v pátek odejít z práce o něco 
dříve, takže jsem se mohl před odjezdem vrátit na skok domů, a  
nemusel jsem tudíž aspoň podél té magistrály pádit s veškerou bagáží. 
S tou jsem se něco později „valil tímto světem“ ve stylu Franty 
Zapadla z Lokálky směr nádraží. On sice váží (prý) 125 kg a já jsem 
tehdy vážil tak o půl metráku méně,ale ten rozdíl jsem celkem hravě 
dohonil dvěma bágly-na  zádech a na prsou V jednom jsem měl 
vyfouknutou loď-miniraft,ve druhém vše ostatní,včetně dvou stanů–
pro „pánskou“ a „dámskou“ část výpravy- a elektrického vařiče, neb 
jsme z pátku na sobotu měli přenocovat v tělocvičně jedné malé 
pošumavské školy. Celkový obraz pak vhodně doplňovala  čtyři 
svázaná pádla v ruce. 
Cesta vlakem i nocleh v tělocvičně proběhly pak už bez větších příhod. 
Ráno jsme mířili pošumavskou lokálkou do hor a dál do Lenory a 
vypadalo to, že už je všechno v pohodě. Jen Klárka si stěžovala, že ji 
pobolívá rameno. 
U řeky jsme začali nafukovat loď vedle Němců, kteří měli podobný 
raft jako my, jen o něco větší. V duchu jsem propočítával váhu nás 
všech včetně bagáže. Loď bude o něco přetížená, ale to by se mělo 
zvládnout. 
Vtom začala Libuška panikařit, že přetížená loď nesjede ani ten  malý 
říční stupínek za lenorským mostem. Trochu jsem se podivil, takovou 
jsem ji z Norska neznal. Ale co! 
„Tak to sjíždět nemusíš, Libuško, sjedu to sám s Verunkou. Verunko, 
budeš můj háček?“ 
Dodnes mám dojem, že ta malá tenkrát spěchala na příď mé lodi ráda. 
Samozřejmě, že ten stupínek jsme sjeli zcela hladce. Vyhnul jsem se 
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ostrým kamenům v zátočině, přistál za ohybem řeky na písčitém břehu 
a vydal se zpátky pro Libušku s Klárkou. 
Houští za tím písčitým břehem bylo tak husté, že jsem musel používat 
pádla jako mačety, abych se jím prosekal. 
Když jsem se konečně prodral tou houštinou zpátky k místu startu, 
strnul jsem.  
Němci s raftem byli pryč, děvčata také! Zíral jsem- řečeno 
s kapitánem Kidem- na „dočista prázdnej flek“! 
Kam se poděly? A proč vůbec odešly? Vždyť mají všechnu bagáž u 
mne v lodi! 
„Klárkóóó! Líííbuškóóó!“ zavolal jsem. 
Pak jsem zakřičel. Řval jsem. 
Nic. 
Chodili jsme pak s Verunkou po celé Lenoře a já se vyptával turistů 
česky i německy. Zase nic. 
„Tak to se nedá nic dělat. Ty už jsou pryč. Verunko, vyplujeme a 
necháme jim tu vzkaz.“ 
Přiostřil jsem nožem klacík a přibodl do hlíny na místě startu lístek se 
vzkazem. Pak jsme- vlastně podruhé- vypluli. 
Chvilka pohody na tiše zurčící, plynoucí, liduprázdné šumavské řece! 
Jenže ta pohoda nemohla být úplná. Kam se, lámal jsem si v duchu 
hlavu, ty dvě jenom poděly? A proč, himlhergot, vůbec odešly? 
Před námi se klenulo nad řekou krásné zelené přírodní loubí. 
Nepamatuji se, že bych jindy dělal takovou- slušně řečeno- hloupost a 
vstával za jízdy v lodi. Teď jsem to ale udělal, protože jsem si tu 
scenérii i se svým malým háčkem na přídi chtěl vyfotit. 
Jenomže takové přírodní loubí se obvykle skládá z klenutých větví. 
První jsem se ještě stačil vyhnout, ale druhá mě zasáhla přímo do 
prsou. 
Když jsem se vynořil z vody, spatřil jsem Verunku, jak usilovně 
kontruje a snaží se zastavit loď. Moc se jí to nedařilo- byla malá, měla 
malé pádlo a loď byla naložená čtverou bagáží.. 
Rozběhl jsem se vodou za ní. Vzhledem k tomu, že mi řeka v těch 
místech sahala  tak do půli stehen, to byl takříkajíc běh s handicapem.  
Ale Verunka byla chytrá- vztáhla ruce,zachytila se za splývající 
vrbové proutí, a tak loď zastavila. 
Nasedl jsem, mokrý od hlavy až k patě jako vodník, a pluli jsme dál. 
