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Výsledky 37. ročníku TRAPSAVCE 2011 
 

Zlatý Trapsavec 
Díky Danny! – Václav Vašýk Stričko 
  
Malý Trapsavec 
(zvláštní ocenění pro nejlépe ohodnocenou práci autora do 23 let) 
V nás – Barbora Hakenová 
  
Poezie 
1. místo: Noční vtáci – Peter Joko Jokl 
2. místo: Naša mamka – Maťa Vrana Jendreková 
3. místo: Únor – Jaroslav Bača Beneš 
3. místo: Pre koho, s kým a prečo – Peter Joko Jokl 
  
Poezie oldpsavců 
1. místo: Stopou slepých ptáků – František Čára Brejcha 
2. místo: Štěstí na pátou – František Čára Brejcha 
  
Próza 
1. místo: Vlaštovka od Bílé skály – Jan Přebral Pohunek 
2. místo: Dlouhý den a dlouhá noc – Jiří Pígo Nosek 
3. místo: Vodákův Hubertus – Jiří Pígo Nosek 
3. místo: Šílenec – Jan Hafran Frána 
  
Próza oldpsavců 
1. místo: Trampo Nostra – Michael Tony Antony 
2. místo: Špinavý uši – Jan Jeňýk Valeš 
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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. 
Řazení je u prózy abecední, tak jak bylo na stránkách Trapsavce. 
Básně jsou vřazeny do volných prostor podle své délky, i když byly 
také přidávány abecedně. 
Mně tenhle sborníček udělal radost. Doufám, že nebudu sám. 
         
         Hafran 
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Aqua et panis est vita canis 
 
Pavla Slepičková – Pavlís                          kategorie Próza oldpsavců 
 
(K psímu životu je třeba jen voda a chléb) 
Hans seděl na botníku v předsíni, hleděl do očí malému pejskovi, 
jehož někteří předkové jistě byli foxteriéři, a žvanil jak evangelický 
farář. Tato žvanivost nijak nesouvisí s intenzitou jejich duševního 
života. Je to zbytnělý atribut, který s sebou vlečou jako hrb podobně 
jako katolíci svou pověrčivost a příchylnost k jakékoliv autoritě, nad 
níž se dá načmárat jakás takás svatozář.  
(Michail Afansjevič Bulgakov – Psí srdce) 
------------------------------------------------------------------------------------- 
Ne že by mi katolíci byli proti mysli, vlastně jsem proti nim nic neměl, 
ale místo zlatého křížku se mi celý život houpala na krku vrbová 
píšťala. Shodou okolností mi ji vyřezal farář Křižánek, když jsem ještě 
jako malej usmrkánek chodil každou neděli ministrovat. 
Bylo mi šest, první zimu se krčil ve školních škamnech a záviděl 
zrzavému Jankovi, když klečel na hanbě v koutě, protože mu tam bylo 
od kamen hezky teplo. A taky jsem záviděl řeznickému synkovi od 
nás z ulice, protože měl psa. Mít psa byla zkrátka v mých očích ta 
největší výhra a to tisíckrát větší, než porazit všechny kluky v 
kuličkách a jít domů s kapsama plnýma hliněnek. 
Však jsem už několikrát doma naznačoval, že bych psa chtěl, jenže 
mé přání se nesetkalo s pražádným nadšením. Po každém naléhání 
jsem byl vystrčen ze dveří s mým malým bratrem. No ano, s 
Pepánkem... 
Pepánkovi byly tři roky a prozatím neprojevil žádnou vlastnost, která 
by se dala v našem přátelském vztahu využít. Hlasitým brekotem za 
plotem nás prozradil, když jsme kradli u Švejnarů hrušky, žaloval na 
mne, že jsem upil tatínkovi pivo ze džbánu a že si roztrhnul kalhoty, 
když jsem ho nutil lézt po stromě. V porovnání se psem se jevil jako 
tvor neužitečný, v některých případech až škodný. Proto tyto pokusy 
umlčet mou touhu po psovi trávením volných odpolední s bratříčkem 
nemohly míti valného účinku. Ba naopak. Posilovaly mé naléhání na 
nebohé rodiče a historie, ta je plná příkladů, že neustálý nátlak 
jednoho dne povede ke kýženému účinku. 
Bylo tehdy čerstvě po vysvědčení a maminka měla na sobě ty krásné 
červené šaty s bílými puntíky, které jí tatínek koupil na jarmarku ve 
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městě. Ten oblečen ve sváteční košili nesl v natažených rukou krabici 
tak, aby se neušpinil. Když na mě z té staré krabice od bot vykouklo 
štěně, stal jsem se nejšťastnějším klukem na světě. Pepánek tehdy sice 
vyrostl z batolecí neužitečnosti, ale na hrušky už jsme ho s sebou 
nikdy nevzali. 
Můj první pes umřel krátce poté, co jsem odešel na studia. Prý 
smutkem, protože často sedával na zídce u cesty a díval se směrem na 
Hradec, kde jsem strávil báječná študácká léta. Tatínek ho zahrabal 
pod holovouským malináčem v našem sadu a já si na něj pokaždé 
vzpomněl, když jsem ta jablka na podzim česal a ukládal do sklepa na 
zimu. 
Náš kostel mezitím změnil faráře, ale píšťala měla pořád stejný zvuk, 
když jsem na ní doprovázel kluky drnkající na sladký dřeva Niagáru. 
Pepánek chodil do měšťanky a po večerech cvičil na housle úplně jiné 
skladby než ty, co roznášely naše tulácké duše po lesích. Jednou na 
jaře, bylo ještě světlo, když jsme mazlavým rolím táhli od vlaku, se k 
nám přidal jeden pajdavej a vůbec mu nevadilo, že v našich tornách 
jsou jenom skývy doma ukradeného chleba a nějaká ta padančata, co 
jsme sebrali u plotu. 
Jeho předkové jistě byli foxteriéři, protože takový kožich mohl velmi 
dobře sloužit místo rejžáku k drhnutí podlahy. Tu by ovšem majitel 
takového psa mohl drhnout značně nepravidelně, protože kožich si 
odpajdal a připajdal kdy uznal za vhodné. S železnou pravidelností se 
ovšem dostavoval přede dveře každý pátek očekávaje můj odchod na 
nádraží. Naučili jsme se s jeho nezávislostí žít a schovávali jsme kosti 
od oběda zabalené v novinovém papíře ve spíži, dokud se pod oknem 
neozval štěkot. Psí ilustrace mého sladkého vandráckého života 
zmizela stejně něčekaně, jako se objevila. A píšťala pískala truchlivě 
baladu o psí duši... 
Pepánek byl na studiích, když jsem nastoupil jako výpravčí na malém 
nádražíčku, kde každé léto tiše opadávaly žíznící pelargonie a jednou 
za rok vypuklo pozdvižení, když přišel telegram, že přijede drážní 
inspekce na kontrolu. Tou dobou už jsem v malém bytě v nádražní 
budově nořil každý večer svůj obličej do bujného dekoltu své dívky a 
vychutnával rozkoše života ve dvou. A stejně tak, jako jsem malý 
nezbedník žadonil u rodičů, i u jejích sladkých rtů vonící Niveou 
vyslovil jsem nesčetněkrát prosbu, abychom do našeho skromného 
domova pořídili psa. Historie nezalhala ani tentokrát. 
Do nádražního bytu přibyl malý bílý špic s neustále ubzíkanýma 
očima, který však jaksi přilnul více k mé drahé polovičce než ke mně. 
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Mrzela mě ta zrada tím víc, že svobodou vonící páteční odjezdy s 
kamarády ve vagonech plných kytar stávaly se čím dál vzácnější. 
Stále více jsem ale pozoroval jeho příchylnost k autoritě, která z mé 
ženy vyzařovala ponejvíc právě v těch okamžicích, kdy jsem chvatně 
balil poslední patku z chlebníku chystaje se s tornou zmizet do lesů, 
zatímco ona bubnovala nazlobeně prsty o kredenc. Postupem času se k 
mé hrůze synchronizovaly dokonce jimi vydávané zvuky v době mých 
příchodů a odchodů. Když jsem se ale jednou vrátil z práce, zarazilo 
mě nezvyklé ticho. V bytě jsem našel jen z části vymazanou Niveu a 
rozcupovaný výtisk Rodokapsu, kde na obálce hledí Vinetou, náčelník 
Apačů, na červenající obzor prérie. Víc nic, oba byli pryč. Přes tuto 
smutnou zkušenost nezahořkl jsem na ani na jedno plémě a po 
několika měsících na chlapských večeřích z konzervy se v malém 
nádražním bytě opět začala podávat poctivá domácí strava. 
Má druhá žena byla dobrota sama, ale o psu nechtěla ani slyšet. I 
poukoušel jsem historii napotřetí a nutno dodat, že opět úspěšně. 
Ovšem z oboustranného pokoušení byly nakonec přírůstky dva a na 
svatého Václava se nám narodil syn. Kříženec jezevčíka a bůhvíčeho 
přijal tuto skutečnost s bohorovným klidem. Ve své lenosti dokonce 
dokázal situace promptně využít a obsadil drátěný košík pod kočárem, 
který krom spěšného vykonání potřeby odmítal opustit. Když jeho 
špalíkovité nožky vypověděly službu, nechával se spolu s bezedným 
košem dětských plen nosit po schodech. Když mu vypovědělo službu i 
jeho srdce, nastalo v mém životě na čas psí vzduchoprázdno. 
Na obojek pověšený v komoře už dlouho padal prach a všechny psí 
chlupy z gauče už byly dávno vyluxovány, když můj syn prvně 
vyslovil stejné přání, jako tehdy já. Prostě mít psa. Jelikož nám nebylo 
přáno žádného „pepánka“, kterým bychom mohli syna uchlácholit, 
nebylo zbytí. Společně jsme jedno červnové odpoledne vybrali v 
útulku nový přírůstek. Přírůstek odešel spolu se synem za hlasem jeho 
srdce; byl to koneckonců jeho pes a mně chyběl zase kousek duše k té 
malicherné lidské spokojenosti. Jako když si dáte po obědě vídeňskou 
kávu a k uplné dokonalosti nedělního odpoledne vám chybí hořická 
trubička, nebo větrník. 
Když umřela Marie, zůstal jsem opuštěn ve svém dvoupokojovém 
nádražním bytě a pískání rychlíků odměřovalo mou samotu na 
snesitelné etapy. Je zajímavé, jak dlouho trvá člověku přemoci sám 
sebe a obstarat si to, co mu chybí. Hladový pes jde a sežere to, co mu 
přijde jako první pod čumák. Pes...však víte který, jde za první hárající 
fenou ve vsi. Osamělý pes se přidá k prvnímu člověku, kterého potká. 
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Už jsem si dlouho nevázal kravatu...mám jenom dvě, podle toho, 
kterou ze dvou košil si ze své skříně vyberu. Sako už mi taky nesedí 
tak jako dříve, nějak mi podivně visí na ramenou a knoflík těžko 
dopínám přes břicho. Jenom tam uvnitř, pod špatně padnoucím sakem 
a stokrát vyžehlenou škrobenou košilí mi chybí pořád to samé... 
Bratr Pepin se chtěl sejít na oběd, ale já nemůžu. Pan podnikatel musí 
počkat, protože mám důležitou schůzku, na kterou už se pár týdnů 
připravuju. Vůbec bych nepřeháněl, kdybych po těch letech řekl, že 
jsem zasloužilým adeptem na Srstkovu plaketu. A tak stojím před 
holovouským útulkem a šoupu naleštěnýma polobotkama ve štěrku. 
Vevnitř to štěká a kňourá, já koukám psíma očima přes štěrbiny 
dřevěných vrat a doufám, že tam na mě nebude těch psí duší až moc... 
 