(Ty fotky byly po vyvolání takové, řekl bych,impresionistické, 
s tónovanými barvami. Tenkrát jsem ještě neměl digitál). 
Na chvilku jsme se zastavili u známého dřevěného mostu z rechlí. Pak 
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jsme  pluli zase dál. V proudu řeky místy postávali ve vysokých 
holínkách rybáři a muškařili. Lovili pstruhy. 
Jen Klárka s Libuškou nikde. 
A tehdy jsem poprvé zahlédl ve Verunčiných očích slzičky. 
„Najdeme je?“ zeptala se úzkostlivě. 
„Najdeme je, Verunko!“ odpověděl jsem tak rozhodným tónem, až 
jsem se sám sobě podivil.  A v duchu jsem si pomyslel: „Ano, 
najdeme je- jenomže kdy a kde?“ 
Soumarák! Podpluli jsme most a přistáli u pravého- teď v září 
liduprázdného- břehu. 
A vtom se na něm zhmotnila dobrá víla, výborně maskovaná za  
místní paní středních let. 
„Nehledáte náhodou babičku?“ 
„Ano, hledáme!“ odpověděli jsme s Verunkou unisono. „Kde….?“ 
„Víla“ ukázala rukou za sebe. 
Po travnatém břehu k nám přibíhaly obě ty uprchlice. 
V prvním okamžiku se ve mně vzedmula velká vlna vzteku. Ale pak 
se přes ni převalila ještě větší vlna úlevy a když doběhly, všichni jsme 
se objali. 
Konec dobrý, všechno dobré, pomyslel jsem si. A nahlas jsem řekl: 
„Teď postavíme stany, rozděláme si oheň, uvaříme si večeři, přespíme 
tady a ráno poplujeme dál.“ 
„Ale když mě bolí rameno,“ ozvala se Klárka. 
Znal jsem ji z tábora jako zdatné malé děvče,navíc narozené ve 
vytrvalém znamení Kozoroha. To rameno byla téměř jistě 
psychosomatika, ale co jsem měl dělat? 
„Nechtěla by sis lehnout do stanu a přespat tady?“ zkusil jsem to ještě. 
„A ráno uvidíme. Když ti zítra ráno bude zase dobře, poplujeme dál, 
když ne, vrátíme se odtud.“ 
„Ne. Prosím tě, vraťme se hned teď.“ 
Co jsem mohl dělat? 
Poslední vlak z Gun Hillu, pardon, ze Soumarského mostu, jel v sedm 
hodin večer. Až na zhruba padesát ocvočkovaných metalistů,  kteří ten 
jediný malý motorový vagónek téměř zaplnili, jak jeli do Malenic na 
diskotéku, to byla pohodová jízda. A také až na tu trochu stesku nad 
nevydařenou plavbou. 
Libuška mi mezitím vysvětlovala svůj „úhel pohledu“: Když jsem 
s Verunkou odplul, domnívala se, že jsem ujel natrvalo a nechávám je 
tady (no, nevím, nevím,zda je tohle můj styl), a tak si i s Klárkou 
v mžiku stoply autobus- ne obyčejný, nýbrž zájezdový vodácký, 
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s vlekem pro kánoe,jenž tamtudy zrovna projížděl. Obě sice u sebe 
neměly nic než pádla, ale právě podle nich v nich řidič rozpoznal 
vodačky a vzal je s sebou do Soumarského mostu. 
Tam začala v Libušce hlodat neodbytná myšlenka, že se přece jenom 
snad trošičku ukvapila. A tak obě nasedly na motoráček a vydaly se 
zpět směr Lenora.V Lenoře-zastávce nás Klárka zahlédla oknem u 
toho mostu z rechlí. 
Obě okamžitě vystoupily z vlaku a seběhly dolů k řece. Jenomže my 
jsme je neviděli a mezitím jsme už odpluli. 
Být teď já na Libuščině místě,začal bych loď honit pěšky po silnici- je 
to jeden z mála úseků řeky, kde souběžně s tokem vede silnice i 
železnice. 
Jenže ony se- dodnes nevím,proč-vrátily proti proudu pěšky do 
Lenory. Tam zjistily, že žádný motoráček směr Volary toho dne už 
nejede. 
A tak Libuška hledala, až našla přímo na lenorském nádraží jednoho 
dobráka s autem, který je obě odvezl do Soumarského mostu,kde jsme 
se setkali. 
Mezitím jsme dorazili do Strakonic. Byl tam telefon na mince (byla to 
90. léta a mobil tehdy ještě neměl žádný z nás), a tak jsem mohl sdělit 
mírně udivenému tátovi Verunky a Klárky, že se vrátíme už dnes 
pozdě večer. 
Za chvíli jsme už ujížděli rychlíkem směr Plzeň. 
„Máte nečitelný lístek, je neplatný!“ oznámil mi průvodčí. 
„Ksakru!“ Zaklel jsem, ale jenom v duchu. V Soumarském mostě není 
staniční pokladna, a tak nám průvodčí ručně vypsal lístek ve vlaku. Já 
si ho mechanicky vložil do své pořád ještě mokré ledvinky a vlhkost 
v ní písmo inkoustové tužky rozpila. 
Žijeme v tržním hospodářství bez přívlastků, pomyslel jsem si a 
nahlas jsem řekl:“Pane průvodčí, ale čísla jsou ještě čitelná! Tohle je 
cena cesty za dospělého, tohle za důchodkyni a tohle za dvě děti!“ 
A bylo tomu tak. 
Průvodčí sice brblal- já mu tu jeho velkou chvíli takhle zkazil!- ale 
nechal nás být. (Později mi lístek uschl natolik, že se stal celý opět 
čitelným). 
Plzeň! Za dvě hodinky  jsme doma! 
Člověk míní, České dráhy mění. 
„Pozor, pozor, hlášení! Rychlík „Cassovia“ do Prahy je zrušen!“ 
Nebyl to apríl. Toho roku byly na Moravě povodně. A rychlík 
z Chebu do Hranic na Moravě dráha kvůli tomu „velkoryse“ zrušila 
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rovnou celý! 
Nocleh na plzeňském nádraží je pro drsňáky. Se dvěma malými 
děvčaty to bylo nemožné. Naštěstí jel ještě poslední osobák na Zbiroh 
a Zdice. 
„Verunko, Klárko, Libuško- jdeme!“ 
V téměř prázdném vlaku dostala Libuška „spásný“ nápad, že musí dát 
zprávu tatínkovi obou děvčat, že dorazíme až ráno.  
„Nemusíš. Nádražní rozhlas v Praze bude jistě hlásit to samé, co 
v Plzni, a on to už pochopí.“ 
Nedala si to vymluvit.A tak běhala sem a tam doslova po celém vlaku 
přes spojovací můstky mezi vagóny, v ruce lístek s telefonním číslem, 
a usilovně se snažila ho někde předat výpravčímu. 
Jenomže měla až neuvěřitelnou smůlu. Když doběhla dopředu, stál 
výpravčí až u posledního vagónu. A když zas doběhla dozadu, 
výpravčí mával výpravkou těsně u lokomotivy. 
Zkrátka- ani na jedné zastávce se jí to nepodařilo předat a za 
Zbirohem to už vzdala. 
Ve Zdicích bylo ztemnělé nádraží a zamčená čekárna. Napadlo mě 
sice, že bych mohl  postavit stany na trávníku u nádraží, ale kvůli 
dětem jsem raději přemluvil výpravčího, aby nám odemkl čekárnu. 
Kupodivu to udělal. Verunka s Klárkou si lehly na dřevěné lavice a 
obě v tu ránu usnuly. Já si zdříml  zanedlouho poté. A Libuška? Ta 
seděla a probděla vsedě celou noc. Někdo by možná řekl, že si to třeba 
uložila jako pokání. 
První ranní vlak jel ve čtyři a po páté jsme byli v Praze. V šest jsem 
dovezl Verunku a Klárku domů. Jejich táta měl naštěstí, coby někdejší 
absolvent plzeňské Porty, pro takové situace pochopení. 
Domů jsem dorazil v sedm ráno. Zazvonil jsem, ale bez odezvy.Pak 
jsem zaklepal- nic. Ticho. 
„Rána jsou smutnější než večer….,“ zpívá Jarek Nohavica.  Táta mi 
umřel o rok dříve- divíte se, že mě bezděky napadla i myšlenka na 
nejhorší? 
To už jsem bušil do dveří pěstí a z okolních bytů začali vykukovat 
mírně rozespalí sousedé. Jeden z nich měl mobil. 
Zavolal jsem tedy na zámečnickou pohotovost. A sotva jsem ukončil 
hovor, otevřely se dveře a z nich  vykoukla má rozespalá máma, 
nevinnost sama. 
„Co je? Já jsem do čtyř nemohla usnout….“ 
Řítil jsem se předsíní k telefonu, abych to odvolal. 
„Už odjeli,“ řekl mi neosobní hlas na druhém konci linky. „Zaplatíte 
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tři sta korun za zbytečný výjezd!“ 
A tak jsem- jako tečku za tím výletem- ty tři stovky zaplatil. 
O dva dny později se dostavila nečekaná návštěva- Libuška. Přišla 
s omluvou a dokonce s kytkou(!) A pak jsme si dlouho navzájem 
ukazovali fotky z Norska. 
Jenomže - z důvodů zcela záhadných- jsem pak už Libušku na žádný 
vandr nepozval. Ani pěší, ani vodácký. 