 
 

Beruška  
 

Stanislava Bumbová                                    kategorie Poezie oldpsavců 
 

Šla beruška na procházku, 
paraplíčko – sedmikrásku. 
Jak se máte, milá slečno? 
„Je mi hezky. Sedmitečno. 

Sedmitečno, sedmikrásně…“ 
A to je vše z téhle básně. 

 
 
 
 

Jeseň 
 

Jaroslav Šlejmar – Kutloch                     kategorie Poezie oldpsavců 
 

Listnatá plnoštíhlá žena 
Náruč osamělcům otevřena 

Oblinám obzorů listovat v kožíšku 
Se slastným zatrnutím v podbřišku 
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Broučci 

Jiří Bok – Bokajs                                       kategorie Próza oldpsavců 
  
„Jé strýček přišel na návštěvu," oznamovaly halasně dětské hlásky, 
„bude vyprávění!" 
„No to jenom, jestli jste byli hodní broučci," brumlal již za vstupem 
ztepilý tesařík. Pozorně si očistil všechny nožky o pilinovou rohožku. 
Trochu se ohnul při vstupu do obytné dutiny, umě vytvořené v 
bytelném dřevu. 
V přítmí svítícího troudu dobře viděl řadu postýlek a rozzářenou řadu 
očiček drobotiny.  
Přivítal se s Maminkou, pokynul Bratrancovi, který si v koutě u ponku 
přibrušoval své nářadíčko. 
„Tak vás rád po čase vidím. A co? Maminko. Zaslouží si mrňata 
nějaké to vyprávění?" 
To už se probíral předloženými dobrotami, které mu podsunula 
Maminka na tácku z okvětního lístku dobromysly. 
„Tak, kterou pohádku by ste chtěli?" 
Ne,ne, žádnou pohádku, vyprávěj strýčku to o statečném Tatínkovi, 
neslo se jednohlasně, za vzrušeného drnčení malých krovek. 
Odložil svůj frajerský klobouček z lučního zvonku.. Jeho dlouhá 
tykadla vykouzlila na stropě míhavé tajemno. Odkašlal si.  
„To bylo před velkou vodou a studenými větry. V době hojnosti na 
paseckém polomu. 
Vaši rodiče obývali ty nádherné kmeny, položené přes bystrou vodu. 
Své chodbičky a tunýlky s vervou mládí kutali k radosti a poctě 
Velkého Dubu, ať má své staleté mízy vždy dost." 
Všichni v komůrce poklonily svá tykadla. 
„Ty klády používali lidé k přístupu ke svým domkům a domečkům 
tady v okolí. Říkají celé té hromadě klád Osada Slunečního Svitu. 
Jsou to ti mužíčkové a ženuškové v zeleném oblečení, kteří se občas 
scházejí za teplých večerů a pomocí ohňových polen napodobují naše 
příbuzné - svatojánky. 
Tak teda, oni tu vaši rodiče žili v poklidu a v harmonii s tou 
dvounohou čeládkou. Čtyři i pět sluníček v týdnu se tam u vody 
poctivě budovalo a tesalo. V pravidelných dvou sluníčkcích se nedalo 
vystrčit ani tykadlo. To bylo fofr sem, fofr tam. Pořád běhal někdo s 
obrovskými kalichy pro vodu, či kutálely se sudy kdoví s čím a 
hrozný hřmot okovaných tlapek. 
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A znova pokojné ticho rušené jen zlovolným žlůním skřehotáním. 
Až jednou, za úplňku, uprostřed klidové sezóny se strhnul běs. Kdesi 
mezi sruby se ozvaly hlasy a ty hnaly nezřetelný stín právě k potoku. 
Stín vběhl na propracované dřevo a rázem svou vahou prolomil celé 
dílo generací vašich předků. Nesl přes rameno žok tak těžký, že to ty 
klády neunesly. Mužíčkové s lucerničkami a kovovými hračkami se 
toho ničitelskýho lumpa zmocnili a jistě ho odvedli na popravu k 
nejbližšímu Velkému Buku. 
Druhý den, Přenesli na výsluní zelení mužíčkové zbytky vašeho 
starého obydlí sem, doprostřed krásné planiny a nabídli vaší rodině 
jistě za odměnu to nejskvělejší dřevo. Dřevo našich snů. Jistě jako 
vděk za dopadení nočního lumpíčka."  
Vyprávěl by ještě dál, ale pochrupování utahaného Tatínka i Maminky 
a mžourající očka posledního poslouchajícího broučka mu napověděly, 
že je čas na spánek. 
Po ránu, kdy slunce prosvítilo kapky v pavučinách a od luk se zvedla 
mlhová vlhkost, sedí na ochozu Strejda tesařík, ve své velikosti, vedle 
tesaříka Bratrance. Pozorně sledují dění pod sebou. 
Tam, na mokrem poskvrněné trávě stojí dva zelení mužíci a cosi 
mumlaji. Jistě chvalospěvy na hrdinné broučky. Uklání se, zvedají 
pohledy vzhůru a zase ty bručivé hlasy.  
„Vidíš to? Já to říkal, že je blbost sem tahat ty trosky mostu. Měli 
jsme to spálit u potoka. Máš toho postřiku dost?" 
„Jo, šerif říkal, že by to mělo stačit. Prej s tím má vdova Vávrová 
dobrou zkušenost. A kdo nám pučí žebřík?" 
„Douda by měl přivýzt skládací hliníkáč. Prej za flašku rumu. Ale furt 
lepší než ten totem vykopávat!" 
Znova koukli k vršku rohatého a zobákovitého dubového kmene a v 
prstech drtili hrubé piliny. 
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Díky Danny! 
 
Václav Stričko – Vašýk                                kategorie Próza oldpsavců 
Zlatý Trapsavec 2011 
 
„Do háááje!“ procedil huhlavě skrz téměř sevřené rty Vostrej.  
„Hm.“ 
„Jo.“ 
Nikomu se moc dodávat nechtělo. Jen Lála si usrkla z hrnku a tiše se 
zeptala: „Fakt.. se už neozval?“ 
Zakroutil jsem hlavou. Nejen mlha se dá krájet. Ticho taky. Notnou 
chvíli jsme ho jen tak porcovali, než vzal Vostrej do ruky kytaru a nad 
hladinu zatopenýho Žichovickýho lomu se do nočního ticha snesl 
první akord.  
  
Nás bylo sedm romantiků netušících, že se všechno mění … 
Zvedl jsem se od ohně a přesunul se na pařez na břehu. Měsíc se pýřil 
ve svým zrcadle, hvězdy k němu obdivně vzhlížely a mě protivně 
štípaly oči. 
  
…a stačilo pár okamžiků, patnáct let, to vlastně tolik není… 
Kolik je to doopravdy let? Víc! Mnohem víc… 
Poprvé jsme se poprali na pískovišti o bagr. To si nepamatuju, to 
znám z vyprávění jeho mámy. Vyhrál. Vždycky byl silnější. A 
odvážnější. Snadno mi pak ve třetí třídě natrh´ucho. Proč, to už se 
dnes neví. Ale ta bitka v šestce… ta důvod měla! Krásnej! Markéta..! 
Nechat se kvůli ní zmlátit - to byla skoro čest! Jasně že do kina šla 
odpoledne s ním. Ale věděla to! Konečně věděla, co jsem jí nedokázal 
říct ani napsat.  
Pak už jsme se nervali. Ale společné zájmy nám zůstaly. Jen výsledky 
se lišily – podobně jako naše postavy. Na závodech turisťáku jsem sice 
zručně azimut určoval a morseovku luštil já, protože Klety se občas 
šeredně seknul, ale na vítězství to stejně nikdy nebylo. Prostě proto, že 
by si Klety - kdyby to teda šlo - stihnul hravě v cíli vykouřit cigáro, než 
jsem já dofuněl za ním. Jo cigára! Klety byl frajer! Bourák! Netajil to. 
Doma mu nadávali. Ve škole taky. I trenér na fotbale. Že ho vyhodí. 
Že ho nenechá hrát. Stejně hrál. Bodejť! Byl dobrej. Dával góly. A my 
vyhrávali. A „my“ jsem byl taky já! Já, kterej gól nikdy nedal a o 
balon spíš zakopával! Jenže tehdy se ještě hrálo pro radost. Trenér 
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nás posílal hrát, i když tušil katastrofu… co na tom tenkrát sešlo?  
Šli jsme i na stejnou školu. Nebavila nás ani jednoho. Ale něco tam 
začalo. Vlastně už kdysi v turisťáku, ale tady to začalo bejt jiný. 
S klukama, co chodili o ročník vejš. A s Lálou, co jezdila s nima. 
Alkazar. Mexiko. Amerika. Želva. Kanada. Tajemství štol. Koupání 
bez plavek. A taky vzdor v písních. Beatníci. Bourání kulis. A vlastní 
názor… 
I když jsme těch fleků začali objevovat čím dál víc, na Ameriku jsme 
po vojně jeli hned jako první. Jen my dva. Lála byla vdaná a zrovna 
kojila. Ostatní jsme ani nehledali. Ta zpráva nás ranila. Oba. Seděli 
jsme u ohně a chvíli spřádali plány a chvíli vzpomínali. S Markétou šli 
tehdy na Vinetoua. Nadchlo ho to! Druhej den jsme šli spolu. A ještě 
ten večer v háji za tratí uzavřeli pokrevní přátelství. Vždycky byl 
silnější. Odvážnější. Já se jen škrábnul. Klety to vzal poctivě. Moc 
dobře mu to tehdy nesešili. V odlesku plamenů byla kousek nad 
zápěstím i po letech dost nehezká jizva zřetelně vidět. Nastalo ticho. 
Zírali jsme do žhnoucích uhlíků a byli chvíli každý sám. Ale spolu. 
Teď už jsme to věděli. Že se to tehdy za tou tratí povedlo. Že to platí.  
  
…léta kráse nepřidaj´a nevyléčí naše ztuhlý klouby… 
Jo, léta. Prohnala se nějak kolem. Zkraje jsme jim stačili a nezůstávali 
mládí nic dlužni. Poctivě jsme sponzorovali dráhy i hospody, počítali 
hvězdy i metry převýšení, nedokázali se nasytit východů slunce, beze 
slov zas a znovu zírali na skvostný představení toho samýho umělce na 
konci dne. Sjížděli jezy, šplhali po skalách a občas si plnili dávný i 
novější sny: tu se vznesli k nebi v balonu s nadšením dávnejch 
vzduchoplavců, tu opačným směrem s šíleným strachem, co bude, až 
se padák neotevře, jindy hleděli do hlubin Detifossu a kolenama do 
světa telegrafovali, jak si marně zkoušíme představit, co se tu asi děje 
na jaře, když taje sníh.  
  
…zas jdeme známým údolím, tak jako v čase naší zašlý slávy… 
Zkraje to přišlo docela nenápadně. Nejdřív se oženil Klety. Dva roky 
na to já – to už měl Klety holku doma a kluka na cestě. Vždycky byl 
rychlejší. Skóre jsem srovnal až za čtyři roky. Postupně jsme se 
zkoušeli vrátit. Na známý štreky, na známý fleky. Vlaků už nejezdilo 
tolik. Na řeky vtrhly cestovky. Na naší Americe se objevila turistická 
značka. Ale ještě byly místa, kam utýct´. A hory, na který se člověk 
musel škrábat po svejch. Času bylo málo, ale pořád jsme jezdili. 
Jenom už to bylo jiný. My byli jiný. Jinak jsme přemejšleli. Ale 
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nevzdávali jsme to. A spřádali dál plány, že až děti vyrostou, všechno 
se zas vrátí. A ještě toho hodně nevěděli. Třeba to, že až se jednou 
vrátíme z vandru, najde Klety doma prázdnej byt. Svý tchýni do oka 
nikdy nepadl, to věděl dávno. Ale že to dojde až sem vážně nečekal. 
Živil své naděje do soudu, ale neměl nárok. Soudy tenkrát automaticky 
dávaly děti mámě. Vzalo ho to. Byl jsem s ním celou noc. Nad ránem 
byly obě flašky do dna a my na dně. Klety si tam chudák pobyl dýl. 
Nemoh´ bejt doma sám. Ňákej čas spal u nás. Pak na psychiatrii. 
Přijel hned, jak ho pustili. Že tu bejt nemůže. Že prodal byt a stěhuje 
se. Kam? Neptej se. Ozvu se, až se srovnám… .  
  