 
 

Pro bráchu 
 

Vojtěška Manová - Jatyna                                            kategorie Poezie 
 

Mé srdce je plné, plné žalu,  
slzy mi kanou na holou zem. 

Vzpomeňte se mnou na mého bráchu, 
který tu chybí každičký den. 

 
Zvedněte číše a připijte vínem, 
vínem rudým jak růžový květ, 

co kradli jsme spolu ve večerní chvíli, 
v náručí měli jsme celičký svět. 

 
Projděte se mnou se naším krajem, 

krajinou kterou chodíval mlád. 
Najdete kámen, najdete strom, 

najdete všechno co míval tak rád. 
 

Brácho, ach brácho, pro tebe zpívám, 
jen tobě chci říct, jak ráda tě mám. 

Tobě chci říct co smutků teď mívám, 
když na tvém hrobě kytky zalévám. 

 
Mé srdce je plné, plné žalu, 
slzy mi kanou na holou zem. 
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Jako v pohádce 
Antonín Pačinek – Apač                                               kategorie Próza 
  
I když jsem se s Mariánskolázeňskými čas od času setkal, vzdálenost 
byla příliš velká a to na nějaké společné akce nebylo.  Proto jsem se 
dal v Horní Suché „do party“ s Lubošem, který bydlel v nedaleké 
kolonii finských domků.  Pracoval na dráze, rád a dobře fotografoval a 
samozřejmě také trampoval.  Krom toho, že trochu prášil, to byl 
docela solidní kámoš.  Šili jsme u stejné švadleny, proto se naše 
oblečení dost podobalo.  Sám bych na něco takového nepřišel, zvlášť, 
když mi v té době konfekce seděla jak ulitá.  To on mě přesvědčil o 
skutečnosti, že hadry, co se dají koupit v Prioru, nám spíchne švadlena 
za stejné peníze a podle našeho přání.  Při výpravách do havířovského 
letního kina a za holkama, nás dokonce leckdo považoval za dvojčata, 
což zejména on nikomu moc nevyvracel.  Jeho drobné nepravdy 
nás často dostávaly do komických až svízelných situací, proto jsem s 
ním mnohem radši jezdil do Beskyd.  Na jeden čundr jen tak 
nezapomenu. 
Jako domorodec byl Luboš o hodně informovanější, a tak mi jednou, 
někdy uprostřed zimy, povídá: „Kubo, slyšel jsem, že Andy z 
Havířova slaví nějaké kulatější narozeniny.  Co říkáš, že bysme se k 
němu taky vypravili?“ 
Samozřejmě jsem souhlasil.  
„A kdepak to má?“ 
„Na Javorovém.  Z Třince se vyvezeme lanovkou, potom kus pěšky 
po červené a na hřebenu už jsou ukazatele.“  
Víc nebylo třeba říkat.  V pátek jsem vynechal oběd v závodní jídelně 
– beztoho na mě většinou nezbylo, neboť se vařilo hlavně pro ty, kteří 
šli na odpolední směnu.  Na „brigošu“ jsem popadl stále sbalené tele, 
kytaru v dekovém pytli a pospíchal na vlakovou zastávku.  Luboš i s 
fotoaparátem už čekal.  
Stejně jako já ani on neoplýval bůhvíjakou zimní výstrojí – nějaký ten 
svetr navíc, seprané maskáče a pohorky.  Já měl vysoké kožené boty 
vyplněné onucemi, slabé manšestráky a bundu do pasu.  Na spodky 
jsem nezapomněl, ty však zatím odpočívaly v teleti, neboť se dalo 
čekat, že bude ve vlaku horko.  Jediné, v čem jsem byl opravdu 
důsledný, byl ledviňák.  
Pantografem jsme se během hodinky dopravili přes Albrechtice, 
Chotěbuz a Těšín do Třince.  Stanici lanovky jsme také našli za chvíli 
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a nechali se z husté mlhy, která dole panovala, vytáhnout na 
prosluněný vrchol sjezdovky.  Odsud jsme museli pokračovat pěšky, 
neprošlapaným sněhem do kopce, ke hřebenu.  Značení bylo dobré, 
ale nesměli jsme moc otálet.  Mlha nás pomalu doháněla.  Stačilo se 
na chvíli zastavit a v momentě jsme byli jako v prádelně.  Ještě 
nějakou chvíli se nám dařilo jí unikat, ale nakonec se všechno 
ponořilo do bílé tmy.  Jak se zároveň šeřilo, ubývalo viditelných 
značek, až se nám docela ztratily.  Ani my dva jsme se nesměli od 
sebe vzdálit na víc než dva metry, abychom měli jistotu, že jdeme oba 
stejným směrem.  Na nějaký rozcestník na vrcholu jsme mohli 
klidně zapomenout.  Z průseků mezi smrky se dalo odhadnout, kudy 
jednotlivé cesty vedou, ale kam, to se zjistit nedalo.  Vybrali jsme si z 
několika možností tu nejširší a brodili se hlubokým sněhem 
nazdařbůh... 
Po nějaké hodině chůze, nemajíce potuchy kde jsme, se náhle mlha 
rozestoupila a na zasněžené pláni před námi se zjevilo dvanáct 
měsíčků, sedících okolo ohně.  Teda tak to na první pohled vypadalo a 
taky nás v ten moment napadlo, že nejspíš meleme z posledního a 
dostavily se přeludy. 
Po bližším ohledání scenérie jsme měsíčky zavrhli.  Leda, kdybychom 
přidali měsíc knihy, československo-sovětského přátelství a 
bezpečnosti silničního provozu, by to sedělo.  Ano, bylo jich patnáct.  
Muži a ženy – žádný z nich si Andy neříkal -, všichni trampové z 
Havířova a Karviné, kteří zde cosi po svém slavili.  Samozřejmě nás 
hned pozvali k ohni a nabídli nápoj, kterého měli snad patnáctilitrový 
kotel a po kterém byla celá tato akce pojmenovaná – Grogopití.  Moc 
vody v něm nebylo...  Později jsme jim za to zahráli nějakou tu 
Japonečku, Broučka či Pampelišky.  Bylo to začátkem 
pětasedmdesátého roku, přesto ani jednu z těch písniček doposud 
neslyšeli! 
Jak to před několika hodinami nevypadalo moc nadějně, dopadlo 
nakonec všechno dobře.  Na svahu pod ohněm se proti hvězdami 
zalité obloze tyčily tři patrové seníky, kde jsme se do růžova vyspali.  
Návštěvy hajného se nikdo bát nemusel.  V Beskydech se ctí nepsaný 
zákon, že se jednoduché stavby, včetně načerno postavených 
trampských chat, nezamykají.  Dřevorubci, turisté, trampové ani hajný 
nikdy nevědí, kdy se nestihnou za světla vrátit dolů.  V těch případech 
jde všechno stranou a každá střecha nad hlavou je dobrá. 
Ten, kdo takovou boudu opouští, teď nemám na mysli zrovna seník, 
zanechá tam zbylé konzervy a připraví trochu dřeva.  Pokud v 
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takovémto nouzovém obydlí musí někdo přenocovat, zpravidla je to 
kvůli tmě nebo mizernému počasí.  V obou případech se suché dřevo 
shání špatně.  To se nás protentokrát netýkalo, neboť seník a otevřený 
oheň, to k sobě nejde.  
Sám pro sebe jsem si říkal, že budu muset Luboše, všeobecně 
známého sedmilháře, protentokrát podpořit.  Nepochybně bude o 
našem podivném, náhodném setkání kdekomu vyprávět a jen málokdo 
mu bude ochotný uvěřit.   
Zdá se, že klasika, než napsal pohádku o dvanácti měsíčkách, potkalo 
něco podobného, co nás.  Z vlastní zkušenosti ale vím, že v zimě na 
horách seženete spíš rum než jahody.  