…není přece vítr a kouř vzhůru stoupá… 
Už se neozval. Obvolal jsem snad všechny realitky. Do novin dal 
inzeráty. Zkoušel to přes rádia. Stokrát se ptal lidí, co ho znali i znát 
mohli. Nechával vzkazy na kempech. Nic. Zmizel. Neozval se. Děti už 
odrostly a stará parta se dala zase dohromady. Ne - není to jako 
tenkrát. Nejsme už parta drsňáků. Jsme už zase jiní. Zase přemejšlíme 
jinak. Ale jezdíme. Všichni. Jenom ten Klety tady chybí.  
  
…čas od času se podívá a řekne: je to dobrý, ještě hoří. 
Kytara dohrála a já se vrátil k ohni, do jehož plamenů teď všichni 
jakoby nepřítomně hleděli.  
„To je text, co?“ zkusil jsem zahnat další tichakrájení. „To bych chtěl 
umět – takhle to trefit. Jenom pár větama!“ 
„Jóó, to je právě to umění.“ chytil se Vostrej. „Proto von rozdává 
podpisy na koncertech, zatímco ty tak maximálně pětku těm 
vagabundům na nádraží. Che! Že prej mu ujel vlak! S báglem. A s 
dokladama! Ale Lála ho stejně dostala! Jak natáhul ruku, prej - pojďte 
pane, já vám ten lístek koupím..! Nikam nešel! Páč nikam jet nechtěl. 
Jen sháněl prachy. Na chlast. A na cigára!“  
Najednou byli všude! S neslyšným funěním táhli ty svý boudy po 
mejch nohách nahoru. Brázdili mi břicho. Lezli po zádech. Plazili se 
po krku. Jejich příbytky se klátivě houpaly ze strany na stranu. 
Pronikli až na obličej a i na něm zanechávali tu odporně slizkou stopu. 
Pár tykadel se mi zvědavě vztyčil proti oku… Brrr! Překonal jsem ten 
svíravej pocit a proti svý vůli se otřásl.  
Z pod obočí jsem sledoval Lálu. Pořád jsem si nebyl jistej. Fakt neví? 
Nevypadá, že by hrála tyjátr… Jo, je to už spousta let. Hodně se toho 
změnilo. Hhm! - my sami nejvíc. Vždyť ani já jsem hned…  
Pořád nevím, jak to říct. A jestli vůbec. Dá se to změnit? Ten zvyk? 
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Zajetý koleje? A co když přece? Nemůžu se dočkat návratu! Ale… 
troufám si vůbec? Nikdy jsem nebyl ten silnější. Odvážnější.  
„Dáš si?“ vytrhla mě Lála z myšlenek. Vděčně jsem se podíval na 
lahev s napnutým plachtovím a natáhl pro ni ruku. Skrz vlhkej závoj 
v očích se zdála být tak nějak cizí… Ušmudlaná. Její příliš krátkej 
rukáv se s natažením vykasal nezvykle vysoko…  
Dal jsem si slib.  
Do neděle! 
Do neděle určitě najdu odvahu! 
Odvahu říct jim, že jsem se tam vrátil. Že místo pětky jsem dal pade a 
pak přihodil skoro plnou krabičku cigaret. A že když jsem odcházel, 
zved´ ten vágus oči a řek´: „Díky Danny.“ 
  
 

Čekání 
 

Miroslav Novák                                        kategorie Poezie oldpsavců 
 

(věnováno OLD LADIES EXPEDITION) 
 

Stává se  
že kolem ohně se vedou jenom planý řeči  

a skutek utek 
Tady tlupa utrmácených a vyhladovělých ženských 

sní o jednom chlápkovi 
asi tak pětadvacet roků 

do stoosmdesáti centimetrů 
s nebesky modrýma očima 

nejlíp aby byl trampem 
ošlehanej větrem 

trochu vyuzenej kouřem 
zároveň vonící bylinkami 

několika vůní 
No prostě aby byl k sežrání 

protože cibulka v kotli  
se už začíná  

pomalu ale jistě připalovat 
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Když se Bůh nevrací...  
 Jaroslav Pagáč –Jaroos                              kategorie Próza oldpsavců 
 
Křídla nočních motýlů vířila mrazivý vzduch. Vorter počkal, až jezdci 
zklidní zmatená zvířata a rozevřel zkřehlé prsty k pozdravu. Věděl 
jistě, že mu někdo tam nahoře odpovídá a věří v opětovné setkání… 
 Byly doby, kdy slunce tam dole zářilo žhavými plameny, časy, 
v nichž jasné světlo pronikalo do příbytků, skrytých pod kůrou jejich 
stromu. Kmen byl plný života a slovo hojnost synonymem 
samozřejmosti. 
  
Jistě, i dříve se často plameny ztenčily, sklonily k zemi a lidé z korun 
se vraceli blíž ke kořenům. Ale Bůh vždy poklekl a vdechnul slunci 
nový život. Tehdy zas přišlo období štěstí, smíchu a radosti. Přinášelo 
ovšem i bezstarostnost, chvíle, kdy lidé na Boha zapomínali. Protože 
víra v něco, čeho se můžete téměř dotknout, v časech blahobytu umírá. 
Tak se ztratila i myšlenka Věčného návratu, v níž Bůh odchází, jen 
aby se znova zjevil a obětoval slunci trosky zaniklých civilizací pro 
život těch nových. Proto je nakonec opustil tiše, nepozorován a 
zapomenut. Je to tak dávno, že ho Vorter ani nikdy nespatřil… 
  
Pravda, lidé znovu myšlenku našli, jak to tak ve zlých časech bývá. 
Ale nebyla to už víra jejich otců. Změnila se v pouhou naději, 
nevyslyšenou omluvu a bláhovou prosbu. Žádná modlitba Boha zpět 
nezlákala. Vorter se svými věrnými se tedy vydal na odvrácenou 
stranu kmene, aby přivedl noční motýly, zkrotil jejich divokost a 
připravil je k cestě do neznáma. Desítky mužů zahynuly, když se 
snažili zlomit ducha těchto zvířat. Mnozí se ztratili v temnotách, další 
našli krutou smrt ve zbytcích slabě žhnoucího slunce, které motýly 
neodolatelně přitahovalo. Museli je oslepit a ještě pevněji spoutat, aby 
zahladili veškeré stopy jejich vlastní svobodné vůle. 
Bylo třeba vyhnout se osudu národů okolních stromů, kde život 
vyprchal už před drahnou dobou. Opustili své domy, majetek i 
minulost. Nasedali po stovkách na hřbety létajících gigantů a vydávali 
se na cestu k vybájeným zemím… 
 Poslední z motýlů čekal na svého jezdce. Vorter se naposledy 
rozhlédl po opuštěných příbytcích a vyšplhal na své místo. Pevně 
uchopil otěže a pobídl zvíře k letu. Letu tam, kde podle pověstí planou 
obrovská slunce a Bohové u nich zpívají… 



 18 

Osud  
Jiří Bok – Bokajs                                         kategorie Próza oldpsavců 
 
Tak teda ženský moc nemusím. Taky kdo by se divil holohlavýmu 
pivaři po přechodu. Teda po přechodu ze statkářskýho traktoru na supr 
moderní pokladač. To je jako srovnávat velorex s posledním modelem 
mercedesu. 
Jeden zpohodlní, klimatizace klimatizuje a na skrývce okresní skládky 
se toho zasejc tolik neděje. Jeden zpohodlní a i funět je dřina. 
Milostnej vztah je vesmírná odysea.  
Že? 
Asi proto mi ženská utekla. Holt, když nepřišly děti, šla za lepším. No, 
a družce se v domku na okraji vsi líbí, ale většinu víkendů je u svejch 
vnoučat. To já zas nemusím mít všechno. A tak se od pátku do neděle 
flákám mezi rybníkama, hospodou, posedem, hasičárnou a fotbalovým 
placem. To víte, někdo musí dělat všechny tyhle nepopulární 
činnosti.Teda krom tý hospody.  
Mlaďoši mizej v městě, fotbalovej menežment má problémy udělat 
žákovský družstvo a na údržbu trávníku je tady kdo?  
No plešoun Káca! Na posed nelezu, ale kdo odveze traktůrkem 
piclýho kňoura? No zasejc já. Hasičárna potřebuje udělat střechu. Kdo 
tam vleze? Co vám mám vykládat!  
Že? 
No a rybníky? Tak to jo! To já můžu. To byl vždycky můj sen. Akorát, 
že mě naši nezapsali do Třeboně, ale na blbáka seřizovače 
zemědělskejch strojů. Jo, tak si ležím u Doláku. V hubě žížeň a stýblo 
psárky a užívám si. Sobota je horká už od rána. Taky co byste chtěli 
vod července. Voda leží jak olej a ryby si buď vzaly dovolenou, anebo 
odpluly za kámoškama do Baltu. Přemejšlím si o přikrmování, 
hoblování, štípání a jinejch bohulibejch činnostech. Pruty složený, 
holínky zutý. Asi bych si měl ty hnáty taky vopláchnout, ale kdo by se 
zbytečně hejbal. 
Že? 
Z polospánku mě vyrušily žáby. Teda né kuňkalky, ale takový 
třeštiprdla něžnýho pohlaví, abych byl za slušňáka. To jejich žvanění 
zvedlo vážku, co si mi sedla na tu mou vejstavní hnátu. Jen sem se 
převalil na bok a skrz rákosí koukám. Zelený košile, zelený kraťasy, 
takový indošský mokasíny. 
Nejspíš jsou od tý čundrácký party, co se čas vod času objeví při pátku 