 
Pohled Pána Boha 

Vojtěška Manová - Jatyna                                            kategorie Poezie 
 

Pán Bůh se dívá na svět z výšky, už vidí kvést i pampelišky. 
Dívá se, dívá, usmívá, dívenka krásná ztepilá. 

S věnečkem žlutým ve vlasech, 
směje se sladce na chlapce. 

Pán bůh se dívá na svět z výšky. 
Vidí jak chlapec líbá víčka. 

Zablýsklo se a zahřměl hrom, chvíle tak nevinná zmařena. 
Sebrala dívka chlapce ruku a utíkala do sena. 

Na seně vonném v malou chvíli, ti dva se k sobě přitulili. 
A kakra, to jsem tomu dal, že já s tím deštěm nepočkal. 
Co mám dělat, jak to spravit? říká si Pán Bůh nahoře, 
že ja se nechám vždycky zšálit, naletím každé potvoře. 

Eva mně taky ošálila 
a co z toho všeho tady je. 

Země je lidstvem zaplavená  
a to dík té potvoře. 

A nebo že by to byla vina moje? 
Že jsem při zrodu světa na něco zapomněl.  

Jo jsem Bůh a přiznat si chybu, jsem tenkrát ještě neuměl. 
Nezapálím já vám seník, nic vám teď kazit nebudu. 

Jen vajíčko, sperma nechám spojit, 
 a potom zakrátko, bude tu malé robátko. 

Pán Bůh se dívá na svět z výšky, kouká, kouká na pampelišky. 
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Mosty u Jablunkova 
 Antonín Pačinek – Apač                                               kategorie Próza 
  