 19

v hospodě. Ani se moc nerozhlížely a už jsou obě svlečený a hrnou se 
do vody. Né že by to nebyl pěknej pohled, ale jak povidám, ženský 
moc nemusím. Vodplavaly na hloubku, má bahnitá mělčina je 
nelákala. Nechtěl sem je vyplašit, tak sem zas začal koukat do nebe. 
Vono je to taky pohodlnější. Když se vycachtaly a voklepaly na břehu 
jak ratlice, sedly si do písku a začaly drbat. Byl sem jak ta vrba, co za 
nic nemůže. 
"Já ti nevím Jiřko, dyž von je takovej pěknej," hlesla ta průsvitná víla. 
Ta druhá, starší asi o dva dny, s převahou světačky povidá:  
"Hele, co blbneš. Je fakt, že na tobě může oči nechat, ale když se 
nevyjádří ani dneska, tak se na něj vykašli." 
"Tobě se to mluví, ty máš Toma. A Vokoun má voči tak modrý. A 
když zpívá Panenku, tak se mi normálně podlamujou kolena." 
To zas brebentila ta, co má vobčanku už nejmíň tejden. 
Jeden by nevěřil, že tohle téma vystačí na čistou hodinu. Už sem se 
chtěl zdekovat, ale nechtěl jsem ženskejm pulcům přivodit celoživotní 
trauma. Nakonec přece jen zvedly svý česnečky a odkráčely za chóru 
Amorků nahoru ke skalám. Už bylo na čase. I leh spatný se na 
vyprahlým pažitě stává ložem Záhořovým. 
Že? 
Co asi dělat s tím vyprahlem. Hodil sem saky i paky do předsíňky a 
hybaj na točený. Jasná pohoda! Konejšivý chládek pod staletou 
klenbou, vůně chlapské soudržnosti a můj pomalovanej džbánek 
orosený tím správným způsobem. Spláchl jsem tu travní pachuť a 
zacelil ty díry v hlavě, co mi ty jezinky nadělaly svými řečmi. 
"Tobě se to mluví Tome. Ty máš Světlušku." 
"Co blbneš Vokoune, to nevidíš, co to dělá se ségrou, když začneš hrát 
na kytaru? Stačí kejvnout a je tvoje." 
No, tak to se mi snad zdá! A nebo dávaj druhej, pochopitelně blbější 
díl nekonečnýho seriálu. Hned vedle u stolu sedí dva kovbojíčci. Do 
toho vedra venku jsou teda správně voblečený. Maskáče až pod krk, 
pullitráky ušněrovaný do krve, stetsony pověšený na háčku. U pasu 
kudlu na stahování medvědů. To sem zvědavej, jestli nám těma 
polomačetama nerozbijou pisoáry, až budou muset.  
A tak, protože jsem zrovna neměl nic lepšího na práci, stal jsem se 
neúmyslně vysušeným sudem vsakujícím informace. 
U čtvrtýho piva se ti bejčci dohodli na tom, že by to chtělo nějakou 
odvážnou akci, při který by statečný Okoun vytrhnul milovanou dívku 
ze spárů smrti. Nejlépe při přepadení dostavníku. Ale při nedostatku 
zmíněného dopravního prostředku by stačily i zdivočelý krávy či 
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výbuch našeho v třetihorách vyšumělýho kopce. Už se to nedalo 
poslouchat. Ale ještě to trvalo dvě piva, než se zvedli a odkráčeli 
krokem krotitelů medúz. Dal jsem si u pultu ruma. Taky pro jistotu 
druhýho.  
Že? 
Teď sedím doma. Vedro. Televize zase dává sobotní kraviny. Na 
pelech nemám pomyšlení. Ložnice zívá prázdnotou. Lednice vzdychá 
z nákladu lahváčů. Ve špajzu na mě jukla flanděra meruňky. Tak sem 
si sedl na zápraží, čumím na srpek měsíce. Eště nezvítězil nad 
večerem. Hlavou mi letí myšlenka na osud. To řekl Tom tomu svýmu 
kámošovi. Vem osud do svých rukou. No, a co takhle vzít jeho osud 
do svých pazourů. 
Jo, jo. Jsem muž činu. Netrvá to dlouho, a už si to supím nahoru do 
ouvozu. Tudy je to sice k Horňáku dál, ale zase se vyhnu oudolíčku, 
kde ti trampové bivakujou. Jak že tomu říkali? Jo, Údolí trav. No, moc 
trávy tam na tom písku neroste. Znám to tam. Mají tam pod skalou 
slušně sroubený přístřeší. Prej jim to hajnej dovolil. Proč ne? Bordel 
nedělaj a v hospodě je s jejich kytarami veselo. Je to takový přehledný 
místečko. Potok bublá. V nejužším místě si skočí malej vodopádek a 
kolem tý jejich skály odšumí do Dolňáku. A tady je ten můj geniální 
plán. Když nemůže dostavník do skal, musí tam Osud Porybnej. Jo, jo, 
taky já. Ale sem fikanej porybnej. Přece nevemu klíče od zámku. To 
by si pro mne přišli jako pro prvního. Flaška, co mi čouhá z montérek, 
mi poradila. Sice se to pronese, ale pákový štípačky je to správný 
vořechový.  
Že? 
Na hrázi ticho, v lese taky jako po pěšině, jen dole skrz paseky 
prosvítají blikačky baráků. Řetěz lupnul jak malina. Kolo jde lehce. 
Mám svůj rajon v pořádku. Žádný vodfláknutí. Převody promazaný, 
lyžiny uvolněný, na to já zas dbám. Tak kolik? Stačí čtyřikrát dokola a 
počítat. Do minuty to budou tak čtyři kubíky. Při poslední povodni 
byla voda až pod skálu. Vím to, protože jsem procházel celý povodí, 
kvůli škodám. No a to jich šlo strouhou šest a půl kubíku. 
Tak eště dvě kola a eště dvě minutky. Ať je hrdinství prokazatelný! 
Že? 
Paráda! Voda opadla, jen protější břeh mlasknul a vrátil mi neškodnou 
vlnku do česla. 
Co bych povidal. Ráno bylo docela krhavý, ale stačil jsem se zmátořit, 
než přijela z města jedenáctka. To se bytná vrací, aby mi ukuchtila 
něco k nedělnímu obědu. Prázdnou flašku jsem zastrčil do dřevníku. 
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Vo štípačky sem otevřel vyprošťováka. Eště sem teda provětral deky 
do okna, aby zase neremcala, že sem spal na čuňáka v kuchyni na 
gauči. Autobus měl asi zpoždění, nebo se někde zadrhla. Přišla po půl, 
oči navrch hlavy.  
,,To je malér, to je malér. V noci se snad utopil ňákej tramp a pár jich 
odvezli sanitou." 
"A do prdele!" 
,,No a Dolák máš prej plnej bahna!" 
  
 
 
 
 
 

O létě 
 

Stanislava Bumbová                                    kategorie Poezie oldpsavců 
 

Copak váží malá vážka 
na svých křídlech duhových? 
Kapku rosy v sedmikrásce, 
krásné ráno, cvrčkův smích 

 
Zda to broukům správně brouká, 

která modrá nebi sluší, 
jestli správně kvete louka, 

má-li zajíc řádně uši 
 

Zda to šnečkům dobře šlape, 
jak hezký má pavouk byt, 
jestli se všem všecko daří, 

zda je léto, jak má být. 
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Smůla  
Miroslav Novák                                          kategorie Próza oldpsavců 
 
Guláše před vesnicí pokousal pes. Co pes! Takovej malej, 
roztomilej  voříšek. „Co když má vzteklinu?“zeptal se pochybovačně 
Viki. Voříška jsme hodinu honili po poli, ale nedohonili. Guláš byl 
z toho tak uštvanej, až mu šla od pusy pěna. „Určitě  má 
vzteklinu!“ zařval Viki. Guláše jsme honili po poli, dohonili a 
ešusama umlátili. Sotva jsme ušli pár kroků, Henryho srazil kolem 
projíždějící traktor. „Jako bych mu to neříkala, že nový kanady je 
nutný pořádně rozšlápnout,“ prohodila Cibule, právě fascinovaná 
cedulí, která upozorňovala, že ve vesnici řádí kulhavka a slintavka, a 
že každý takto postižený kus musí být za každou cenu ihned  utracen.  
     Všechno to ale vlastně začalo už předminulej týden. Vendy hned 
po ránu vyrazil sbírat smůlu na fakule. Když se nevrátil ani minulej 
víkend, tak jsme se ho vydali hledat. Chudák! Přilepil se smůlou na 
smrk poblíž mraveniště. Řeknu vám,  ty malý chudinky musely být po 
zimě sakra vyhladovělý. Jenže na druhou stranu sežrat trampa a 
nositele odznaku Vzorný ochránce přírody I. třídy se přece nedělá. 
Styďte se mravenci, fuj! Po Vendym zůstal  ten odznak, kovová 
přezka z opasku, kapesní nůž, knoflík se zipem z riflí a plná plechovka 
smůly. A ta, jako by se na nás všechny od té doby přilepila.  
     Na osadní flek bysme dorazili jakž takž v pořádku, nepotkat vlka. 
Bublina nestačila odhodit svoji pověstně červenou krosnu a měla 
smůlu. Kdo ví, s kým si ji vlk spletl. Šerifa to tak vytočilo, že šel 
nadat hajnýmu, jakej má v lese bordel. Když však cestou našel fajfku 
a okousanou flintu pochopil, že do hájovny nemá cenu chodit. Po  této 
události jsme dostali doslova psychickej hlad. Cibule začala klohnit 
houbovej guláš. „Voní pěkně. Jihlavskej?“ zeptal se Riki, nabral plnou 
lžíci, ochutnal, zachroptěl a odpadl. „Že bych tam dala trochu víc 
pepře?“ povzdechla si Cibule a rozhlédla se po nás ostatních. „Dá si 
ještě někdo?“ Nastalo dlouhé, předlouhé ticho. Přerušil ho až Drsnej 
Hugo, jinak kronikář osady. „Co ten guláš dát mravencům?“ Šerif 
zapochyboval: „Ty budou určitě přežraný, ale za pokus to stojí.“ Pro 
jistotu vzal od Huga hodinky a na poslední chvíli mu vytrhl osadní 
kroniku. „ Žerou i papír, to nevíš, vole!“ 
      Asi po hodině se Hugo vrátil s vylízaným mozkem, promiňte, 
s kotlíkem a mravenci. 
     Vypadá to, že jsme nejpočetnější osada v celá Český republice. 
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Společně s mravenci je nás dva tisíce jedenáct. 
                     ---------------------------- 
         Probouzím se v nemocniční posteli. Svrchu se na mě tlemí Guláš, 
Henry, Vendy, Bublina, Riki, Cibule, Šerif, Viki a  Drsnej 
Hugo.  Hned nechápu, co se vlastně děje. Z láhve, visící v držáku nad 
mou postelí dnem vzhůru mi cosi červenýho vede trubičkou do žíly na 
pravé ruce. Pomalu si začínám vzpomínat. Ráno jsem šel darovat krev. 
Cibule mi vysvětluje, že mi jí vzali o trochu víc, sestra se totiž 
s někým zakecala. Zírám na noviny, ležící na nočním stolku. Je pátek 
třináctého. Neznamená to náhodou smůlu? 
 
 

Ledro  
 

Miloš Hlávka                                              kategorie Poezie oldpsavců 
 

To údolí jak loni přivítá tě 
a jezero se zeptá: Come stai? 
a pozdní léto usmívá se zlatě. 

A znova je tak blízko tenhle kraj, 
 

kde večerem se touláš lážo plážo, 
než slunce zmizí za hradbama hor, 
a vnímáš smysl slova gemellaggio 
a českou hymnu zpívá místní sbor 

 
jak vzpomínku. A ta se pořád vrací 
a zvolna stejká z prken vokenic... 
Dál nad lesama štěbetaj si ptáci 

a sem tam vlnky šplouchnou do pramic 
 

a zvláštní klid a mír tu všude visí 
a lidi – zdá se – nikam nespěchaj. 
A co ty? Copak asi vodpovíš si, 

až sám sebe se zeptáš: Dove vai? 
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Soud  
 Stanislava Bumbová                                    kategorie Próza oldpsavců 
 
Na mezi bylo pozdvižení: „Není to dobrá myš!“ volal sysel. „Krtek ji 
viděl. Nesla klásek a nepodělila se!“ 
 „Jindy nesla jablíčko a neprozradila odkud!“ přisadil si křeček.  
„Mlsá dobroty a nedělí se! Není to dobrá myš!“ 
„To není spravedlivé!“ křičely ostatní myši. „Fuj, měla by se stydět!“ 
„Ano, před soud s ní!“ vykřikl sysel. 
Chvíli se radili, kdo by měl být soudcem, až se usnesli, že symbolem 
moudrosti je sova. Vzali tedy milou myš k dubu, kde bydlel výr. 
Mžoural na myš rozespalýma očima, když mu vykládali o klásku i o 
jablíčku a že myš jednou uloupila i kousek chleba z krmelce a zajíci a 
srnky strádali. 
„Není to dobrá myš!“volali. Výr pomalu vstal, přistoupil k obžalované 
myši a beze slova ji slupl jako malinu. Ostatní myši ztichly, vyvalily 
oči a pusy jim zůstaly dokořán. 
„Podle mého soudu,“ řekl klidně výr. „to byla dobrá myš.“ Zalezl 
zpátky do svého dubu pomyslel si, že by mohl soudce dělat častěji. 
  
 

Pro kolouška 
 

Stanislava Bumbová                                    kategorie Poezie oldpsavců 
 
 

Uspávanka do ouška 
pro malého kolouška? 

O čem bude? 
O potůčku, 

o nesmělém křehkém krůčku, 
o mamince, plaché lani, 

co se k němu něžně sklání, 
o sluníčku, louce, létě, 

skrýši, kde zlé nenajde tě, 
o trávě až po kolínka… 

A koloušek? 
Tiše spinká… 
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Špinavý uši 
Jan Valeš – Jeňýk                                         kategorie Próza oldpsavců 
2. místo 
 
/Cimburovi/  
  
Hospoda „U čtyř stehen“ byla vskutku na světové úrovni. Pradědeček 
hospodské válčil na frontách velké války v Itálii, na denním menu 
byla francouzská polívka a španělské ptáčky a u rohového stolu 
posedávali dva Bulhaři a hráli domino. Klapání plastových kamenů na 
umakartovou desku stolu a praskání dřeva v těžkých litinových 
kamnech byly také jediné zvuky, který dokazovaly, že je místnost 
skutečný a trojrozměrný prostor. Jinak vše připomínalo nažloutlé 
fotografie z první republiky. Podlaha z rejžákem vybělených prken, 
otylé stoly s tlustýma nohama obklopené ze všech stran štíhlýma 
nohama půvabných thonetek, hluché i němé pendlovky mezi okny na 
zdi a na mír a klid v hospodě dohlížející barvotiskový andělíček nad 
výčepem. Další, tentokrát barokní anděl, stál za smaltovanou pípou a 
koukal skrz nás a skrz otevřené dveře na drobné mžení na dvorku před 
hospodou. To drobné mžení bylo i důvodem, proč jsme před chvilkou 
vstoupili do hospody, kde všechno, včetně skládaného toaletního 
papíru na dřevěném hajzlíku se srdíčkem, pamatovalo ještě pubertální 
Adinu Mandlovou.  
Hned po obědě jsme opustili další promáčené nešťastníky čvachtající 
v malém údolíčku pět kilometrů odtud, kde měl večer zahořet další 
oheň Trapsavce. Mně osobně propučela za dopoledne i stará celta a 
tak jsem se dlouho nevzpíral nabídce, zkusit vyrazit do nějaké 
hospody. Myslím že právě Delon, našel na své mapě symbol 
červeného obdélníčku s vlaječkou ve vsi Lhota. Šlapat pět kilometrů 
s určitou nadějí mě připadalo stále jako lepší nápad, než ležet půl dne 
v promáčeném stanu zcela bez naděje. Tak jsem se k té partičce 
připojil. Navíc jsem mohl prožít celé odpoledne v přítomnosti toho 
nejlepšího, co v trapsavecké soutěži vyzrálo a dozvědět se něco i sám 
o sobě. A nemínil jsem s tím sebepoznáváním moc dlouho otálet.  
Hned jak jsme obsadili stůl těsně u kamen, odlepil se barokní anděl od 
pípy, přišel k našemu stolu, ve výstřihu nás nechal nahlédnout do 
mnohem hlubšího údolí, než z jakého jsme právě vylezli a zeptal se 
otřepanou větou: „Tak co to bude?“ Chtěli jsme být také světoví a dali 
si francouzskou polívku i španělského ptáčka.  
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„Tak jak to letos vidíš?“ udeřil jsem hned zčerstva na Delona. Byl 
z celé té party nejlidštější, nejupřímnější a sžíravé ironické poznámky 
používal na rozdíl od ostatních jen v nejvyšší nouzi. Navíc byl i 
členem letošní poroty.  
„Jestli se ptáš na to, jestli jsi vyhrál, tak se ptáš blbě,“ prokoukl mě 
hned na začátku a dál lovil lžící kolečka párku v hustý polívce. 
Rudý až na zádech jsem zanořil nos do svého talíře. Další útok jsem 
zahájil po druhém pivu. Počítal jsem, že se všichni díky dobrému 
obědu a pivu uvolní a nebudou zdaleka tak ostražití. Tentokrát jsem 
zaútočil na Sojče. Stejně jako Delon byla v porotě a mimo to i 
autorkou hned několika knih s trampskou tematikou.  
„ Nevím co chceš slyšet,“ prohlídla si mě zkoumavě. „ Jestli o tvým 
psaní, tak prosím. Jestli o letošním pořadí, tak zapomeň a počkej na 
večer.“  
„No jasně že o psaní,“ vyhrkl jsem až moc rychle a tím se vlastně 
přiznal.  
„S tvým psaním je to jako s posedáváním na hajzlíku. Půl dne nebo 
půl minuty. Efekt je pořád stejný,“ odpověděla mi suše a ostatní 
kolem stolu se bez jakéhokoliv taktu rozesmáli. Začal jsem litovat, že 
jsem nezůstal v promáčeném kempu.  
„Chtěla jsem říci, že na co ty potřebuješ deset vět stačí někdy věta 
jedna. Ale jinak výbornej vstup do děje, slušný popisy a hlavně máš ty 
svoje věci vypointovaný. Stačí?“ 
Jestli to chtěla nějak zachránit, tak se jí to asi moc nepovedlo. Ostatní 
se stále chechtali a já nořil obličej do náhubku kríglu s velice hořkým 
obsahem.  
„Vybodni se na ně,“ vzal si slovo v čele stolu sedící Rumbura. 
„Časem zjistíš, že není důležité být druhý, první nebo rovnou zlatý 
trapsavec, ale že stačí jen být při tom. Konečně v té naší nudli se 
úspěch neodpouští. Můžeš psát sebelepší povídky, vyhrávat všechny 
literární soutěže, pět let za sebou se muchlovat s dřevěným ušákem a 
jednou jedinkrát o tobě někdo řekne, že máš špinavý uši a všichni už 
si budou pamatovat jenom ty špinavý uši,“ dokončil Rumbura svou 
řeč a všichni kolem stolu mu kupodivu s vážnou tváří přikyvovali. Já 
osobně byl za ta slova vděčný. Pozornost se posunula od mé osoby do 
filozofické roviny, kterou jsem moc nechápal a ani s ní nesouhlasil. Já 
jsem vyhrával rád.  
„No a jak to máš tedy s ušima,“ zeptal se mě do úplného ticha Delon a 
všichni kolem stolu se opět hlasitě rozřehtali.  
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„Umííí“ zahučely do té doby tiše naslouchající ohněm ozářené 
obličeje a zvídavě se rozhlížely po stejně narudlých tvářích 
uzavřených v jediném neporušeném kruhu. Nikdo na sobě nedal znát, 
že právě on je autorem textu a zároveň tedy i čerstvým majitelem 
Zlatého trapsavce.  
„Autorem povídky Kšandy a zároveň držitelem Zlatého trapsavce je 
Fredy,“ odhalila konečně celou pravdu Kebule a já hrdě vstoupil do 
ozářeného kruhu. Kolem ohně jsem šel důstojně, pomalu a schválně 
tou nejdelší cestou a celou tu dobu se nechal lechtat obdivnými 
pohledy. Ušatou sošku jsem přijal velice skromně, se svěšenou hlavou, 
polohlasem jsem poděkoval porotě a předčítajícím a už už jsem chtěl 
zmizet někam na stranu, na tmavý kraj lesa a tam si sám pro sebe, 
nikým nepozorovaný, tu radost pěkně vychutnat. Koutkem oka jsem 
viděl rozesmátý obličej Sojčete a hned vedle šklebícího se Delona, 
který ke mně vytrčil pravici se zvednutým palcem.  
„Hele, Fredy, než nám s tou soškou úplně utečeš, mohla bych ti 
položit ještě jednu otázku?“ zastavila mě uprostřed kroku Kebule. 
Otáčel jsem se jen pomalu a v hlavě si rovnal věty na téma, jak jsem 
bojoval s pointou, kde jsem čerpal námět a poděkování rodičům a 
bráchovi, že mě nechali každý večer volný počítač. 
„Ano?“ otočil jsem se k ní již s připravenou odpovědí. 
„Co je pravdy na tom, že máš špinavý uši?“ podívala se na mě 
poťouchlýma očima. Kruh narůžovělých obličejů se proměnil v kruh 
zubatých otvorů a všechny ty otvory šišlaly, syčely a duněly směrem 
ke mně jedno jediné slovo. „Uši, uši,uši“. Utíkal jsem se svojí soškou 
na temný okraj lesa a dál a dál pryč z promáčeného údolí.  
  
Uši jsem měl čistý jako laufy flaků bránící v květnu roku 1945 
plzeňskou Škodovku. Od samého čištění a pulírování jsem nabyl 
pocitu, že mně zvukovody prochází napříč hlavou v jediném lesklém 
otvoru. Chozé zaťukal prstem do zavěšeného mikrofonu a zesílené 
údery mě opakovaně a bolestivě klofly do mozku. Nad Chozém se 
rozsvítilo červené světlo a neznámý člověk v brýlích ukrytý za tlustým 
sklem zdvihl palec. Chozé si přitáhl mikrofon těsně k ústům, dobrácky 
na mě mrkl a spustil: „Vážení posluchači, dnes jsme pozvali do 
našeho programu Zelená slova letošního vítěze trampské literární 
soutěže Trapsavec. Dříve, než položím autorovi několik otázek 
dovolte, abychom vás s jeho tvorbou seznámili. Na úvod tedy vítězná 
povídka Kšandy,“ odstrčil Chozé mikrofon od úst a zmáčkl na svém 
pultu nějaký knoflík.  



 28 

„Hele Fredy, až to skončí, položím ti ještě pár otázek, pak pustíme 
něco kratšího a finito. Jasný?“ mrkl na mě spiklenecky.  
„A co to bude za otázky?“ podíval jsem se na něj nejistě.  
„Hele, mi si zakládáme na tom, že je to živý vysílání,“ mrkl na mě 
znovu spiklenecky. „Když ti to teď řeknu, budeš odpovídat strojeně a 
celá spontánnost pude víš kam, viď. 
A podle pravdy, já je ještě taky nevím,“ uzavřel instruktáž a přitáhl si 
mikrofon zpět k ústům. Po posledních slovech mé povídky zmáčkl 
opět knoflík na svém pultu a položil mně hned první otázku.  
„Je pravda, že máš špinavý uši?“  
Ta otázka mi doslova vyrazila dech. Nevěřícně jsem zíral nejprve na 
Chozého, potom na chlápka za sklem, který právě odložil brýle a 
chystal se puknout smíchy a potom již bylo celé studio, éter a celý 
velmi krátkými vlnami dostupný vesmír svědkem mé naprosto 
spontánní odpovědi. Na místo přivolaná hlídka policie a následně 
přivolaný znalec odhadl škodu na zařízení na čtvrt milionu korun. 
Celkový výčet škod doplnilo jedno těžké ublížení na zdraví a 
všeobecné veřejné ohrožení pro užití nadprůměrného množství velice 
ale velice sprostých slov.  
  
Soudkyně JUDr. Věra Poštolková se na mě dívala jako několik dní 
nenažraný sup. Po celou dobu dosavadního líčení zírala jen na mě, 
protože na lavici obžaloby by toho stejně moc neviděla. Prokurátor 
pospával v přesvědčení, že to má obžaloba v kapse a vedle něj se 
klimbala ze strany na stranu na tenkém krku připevněná obrovská 
koule  obvazů, ze které trčely jen dvě fialové uši.  
Znalec z oboru lékařství předčítal již dobrých pět minut seznam 
zranění, poškození a ztrát, které jsem učinil na těle reportéra programu 
Zelená slova a na lavici za ním listoval další znalec, tentokrát z oboru 
elektroniky, na prst tlustým seznamem materiálních škod.  
Po zprávě obou znalců se soudkyně obrátila přímo ke mně:“ Pane 
obžalovaný, můžete mně logicky vysvětlit důvod vašeho brutálního 
útoku na poškozeného?“  
„Napsal jsem povídku Kšandy,“ odpověděl jsem jí zcela podle pravdy.  
„A co má nějaká povídka společného s brutálním útokem?“ zeptala se 
jízlivě. 
„Také řekl, že mám špinavý uši,“ odpověděl jsem opět podle pravdy.  
„A máte?“ podívala se na mě studenýma a odsuzujícíma očima.  
Vstal jsem z lavice obžalovaných, odhrnul prameny vlasů za uši tak, 
aby se mohla soudkyně přesvědčit o absolutní čistotě mých 
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zvukovodů a udělal dva kroky vstříc porotě. Třetímu kroku vpřed 
zabránily údery pendreků od eskorty justiční stráže a sálem blesklo 
několik fleší z novinářských fotoaparátů.  
„NÁSILNÍK SE ŠPINAVÝMA UŠIMA ZAÚTOČIL I NA 
SOUDKYNI,“ hlásal druhý den tučnými písmeny titulek na úvodní 
straně Blesku. Zprávu i s mojí fotografií postupně přejaly všechny 
významné evropské deníky a stala se hitem na internetu.  
  