O ničem jiném, než o příčinách neštěstí a jeho obětech se na 
Gottwaldu nemluvilo, ale život běžel dál.  Jedni vyfárali, druzí sfárali.  
Uhlí je třeba a národní hospodářství se neptá.  Taky proč?  Máme 
slušné výdělky, třináctý plat a Den horníků na Černé louce.  A taky 
máme hesla: Překonej sám sebe a vytrvej! nebo  Já jsem havíř, kdo je 
víc?  Chlapi moc nemluvili ani se nehecovali a víc než jindy nabízeli 
jeden druhému tabák.  Za pár dní bude zase všechno v zajetých 
kolejích.  Zase budou sobotní přikopávky, rekordy a pochvalné články 
v Nové Svobodě. 
Od svého plánu, vyjet na čundr do Západních Čech, jsem protentokrát 
upustil.  Neměl jsem chuť vyprávět kamarádům, k čemu v Horní 
Suché došlo.  Beztak jsem toho sám moc nevěděl.  Taky by se mi 
nelíbilo, aby se o neštěstí dozvěděla máma.  Ani chudák netušila, že 
jsem tu navýšenou životní pojistku napsal na ni. 
V sobotu ráno jsem nastoupil do vlaku a jel si uklidnit nervy a srovnat 
myšlenky do lesa.  Za těch pět měsíců už jsem měl Beskydy slušně 
proježděné.  V Mostech u Jablunkova jsem vystoupil spolu s 
českotěšínskými čundráky.  Všichni se, jak už byli zvyklí, 
automaticky vydali směrem k chatě Tetřev, blízko níž už jsem taky 
dvakrát tábořil.  Tentokrát mě hlučná společnost nelákala, proto mé 
kroky zamířily na opačnou neprobádanou stranu, ke Girové.  
Zanedlouho mě pohltil majestátný, moudrý, životodárný les.  Slézal 
jsem nebo obcházel jeden kopec za druhým, občas si dopřál 
odpočinek a pil vodu z průzračných bystřin.  Cítil jsem se jako v ráji a 
ztrácel se v čase i prostoru.  Věřící člověk potřebuje kostel, modlitbu a 
kadidlo.  Mě naplňovala blahem a mírem omamná vůně 
pryskyřice.  Tady, pod klenbami stromů, jsem cítil pokoru a úctu k 
přírodě. 
Pondělní noční šichta byla v nedohlednu a mně by ani za mák 
nevadilo v těchto neznámých končinách zabloudit.  Z Mostů jsem 
vykročil směrem k Polsku, proto mě dost překvapila na stromě přibitá 
cedulka – FAJČENIE ZAKÁZANÉ!  To už jsem se toulal asi tři 
hodiny netuše, kde se nacházím.  Tady něco nehraje.  Ale co, ze 
Slovenska taky jezdí vlaky do Havířova.   
Po dalších dvou hodinách lození jsem vyšel z nízkého smrkového 
lesíka a ejhle – asfaltová silnice a na ní kouzelná babička.  Unavený 
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po těle, odpočatý na duchu a v dobrém rozmaru jsem tu skoro 
nadpřirozenou osobu oslovil: „Dobrý den, matko, mohla byste mi 
prozradit, kde to jsem?“ 
Kdyby začala po polsky nebo mi řekla – hen tam sú Čadca, ani bych 
brvou nehnul.  To, co ale vyřkla, mi doslova podlomilo kolena.  „No, 
kde byste byl?  Tady, sto metrů za zatáčkou, je chata Tetřev.“   
Ta tam byla moje těžce nabytá duševní rovnováha.  Šel jsem přece od 
tratě, pryč od chaty, koleje jsem nepřešel a přece k Tetřevu došel!  
Celý zbytek dne jsem si připadal jako magor, abych až večer u ohně 
zjistil, co a jak.  Trampíci, znalí zdejšího kraje, mě vyvedli z omylu, 
že se jedná o záhadu.   
„Prostě jsi někde přelezl nad tunelem, otřel ses o Šance a vítej na 
Tetřevu.  Proč jsi dopoledne nešel rovnou s náma?“ 
Ještě dlouho se bavili na můj účet, ale já byl spokojený.  Na vlastní 
kůži jsem si ověřil teorii, že se dezorientovaný člověk točí k jedné 
straně.  V mém případě doprava.  Ještě jednu zkušenost jsem udělal.  
Ve snaze někam trefit zabloudím a když chci zabloudit, neomylně 
dojdu tam, odkud jsem vyšel. 

 
Zpívané stýskání 

 
Blažena Jeníková - Číča                                            kategorie Poezie 

 
Noc je příliš dlouhá a mne žene touha  

na cesty se s jarem vydat ven.  
Zase jako kdysi  za večera snít si  

u ohňů až noc se změní v den. 
Řeku, lesy kol osady zrakem hladit jen. 
Je nad slunce jasné, že ty oči krásné 

léty zšedly, ztratily svůj lesk.  
Vlasy barvy noci už nebudu moci  

do svých dlaní vzít a přivonět. 
Zšedivěly, vše zestárlo tak, jak kolem svět. 

Čekala jsi dlouho,moje dávná touho,  druhý vzal ti ruku do dlaní.  
Prsten navlík zlatý, vlasy s vůní máty  ráno vždy ti jiný pohladí.  

Život běží, vzpomínáme stále na mládí. 
Kytara mi zpívá, písnička ta tklivá,  jarní vánek láká do polí.  
Zase jako kdysi za večera snít si  až vzpomínky v srdci zabolí.  

Kamarádů písně dávné bolest zahojí. 
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Ztracené skautky 
Petr Kaizr - Grizzly                                                    kategorie Próza 
 