Po půl roce se přede mnou pomalu ale jistě otvírala vrata borské 
věznice. Jejich vrzání mi zvedalo chloupky vzadu na zátylku. Za vraty 
na ulici pulsoval normální život a já se do něj normálně začlenil. Ve 
světě za plotem mně historka se soudkyní paradoxně pomohla. Jen 
málokdo z mých souputníků teď již za vraty měl odvahu vzepřít se 
samotnému soudci a už vůbec nikdo si to s ním nechtěl vyříkat hned 
v jednací místnosti. Nikomu jsem nic nevysvětloval a vlastně jsem byl 
docela rád, že jsem byl považován za bouráka. Za půl roku se toho 
zase moc nezměnilo. Země byla pořád kulatá, auta jezdila vpravo a 
lidi uháněli někam a nikam s očima upřenýma do prázdna. I novinový 
stánek na konečné stál tam kde před půl rokem. Koupil jsem si nějaké 
noviny a podíval se na titulní stranu. Zíral jsem sám sobě do očí a nad 
svou hlavou četl tučný titulek. NÁSILNÍK SE ŠPINAVÝMA UŠIMA 
OPĚT NA SVOBODĚ. Když jsem odlepil oči z přední strany novin, 
měl jsem pocit, že se svět kolem mě zcela zastavil. Všichni najednou 
zůstali stát na místě, koukali na mě a já v očích nacházel takové pocity 
jako obavy, strach a tíseň. Povel k dalšímu životu dalo nějaké malé 
dítě. Postavilo se až přímo přede mne, zapíchlo do mě malý ukazovák 
a začalo nesnesitelně ječet: 
“ Mamí, mamí, to je ten pán se špinavýma ušima.“ Odhodil jsem 
noviny na zem a pomalu se vracel zpět k borské věznici. Strážný na 
bráně mi řekl že jsem magor a vystrčil mě zpátky na ulici. Domů jsem 
šel v noci a pěšky. Na počítači jsem měl celkem pět tisíc zpráv 
z celého světa. Ani jedna se netýkala mého psaní.  
  
Profesor, doktor a především psychiatr Kydlíček mě přijal ve své 
ordinaci s všechápavým úsměvem. Zakláněl se ve svém koženém 
křesle a při každém pohybu vzad zkontroloval celou eskadru diplomů 
na stěně za sebou.  
„Fenomenální,“ řekl po pěti minutách mého vyprávění a potom se na 
krátký okamžik zanořil do mých osobních papírů.  
„Mám pro vás návrh,“ odlepil po chvilce oči od štůsku papírů a dlouze 
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se na mě zadíval. „Vy a já bychom mohli udělat díru do světa 
medicíny,“ setrval na mě  upřeným  pohledem.  
„A to jako v čem?“ nezklamal jsem ho.  
„Já jako doktor a vy jako objekt. Zcela jedinečné,“ mlaskl spokojeně.  
„Objekt čeho,“ nechápal jsem stále jeho myšlenkové pochody.  
„No přece mé nové práce. Vliv špinavých uší na agresivitu 
populace,“ zadíval se na mě pln očekávání.  
Uchopil jsem skleněný model mozku volně ležící na jeho stole a 
napřáhl.  
  
„Musíš vypadnout od lidí, nebo se zblázníš,“ říkal jsem si stále dokola 
večer doma. Do internetového vyhledávače jsem zadal heslo: 
„nejméně zalidněný kontinet“. Jeden z prvních odkazů zněl: 
„Austrálie je nejmenším kontinentem a s výjimkou Antarktidy také 
nejméně osídleným.“ Výjimečná Antarktida se mně začala docela líbit.  
  
Již měsíc a půl kráčím úplně sám. Ta o trošku větší zima je vyvážená 
jistotou, že na mě nikdo nečumí a neříká mi, že mám špinavý uši. 
Nejvíc mně ale vadí, že si večer nejde udělat oheň. To hladivé teplo a 
tu kořeněnou vůni páleného dřeva postrádám víc než lidskou 
společnost. Za tu dobu mně spoustu věcí došlo a spoustu jsem si toho 
srovnal v hlavě. U tyčky s cáry potrhaných vlajek jsem si zapálil 
cigáro a rozhlédl se po bílé pustině. Jediné místo odkud se všemi 
směry kouká jenom a jenom na sever. Ten tučňák se ke mně přiblížil 
zezadu. Úplně jsem se ho v tom tichu lekl. Kolébavě a v bezpečné 
vzdálenosti mě několikrát obešel a pak se na mě podíval jediným 
okem.  
„Nazdar,“ pozdravil jsem ho a zarazilo mě, že po tak dlouhé době 
nepoznávám ani vlastní hlas.  
„Nazdar,“ odpověděl tučňák přátelsky a zatím si mě prohlížel 
z bezpečné vzdálenosti. Potom zaklapal zobákem a v černých 
očičkách mu zajiskřilo poznání. S roztaženými pahýly křídel udělal 
pár kroků směrem ke mně. „Vždyť já tě znám,“ zaklapal opět žoviálně 
zobákem a bylo zjevné, že se tak přátelsky zasmál. „Vždyť ty seš ten 
s těma špinavýma ušima.“  
Za tu placírku by se nemusel stydět ani Tonda Panenka….. 
  
„Františku, vstávejte. Už je šest?“ zatřásla se mnou sestra v bílé 
uniformě.  
„Co se děje?“ vyskočil jsem polekaně z postele a překvapilo mě 
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příjemné teplo.  
„Františku, prášky,“ sklonila se až ke mně a podala mi mističku 
s několika různobarevnými kapslemi. Nasypal jsem si je všechny do 
dlaně, strčil je všechny do úst a předpisově škubl hlavou. Pak jsem tu 
stlačenou duhu zapil šálkem hořkého čaje. Mříže v oknech 
rozřezávaly zapadající slunce na několik nepravidelných obdélníků a 
ty se posouvaly pomalu po podlaze. Podle kalendáře byla třetí sobota 
v září a mně bylo úplně jedno, že letos nevyhraju zlatého trapsavce. 
Ale příští rok už bych chtěl být už zase při tom.  
 
 
 

Roky 
 

Jaroslav Šlejmar – Kutloch                         kategorie Poezie oldpsavců 
 

Najednou stojí v předsíni 
Jako by na poslední cestu zvaly 

A dávný traily šmajdavý 
havránci rozklovali 

 
 
 
 

Štěstí 
 

František Brejcha – Čára                           kategorie Poezie oldpsavců 
 

Prý umazat se štěstím. 
Tak to chce nabrat výšku, 

štěstí se špatně chytá zezdola. 
A nebo tichý koutek 
a Foglarovu knížku? 

 
 

Chci umazat se štěstím 
a tak ti zavolám. 
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Trampo Nostra  
 Michael Antony – Tony                               kategorie Próza oldpsavců 
1. místo 
 
„Trampové! Zatracení trampové. A zrovna já je musím mít ve svým 
revíru!“ nadával jsem celou cestu k hájovně. Jsem tu sice nový, ale o 
tom, že tu mám nasáčkovaný ty pobudy mi někdo mohl říct. Hned 
zítra zajdu za Pepíkem, a ta jejich bouda půjde dolů. 
Pepa mě vyslechl, chvilku se drbal ve vlasech a pak mi oznámil, že 
traktor ani pilu nevezme a že vlastně žádnou čundráckou boudu bourat 
nebude. 
Upozornil jsem ho, že je lesním zaměstnancem a že je jeho povinností 
zakročit proti černé stavbě, obzvlášť po mojí výzvě. Na to odpověděl, 
že právě proto, že je lesním zaměstnancem, žádnou boudu bourat 
nebude! A v reakci na můj nechápavý výraz dodal, že jsem tu pořád 
ještě nový a tak nevím, že jejich šerif chodí s Bárou, tedy dcerou 
nadlesního Bárty a že by to asi pro něho mělo následky, kdyby jim 
boudu sejmul. 
Překvapeně jsem polkl a zeptal se, proč se Bára, taková hezká a chytrá 
holka, zahazuje s takovým pobudou a dozvěděl se, že pobuda je 
pobudou jen o víkendu, ale přes týden jde o docela velký zvíře u jedné 
nadnárodní firmy. 
Pochopil jsem, že tudy cesta nevede a rozhodl se ovlivnit veřejné 
mínění vylíčením zvěrstev, kterých se trampové mohou dopustit na 
nevinných občanech, lesním porostu a místních děvčatech. Nad 
článkem jsem strávil celý víkend, ale výsledek stál za to. Dokonce i 
jméno jsem si vymyslel zcela neprůstřelné. Hned v pondělí jsem s ním 
běžel do redakce okresních novin a vyžádal si důvěrný rozhovor mezi 
čtyřma očima s panem šéfredaktorem. 
Trpělivě mě vyslechl, chápavě pokýval hlavou nad mými důvody, 
proč nechci být pod článkem uveden pravým jménem, a doporučil mi 
ještě vylepšit sloh a upustit od odborných lesních termínů, které by 
mohly vzbudit podezření směrem k mojí osobě. 
Konečně člověk s hlavou na správném místě, rozplýval jsem se 
nadšeně, a se slibem, že hned zítra opravený článek pošlu na redakční 
mail, jsem se s tím milým panem šéfredaktorem rozloučil. Doma jsem 
pak vytáhl desky se svým článkem, rozevřel je a s překvapením zíral 
na titulní stránku časopisu plnou rozesmátých trampů sedících kolem 
ohně. Trampský časopis Tulák, četl jsem šokovaně. Jak můžou tyhle 
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asociální existence vydávat vlastní časopis? A jak se vlastně ocitl 
v deskách společně s mým článkem? Nechápu to... 
Otevřel jsem ho a pomalu se začetl do úvodníku. Plky, plky, plky! Les 
je pro ně domovem? To bych se na to podíval! Prudce jsem časopis 
zavřel, odhodil směrem ke kamnům (ráno se bude hodit na podpal), 
vymazal z článku lesácké termíny a šel spát. 
Ráno jsem začal rozdělávat oheň v kamnech. Vedle nich ležel na zemi 
pohozený a otevřený trampský plátek. Vzal jsem ho do rukou, 
s potěšením mu vyrval několik stran, když tu mě do očí uhodila 
fotografie s obličejem, který jsem znal. Vždyť to je... 
Ne! To není pravda. 
Byla. 
Na fotografii pod titulkem „Naše redakce předává výroční trampské 
ceny“ byl rozesmátý šéfredaktor našich okresních novin. Poznal jsem 
ho i přes ten nechutný klobouk, který měl nakřivo nasazený na hlavě. 
Chvilku mi trvalo, než jsem našel tiráž, a opravdu - jméno sedělo. 
Pochopil jsem, jak se do mých desek dostal výtisk této trampské 
propagandistické hrůzy a oheň v kamnech zapálil svým článkem, 
alespoň v tomhle nebyl zbytečný. 
Trampové jezdí vlakem, napadlo mě o pár dní později. A jezdí 
načerno, co jsem tak slyšel! 
V hospodě U Šemíka jsem hned večer odchytil našeho ajznbóna. 
„ Ty, Franto. Poslouchej, jezdí ti v lokálce ti čundráci, ne? A nemaj 
lístky, je to tak? A ty jim to toleruješ, co? Si představ, že by ti tam 
jednou přišel revizor a zjistil, že dvě třetiny cestujících se jen tak 
vezou. No, co bys dělal? Nevíš? Tak já ti to řeknu - šel bys na pracák, 
protože bys nebyl ajznbón.“ 
„Prosím tě, na týhle trati revizor jel naposledy ještě za C.K. 
rakouskejch drah. A navíc..“, pousmál se. „Ti trampíci tak krásně 
hrajou ty svoje písničky, já to mám moc rád.“ 
Jsou chvíle, kdy zodpovědný člověk musí být drsný, člověk jako já! 
Naklonil jsem se k Frantovi a hlasem, který jsem odkoukal z filmu 
Kmotr, jsem mu sdělil: „A co kdyby se stalo, že by si nějaký cestující, 
který si poctivě platí lístky, stěžoval? No?“ 
Mlčky na mě zíral. 
„Ale určitě se to nestane, když ty vagabundy vyhodíš z vlaku hned na 
první zastávce,“ významně jsem se pousmál. Jo, já dokážu bejt drsnej, 
když je potřeba. 
Stále na mě mlčky zíral, potom se zvedl a šel si sednout k jinému stolu, 
ale já věděl, že trampíci v pátek vystupují hned v zastávce Dočekaly 
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město jih - fabrika. 
Já jim dám považovat můj revír za jejich lesy. 
V pátek večer jsem došel k naší zastávce, abych se pokochal 
příjezdem prázdné lokálky. 
Když přijela, nebylo přes ni vidět a po chvilce nebylo vidět ani naše 
malé nástupiště. Dav trampů ho zaplnil bezezbytku. 
Jen počkej, Franto, hned po neděli půjdeš na pracák! Tohle ti osladím, 
to si piš! 
Pomstychtivé myšlenky mi přetrhl hlasitý výkřik jednoho z trampů 
směrem k lokálce. 
„Tak pane dráha, platí! V sobotu večer U Šemíka, hrajeme jen pro vás 
a na vaše přání. A díky za ty koupený lupeny!“ 
Druhý den večer jsem tedy zašel k Šemíkovi i já. Ajznbón Franta zářil 
v trampském obležení, hlavně té drobné blondýnky mající jeho 
modrou čepici na hlavě, a zpíval na celou hospodu, že Ruty šuty 
Arizona Texas... 
Sedl jsem si do rohu a snažil se ho nevnímat. 
Na pivo jsem čekal dlouho. Hospodský Jarda stále procházel kolem a 
neviděl mě. Po nějaké době mi došlo, že jen dělá, že mě nevidí a 
uraženě jsem odkráčel do tmy. Na dvorku mě potkal lesní dělník Pepa, 
opatrně se rozhlédl a spustil. 
„Ty vole, nech už ty trampy na pokoji! Nebo ti Jarda už nikdy 
nenaleje,“ zašeptal. 
„ To kvůli těm trampskejm asociálům dělá, že mě nevidí?“ zalapal 
jsem šokovaně po dechu. 
„Jasně, vždyť hospoda se drží nad vodou jen kvůli nim. Každej víkend 
jsou tady a na jaře a na vánoce mu zaplní i celý sál s nějakou jejich 
zábavou, pozvou si kapely a hospodskej je v sedmém nebi. A ty jsi 
pro něho vůl, kterej z něho chce udělat zkrachovalýho hospodskýho. 
Chápeš?“ 
Opět se opatrně rozhlédl a nechal mě na dvorku samotného. Měl jsem 
pocit, že jsem sám nejenom na tom dvoře, ale i na celém světě. 
Panebože, to je nějaká spravedlnost? Já se tak snažím dodržet pořádek 
a všichni jsou proti mně. A kvůli komu? Pár vagabundům... 
Zatvrdil jsem se, neustoupím, ale nejdřív si svůj další postup pečlivě 
promyslím. 
Následující týden jsem po večerech popíjel lahvové pivo ze 
samoobsluhy a na zastávce autobusů si opsal jízdní řád. Bylo mi jasné, 
že kromě hospody mám zakázané i České dráhy. 

*** 
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 „Takže vy pane hajný říkáte, že váš nadřízený záměrně porušuje 
zákon o černých stavbách, táboření a podporuje nelegální těžbu 
dřeva?“ 
„Ano pane krajský hejtmane, ale jestli se lidi domáknou, že za tímhle 
udáním stojím já, tak budu mít zakázaný i ty lesy..,“ zašeptal jsem. 
„Hm, a říkáte, že tento víkend budou mít u vás v polesí jakýsi potlach, 
kde bude i dcera pana nadlesního, jestli dobře chápu vaši informaci o 
jejím vztahu s tím jejich trampským vedoucím?“ 
„Ano, bude a kdybyste tam prosím vyslal policii nejlépe s lesní 
inspekcí a komisí z Ministerstva zemědělství, byla by všem těmto 
nepravostem učiněna přítrž.“ 
Chvilku si mě zamyšleně prohlížel, začínal jsem cítit pot, jak mi stéká 
po zádech, ale hejtman nakonec souhlasně pokýval hlavou. 
„Ano, máte pravdu. I já tohle považuji za závažný problém a to 
natolik, že ho budu řešit osobně!“ 
Kámen, který mi spadl ze srdce, se musel zastavit snad až ve sklepě 
radnice, hned vedle bývalé hladomorny. 
Ještě jsem stihl popsat, kde bývají ty trampské srazy, nadiktoval jsem 
své telefonní číslo. Na oplátku dostal služební číslo pana hejtmana a 
potom se ulehčeně odebral k nejbližší autobusové zastávce. 
Víkendu jsem se nemohl dočkat. Moje duše jásala a fantazie mi 
v nejrůžovějších barvách kreslila výsledek zákroku spravedlnosti pod 
dohledem samotného hejtmana. A to ještě až přijde zasloužená 
odměna pro věrného lesního služebníka, který se nezalekl nebezpečí 
pomsty svých nadřízených a statečně konal svoji povinnost! Pro 
začátek bych to viděl, že vystřídám ve funkci nadlesního Bártu a když 
jeho dcera Bára pozná svůj blud ve vztahu s tím vagabundským 
šerifem a prozře směrem ke mně, možná budu shovívavý a nechám ho 
v pracovním poměru u našich lesů. 
  

*** 
  
Sobota. Den D nastal. Cítil jsem se jako velící důstojník před 
výsadkem na všech plážích Normandie dohromady. Srdce mi tlouklo 
napětím od samotného rána. Pomalu jsem si oblékal bezvadně 
vyžehlenou uniformu s vyleštěnými knoflíky, abych posléze opustil 
hájenku s předpisově zlomenou brokovnicí hozenou přes rameno. Šel 
jsem opatrně směrem k trampskému srazovišti a cítil nad sebou 
ochrannou ruku všech starých fořtů, zocelených v pytláckých válkách. 
Už tam byli. 
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Okolím se nesl jejich hlahol a z různých koutů zněly tóny kytar a 
falešný zpěv jejich odrhovaček. Hotové boží dopuštění. 
Našel jsem si pohodlné místo s rozhledem po celém údolí a jal se ho 
sledovat dalekohledem. S uspokojením jsem napočítal tři porušení 
požárních předpisů a dva lesní pychy na stojících souškách. Jen 
počkejte, čas účtování se blíží! 
V tom mi v kapse začal vibrovat mobilní telefon. Nedočkavě jsem ho 
vytáhl a opravdu, na displeji blikalo jméno pana krajského hejtmana. 
„Dobrý den, pane hejtmane.“ 
„Ano, jsem již na místě a kontroluji trampy z vyvýšeného místa.“ 
„Ne, nejsem pozorován.“ 
„Na posedu nad údolím.“ 
„Jistě, počkám tu na vás a na vaše lidi, spolehněte se!“ 
S ulehčením jsem vložil mobilní telefon zpět do kapsy a v radostném 
očekávání blízkých událostí jsem se znovu zahleděl do dalekohledu. 
„Co se to tam děje safryš!“ 
Trampové se houfovali do jakéhosi beztvarého chumlu, který se 
pomalu přibližoval směrem k mému posedu. Opatrně jsem přivřel 
dvířka a přikrčil se. Škvírou mezi prkny jsem viděl, jak se trampové 
stále přibližují, ani dalekohled už k tomu nebyl potřeba. No snad si mě 
nevšimnou dřív, než přijde krajský hejtman s orgány výkonné moci. 
Hlasy trampů se blížily, potom byli nějak blízko všude pode mnou a 
najednou... 
Prostě najednou bylo ticho a do ticha se ozval hlas, ze kterého jsem 
cítil potlačovaného veselí. 
„Kamarádi a kamarádky, pan hajný se nám přišel představit, ale asi je 
příliš nesmělý. Ale to se časem poddá. Tak pane hajný, vylezte ven. 
Jste přece mezi přáteli!“ 
Zvedl se ve mně spravedlivý hněv. Co si ten trampský vošoust 
dovoluje? Poslední vnitřní projevy pudu sebezáchovy zahlušila 
myšlenka na brzkou přítomnost zástupců zákona. 
Hrdě jsem se na posedu vztyčil a pohrdavě pohlédl dolů k zeleně 
flekatému plebsu a hlavně na jejich drzého mluvčího... 
Dál už si toho moc nepamatuji. Nevím, jestli jsem z posedu spadl 
nebo slezl sám, ale to není důležité. Vlastně ani nevím, jak jsem se 
dostal zpět do hájovny. Pušku jsem někde ztratil cestou a bylo mi to 
fuk. Večer jsem se strašně ožral. Sám. 
Nikdy na tu chvíli nezapomenu.. 
Na poťouchlý výraz obličeje trampského mluvčího, kterému ostatní 
trampové říkali „kamaráde Hejtmane“. 
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Nikdy. 
Sicilská mafie je proti nim hadr, prevítům trampským. 
Pušku jsem ráno našel pověšenou na plotě u branky. 
  

*** 
  
Po asi půl roce samotářského života jsem si všiml, že hospodskej 
Jarda natěšeně větrá sál a uvnitř se objevily na stěnách maskovací 
celty, jakési malované dřevěné placky a další ozdoby. Bylo mi jasné, 
že trampové budou mít zase pré a raději jsem se odklidil do bezpečí 
hájovny. 
Večer přišli. 
Byli tři. 
Prostřednímu se blejskala na košili stříbrná hvězda. Bez ptaní otevřeli 
branku a došli zahradou k lavičce, na které jsem seděl. 
„Jsme vám pane hajnej přišli říct, že na zítřek bysme něco 
potřebovali.“ 
„Já vím,“ hlesl jsem. „Potřebovali byste povolení k těžbě dřeva.“ 
„Ale no tak, pane hajnej, kvůli něčemu takovému bysme se k vám 
neobtěžovali. Potřebujem něco jinýho. Máme v hospodě merendu a 
bude nás tam hodně, fakt hodně. No a my se musíme snažit, aby 
všichni naši hosté a hlavně kamarád Hejtman, který přijede taky, byli 
řádně pohoštěni. No a řekněte sám, pane hajnej, kde to jídlo pro ně 
máme vzít?“ 
„No to já nevím!“ 
„To nevadí, důležitý je, že to víme my, pane hajnej. Takže budete 
rozumnej, jo? Vezmete flintu, kterou jste od nás před časem dostal 
dárkem a my se zítra ráno tady u vás stavíme pro srnu nebo kance - to 
je jedno. Rozumíme si? Jo a hospodskej Jarda vám vzkazuje, že máte 
pak přijít na pár točenejch plzní.“ 
Díval se na mě pohledem, který jasně říkal, že ví, že já vím, že on to 
ví a že to udělám, jestli nechci bejt nezaměstnanej hajnej. 
  