To jednou takhe po obědě,kdy se už polední siesta na kempu 
„Roháčů“ chýlila ke konci,kdosi přiběhl k šerifovi „Kruťasovi“ celý 
vyplašený.Žeby nějaké nepříjemnosti?Žeby opravdu nějaký přepad 
v žáru poledního slunce?Šerif Kruťas se tedy rázným krokem šel 
podívat,co se to blíží za vetřelce.Rázem si všichni oddechli:za 
houštinou,sloužící coby latrina,se oběvily dvě krojované 
Skautky.Vetřelci(v tomto případě vetřelkyně) se trochu 
přikrčily,zřejmě jim do smíchu nebylo,když uzřely bandu ošumělých 
trampů,a pokorným hláskem něžnými třináctiletými  tak začlo 
vyptávání.Ukázalo se,že nás děvčata nejen nechtějí přepadnout,ale 
naopak,že u nás hledají pomoc a morální útěchu.Na první pohled bylo 
zřejmo,že by se jim hodila i materiální pomoc – hlad jim koukal ze 
všech očí,o žízni v tom parnu ani nemluvě!Bylo tedy rozhodnuto je 
nejdřív nasytit „Zálesáckou všehochutí“,která byla zrovna ten den na 
jídelním lístku hotelu Les,žízeň zahnaly vodou z nedalekého pramene. 
No a potom,když děvčata trochu pookřála a přestala se nás 
bát,dověděli jsme se hrůznou pravdu:Zabloudily!A to zabloudily před 
dávnou dobou cestou z nákupu.Chtěly si nadejít zkratkou a zatím 
obešly celý veliký zákrut Želivky kolem Píšťského mostu,motaly se 
někde nahoru od řeky a zase zpátky k řece,no krátce a dobře ušly asi 
10 kilometrů a vůbec neměly potuchu,kde jsou.Kruťas začal podle 
mapy zjišťovat kde by asi tak mohl být jejich tábor.Prý někde poblíž 
Koberovic.A co dál?Teče kolem Želivka.Dobře-dál!Jsou tam 
skály.Dobře a dál!Kousek po kousíčku jsme získávali přehled a 
přibližné místo výskytu junáckého tábora.Šerif 
řekl:“Podívejte,děvenky,tady na mapu-tady jsme my a tady přibližně 
je váš tábor.Když si to namíříte přes tamten kopec azimutem asi 180 
stupňů,tak asi za hodinu a půl můžete být doma.Skautky 
přikyvovaly,ale bylo na nich patrné,že o azimutu vědí asi tolik,co 
žralok o palmách.Náhle nám blesklo hlavami jakési milosrdné 
vnuknutí – my ty holky do toho jejich tábora dovedeme!A přitom se 
můžeme krásně procvičit v orientaci v cizím prostředí. 
A tak se „Roháči“ dostali k samaritánské záchranné akci.Dokonce 
vstal z lože i vyhlášený lenoch osady Jirka,který si to nemohl nechat 
ujít!Kluci se řádně upravili,srovnali si šátky,načesali ofiny…bodejť by 
ne,když zachraňují mladá fešná děvčata!A ještě mají naději na veliké 
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děkování ještě asi třiceti dalších,které v táboře jistě už poplašeně 
pobíhají po lese a marně volají… 
Namířili jsme opravdu podle azimutu hlava nehlava,cestou 
necestou,strmou strání nahoru,po kamenech pátky k řece – azimut je 
azimut!Konečně jsme u řeky.Divočina na obou březích,žádná 
cesta.Přebrodili jsme na druhý břeh,na tom by měl hledaný tábor 
být,jenže kam uhnout?“Proti táboru jsou skály“.Ty jsme viděli 
vlevo,ale po pravé ruce měly podle mapy být za ohbím řeky taky.A 
tak vyzvídáme znovu:Jak jim v kterou hodinu svítí na stany slunce,jak 
jsou stany situovány podle řeky atd.A pak je to jasné-musíme 
doprava!Obloha se začala povážlivě zatahovat,takže jsme zrychlili 
krok a husím pochodem přes kopřivové pole se dereme kupředu.S 
prvními kapkami deště Grizzly na čele výpravy zvolal,že vidí mezi 
stromy stan.Kruťas vyrazil jako blesk rovnou doprostřed tábora,sám 
překvapen svým nenadálým výpadem,ale osazenstvo taky hledělo 
překvapeně.Pak popadl dech a vykřikl-„Vedeme vám dvě 
děvčata!“Ale to už jej popadly vedoucí,objímaly ho a v očích měly 
slzy radostí.Vždyť už hledají po lese přes 4 hodiny!Vtom začal 
slejvák.Ale to už jsme se krčili pod kuchyňskou plachtou a pojídali 
vdolky.Záchrana se povedla! 
Příbeh se stal v červenci roku 1969, ještě než se z té krásné říčky 
Želivky stala vodní nádrž. 
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Třístoličník 
Eva Vondráková                                                    kategorie Próza 
 
Akci Soumarák vždy pečlivě připravujeme. Každoročně se setkáváme 
s kamarády vodáky a zatímco oni splouvají řeku Vltavu, my 
vyjíždíme na kolech do hor, prověřit si kondici při stoupání  na Plešné 
jezero nebo projet nějakou novou trasu. 
Letos jsme si naplánovali tradiční návštěvu Plešného jezera a potoka 
Světlá a v následujícím dni  výstup na Třístoličník po červené 
turistické cestě. Počasí dělalo co mohlo, aby nás odradilo od našeho 
bláznivého nápadu, ale to jsme ještě netušili, jak moc bláznivý je 
výstup s koly červenou cestou. Z mapy jsme sice vyčetli, že stoupání 
bude  strmé, ale dva kilometry nám nepřipadaly tak dlouhé abychom 
to řešili. Byly to nejdelší a nejnamáhavější kilometry všech našich cest. 
Ráno sluníčko občas vykouklo z mraků a my s nadějí, že to bude 
dobré, vyjeli přes Dobrou a Stožec k Schwarzenberskému kanálu. 
Tuto první část cesty  dobře známe, projeli jsme jí mnohokrát až 
k Rosenauerovu pomníčku a k nádrži. Tady jsme se napojili na 
červenou značku a po asfaltce stoupali k našemu cíli. Zákazovou 
značku pro kola jsme ignorovali. Po zkušenosti, kterou jsme těžce 
získali výstupem, už to nikdy neuděláme. Přibližně po kilometru 
mírně stoupající silnice jsme odbočili na očekávanou stezku.  
Už výstup ke státní hranici nás měl odradit a rozum zavelet k návratu. 
Ne, my se rvali vzhůru přes kameny po cestě vymleté častými dešti.  
Když se nám rozum vrátil do hlavy, bylo na návrat pozdě. Cesta byla 
čím dál strmější, kola jsme už nestrkali, ale spíše vynášeli přes 
balvany a pařezy. Na mnoha místech tekl pěšinou potůček, vždyť 
skoro celou noc pršelo. Nebylo kam ustoupit, kudy překážky obejít, 
vedle stezky byl terén mnohem horší. Mě chvílemi pomáhal Honzík, 
chvílemi Honza. Ještěže tak, možná bych tam s kolem stoupala ještě 
dnes. 
Když jsme se doplahočili tak vysoko, že jsme viděli na vrcholové 
skály  Třístoličníku, přihnal vítr mlhu a výhled nám zakryl.  
Celí utrmácení jsme si nemohli na vrcholu ani odpočinout. Silný vítr  
hnal  na nás ledové kapky deště a mlha nám nedopřála žádný výhled. 
Prošli jsme se okolím, na žulové skále usedli do  křesel tří králů, 
pořídili několik společných fotografií a zamířili někam dolů, do 
teplejších míst, k odpočinku a svačině. Ani sjezd po silnici do 
Haidmúhle a Nového Údolí nebyl odpočinkem. Navlékli jsme se do 
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pláštěnek, abychom cestou neumrzli. Z Nového Údolí  na Soumarský 
Most je to také pěkný kousek, zvláště po takovém výkonu. Byli jsme 
si vědomi, že jsme to poněkud přehnali a trochu  na sebe pyšní, že 
jsme tam tou strašnou, krkolomnou cestou vylezli. Vždyť i pro 
normálního pěšáka je to pořádný výkon, natož s kolem.   
Kdyby bylo krásné počasí jeli bychom na Vítkův kámen podle kanálu, 
přespali kdesi v lese a o tom jaká cesta vede na Třístoličník neměli ani 
tušení. K rozhodnutí znovu, po letech, vystoupit na tuto horu nás vedl 
slib vnučce Radunce. Před mnoha lety jsme tam vyjeli po silnici z 
Haidmúhle  s vnučkou Baruškou. Radunka také toužila se tam s námi 
podívat. Jí to tentokrát nevyšlo, odjela do Francie, ale její bratr Honzík 
jí nahradil. Pomáhal nám při vynášení kol přes nejobtížnější místa a 
dostal od nás titul Dreiseselmann. Myslíme, že tato cesta se i pro něj 
stane nezapomenutelnou. My  se pravděpodobně  na Třístoličník 
budeme raději už jen koukat  z dálky – třeba z Bučiny.  
Pověst o setkání tří králů, Bavorského, Českého a Rakouského, je 
všeobecně známá. Nedaleko od Třístoličníku je Trojmezná, kde se 
setkávají tři hranice zemí o jejichž umístění se před lety králové 
dohodli.  
To není jediná pověst o Třístoličníku, přečtěte si jinou, o čarodějnicích. 
Na vrcholu Třístoličníku se každou sobotu setkávaly čarodějnice 
z Bavor, Čech a Rakouska k ohavnému řádění před satanem. Jedna 
selka ze statku nedaleko od Horní Plané byla také čarodějnicí. Každou 
sobotu v noci začarovala čeledína do koně a pak se na něm hnala na 
čarodějnické setkání. Chlapec se kvůli tomu velmi trápil a po nějakém 
čase se svěřil svému odvážnějšímu kolegovi. Ten si s ním vyměnil 
místo v posteli a nechal se od selky začarovat. Ona nic nezpozorovala, 
naskočila na koně a hnala se na Třístoličník. Na vrcholu jej selka 
uvázala u skály a odešla hodovat a nestydatě tančit s ostatními. 
Čeledín zprvu pozoroval strašné ohavnosti, pak prodřel uzdu o skálu a 
v tu chvíli se stal člověkem. K ránu přišla selka a hledala koně. 
Mládenec čekal schovaný za stromem a ve vhodné chvíli jí přehodil 
ohlávku přes hlavu. Ta se v okamžiku proměnila v koně. Mladík 
nasedl a uháněl vzduchem rovnou ke kováři. Tam nechal koně okovat. 
Doma na dvoře sundal ohlávku a kůň se stal selkou. Naprosto 
zmožená se odvlekla do postele a schovala se pod peřinu. Když 
nevstala ani třetí den zavolal sedlák doktora. Ten z ní peřinu stáhl a 
objevil okované ruce a nohy. Podkovy nechal  odstranit, ale rychle se 
rozneslo, co se stalo. Selka byla odsouzena a upálena jako čarodějnice.  
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