Co mi zbejvalo. Byl jsem rozumnej. 
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Stopou slepých ptáků  
 

František Brejcha – Čára                            kategorie Poezie oldpsavců 
1. místo   

 
 

Když hlína z polí voní 
a vítr mraky honí 

když krajem bloudí hejno vran 
dálky maj´ příchuť vřesů 

a do hlubokejch lesů 
zas máme dveře dokořán. 

 
 

Pojedem tratí mrtvejch vlaků 
a mužů co se umí rvát 

potáhnem stopou slepých ptáků 
do míst kde stojí bouda z klád 
budem se tvářit trochu přísně 
na čas kterej nám mládí vzal 

ještě si jednou brouknem písně 
který nám Wabi s bráchou hrál. 

 
 

Zas sejdeme se v létě 
pár týdnů po Markétě 
zase nás múzy políbí 
a večer k ohni z klestí 
pustíme sednout štěstí 

ať za rok nikdo nechybí. 
 
 

Už dávno nejsme děti 
my párkrát plnoletí 
šedivej vous i obočí 

proč když jdem stejným krajem 
a stejný písně hrajem 

dnes máme slzy ve vočích. 
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Štěstí na pátou  
  
 

František Brejcha – Čára                            kategorie Poezie oldpsavců 
2. místo 

 
 

V mrazivém ránu jehličím šlapu 
pode mnou v mlze se táhne pár chlapů 
co v pase už odrostlo opranejm batlům 

stezkou nás provází tam-tamy datlů 
v žracáku luncheon meat a placatku rumu 

štěstí se schovalo v optickým zoomu 
palec už objevil chromovou páčku 

pětkrát to zvětším a pak lehce zmáčknu… 
 
 
 
 

Ultimátum 

Miroslav Novák                                            kategoriePoezie oldpsavců 

Chci  
žlutý špendlík nebo list ginga - raději oboje 

vzkřísit kamarádství dávno rozpadlá 
a z ulice zase slyšet pískat Kovboje 

Jinak se ve mě vzbouří Stínadla 
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Tenkrát 
(před vojnou) 

 
Miroslav Novák                                           kategorie Poezie oldpsavců 

  
Zatímco já 

střízlivěl ze své první opice 
tys balil naše usárny 

Podzim se právě chystal 
trhat na kusy zbytky léta 

a ta jistota 
že se to tak stane až mrazila 
Les ten marnotratný šílenec 

na tahleta jatka 
začal rozdávat lístky  

do první řady 
úplně zadarmo 

Asi bych se nikdy nestal trampem 
nenarodit se do této doby 

Už ani nevím 
kdo z nás první začal brečet 

ale za necelý týden  
jsme to měli mít každý 

za zbytečných 730 
a nic  

vůbec nic 
se s tím nedalo dělat 

i když nám nebe nabízelo  
tu nejmodřejší MODROU 

Jenže k naší smůle 
jenom jednu 
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Usmívej se 
 

Miloš Hlávka                                               kategorie Poezie oldpsavců 
 

Usmívej se, 
protože úsměv přináší radost. 

Usmívej se, 
protože s úsměvem jde všechno líp. 

 
Usmívej se na psychiatry, 

a poskytnou ti chladivou sprchu. 
Usmívej se na fízly, 

a pohladí tě jejich pendreky. 
 

Usmívej se na boháče, 
a budou si myslet, že se chceš přiživit. 

Usmívej se na chudáky, 
a budou mít pocit, že se jim vysmíváš. 

 
Usmívej se, 

protože úsměv je nad všechny poklady. 
Usmívej se, 

protože s úsměvem jde všechno líp. 
 

Usmívej se na ženské, 
a budeš jim za sukničkáře. 

Usmívej se na chlapy, 
a budou tě mít za buzíka. 

 
Usmívej se na děti, 

a pověst pedofila tě nemine. 
Usmívej se na stromy a kytky, 
a pak už budeš absolutní cvok. 

 
Usmívej se 

a věř, že se to vyplatí. 
Usmívej se, 

protože s úsměvem jde všechno líp. 
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Usmívej se při práci, 

a ozve se: Hele, workoholik! 
Usmívej se při odpočinku, 

a zazní: Zas jeden nemakačenko! 
 

Usmívej se, když máš všeho dost, 
a řeknou: Koukejte, náfuka! 

Usmívej se, když už máš všeho dost, 
a nebudeš nic než masochista. 

 
Usmívej se, 

i když si jdeš hodit mašli. 
Usmívej se, 

protože s úsměvem jde všechno líp. 
 
 
 

V Srní 
 

Jaroslav Šlejmar – Kutloch                         kategorie Poezie oldpsavců 
 

Stejně jako každý 
druhý pátek 

s batohem jde na nádraží 
starochlápek 
Potom v lese 

v noci 
klidně chrní 

Nejraději někde v trní 
V Srní. 
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Adéla II  
 
Pavel Matějka – Yankee                                                 kategorie Próza 
 
Znovu jsem ji po letech potkal. Žádná filmová romantika, lehce jsme 
těch deset let byli v kontaktu, jeden, dva telefonáty za rok, jak se 
máš…tak ahoj a někdy zas. Najednou zavolala, že bude náhodou ve 
městě s kamarádkami, jestli bychom nevzali kytary a nezkusili si 
znovu zazpívat, jako tenkrát. PANE BOŽE, samozřejmě, že si 
zkusíme znovu zazpívat…snad jsem v telefonu moc nekoktal. Už 
dávno vím, když nám to s Adélou tenkrát nějak nevyšlo, že mi úplně 
ze všeho chybí to naše společné zpívání ve třech. No jo, ve třech, ještě 
honem zavolat bráchovi, snad bude mít čas a přijede…co? Tak jo, tak 
v sedm v hospodě Nad náhonem, mají tam venkovní sezení a nechají 
nás brnkat i do půlnoci. Kam zmizely ty hospody, kde se nás vrchní 
ptala, co se děje, že ve dvě ráno už končíme? 
Nešel jsem ten den do práce, ale toulal jsem se pár kilometrů za 
městem a škrábal se mezi borůvkami na zříceninu hradu. Bylo po dešti, 
nikde nikdo, zelený mokrý sliz na pískovci pěkně klouže – jestli tady 
někde spadnu, tak mne najdou až tak za dva dny nejdřív. Ale výhledy 
parádní, to zase jo. Jako když jsme byli před lety s Adélou na 
Návarově.  
************************* 
Kemp jsem našel celkem bez problému, bylo mi poraděno číslo 
kilometrovníku u trati, kde je potřeba zahnout prudce do stráně. Už se 
smrákalo, rozdělali jsme nocleh a opékali připravené maso. 
 Koukal jsem na hvězdy: „Vypadá to, že počasí vydrží, kam vyrazíme 
příští týden?“ 
„Ty jseš fakt hroznej, jsem ti přeci říkala, že budu v nemocnici s těmi 
mandlemi, ať už to mám za sebou.“ 
 Bohužel co pro jiné běžný zákrok, pro ni z nejrůznějších důvodů dost 
velká zdravotní komplikace. Mračila se ale jenom jako. 
No jo, říkala. 
 „A…jo vlastně, mi to nějak vypadlo za makovice. Tak já za tebou 
přijedu na návštěvu a přivezu ti zmrzlinu. Co? Chceš?“ 
„To by šlo, po mandlích ji dokonce doporučují jako povolený doplněk 
rekonvalescence.“ 
Do nemocnice jsem za ní jel mimo návštěvní dobu, jinak mi to prostě 
nevyšlo, ale hodná sestřička mne k ní do pokoje na chvíli pustila. 
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Mluvit jí moc nešlo: „To je dobře, že jsi tady, asi se tu zblázním.“  
Oči ji svítily radostí a já v tu chvíli věřil, že nám to spolu vyjde. „Až 
odsud vypadnu, někam pojedeme, spolu, jo?“ 
A potom mi na půl roku přestala brát telefon, celý svět stál za starou 
bačkoru (dosti mírně řečeno) a trvalo několik let, než jsme si byli 
nějak schopni bez větších emocí říct, co a hlavně proč se to stalo. 
Skončili jsme u pár telefonátů za rok, jak se máš…tak ahoj a někdy 
zas.  
Ale to společné zpívání, vlastně teď už nezpívání, jsem nerozdejchal 
nikdy. 
************************* 
Už tam byli. 
Seděla ke mně zády, brácha už vybalenou kytaru, dvě kamarádky a tři 
děti. Hrklo ve mne… ale ne, to bych věděl, to by mi přeci řekla. Hned 
ráno jsem si dal příkaz být veselý a případné smutky nechat ve skalách. 
Moc se nezměnila, alespoň jsem nic nepostřehl. Kamarádky se svými 
všemi třemi dětmi po chvíli zvedly kotvy a my tři zůstali do noci a 
normálně klábosili o všem možném. 
 Ale hlavně PANE BOŽE, jsme hráli a zpívali. Spíš potichu než 
nahlas, slova občas lezla z hlavy hodně bolestivě, husí kůži po celém 
těle. 
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Americkej Pánbůh 
Gizela Hlavatá                                                               kategorie Próza 
 
Předmluva: 
Kdo může říct jak vznikl náš svět, když není pamětníka? Od Velkého 
třesku přes Bibli, Darwinovu teorii evoluce až po Däninkenův vesmír 
jsou všechno jen dohady a zítra může přijít někdo s dalším nápadem. 
Co si vybrat? 
Indiáni (i jiné tzv. primitivní národy) vzývaly Velkého Ducha, aby je 
po smrti vzal do věčných lovišť, kde nikdo nebude hladovět ani 
mrznout. Někdo říká, že Manitou není Bůh, ale přírodní síla. Co však 
je přírodní síla a kde se bere? Záleží na názvu? 
Někomu možná mé povídání připomene jiné dílo a uznávám že pan 
Bradford umí psát líp, ale když v Americe mohl vzniknout černošskej 
Pánbůh, proč by v Čechách nemohl přijít na svět Bůh americkej. 
  
kapitola 1. Těžké začátky 
Jednou v sobotu se Manitou rozhodl, že posílí turistický ruch a 
navštíví staršího kolegu Hospodina a získá nějaké zkušenosti. Jak 
známo, v sobotu ráno toho jezdí málo, tak šel po svých. Přišel akorát v 
poledne a kouká, Hospodin leží na kanapi a šťourá se v nose. 
"Tě zdravím," povídá Hospodin, "žes nezavolal, byl bych něco uvařil. 
Tak si alespoň sedni." A leží dál. Manitou přisedl na půl zadku a 
povídá: "Sem se přišel mrknout co děláš, že bych ti eventuelně píchnul 
a ty se zatím válíš." 
"Ty bláho, já hákoval celej tejden, já nemůžu flákat jako někdo," 
rejpnul si Hospodin. 
"Tak se předveď, ať se poučím," přešel Manitou narážku. 
I slezl Hospodin s velkým hekáním a prděním z gauče a sestoupili oba 
z oblaku na zem. 
"Tak ti přijdu v pondělí do práce," líčí Hospodin, "a koukám, že nic 
nevidím. Udělal jsem teda světlo a málem to se mnou seklo. Čurbes 
ukrutnej! Dal jsem se do uklízení. Vzduch nahoru, hlínu a šutry zamíst 
na hromadu, ještě uplácet... No dřel jsem s tím celej den. Večer jsem 
honem udělal tmu a šel spát. Ráno koukám, zem oschla a celá se drobí. 
Vyrobil jsem konev vody a leju ji nahoru. Voda hezky stejká 
potůčkama z kopce, ale za chvíli se kolem země začala dělat kaluž. 
Aby se mi zem nerozpustila a neutopila se, vyrobil jsem honem nebe a 
hned se mělo to moře vody kam vodpařovat. Nahoře se voda srazila, 
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spadla na vršek země, stekla a tak pořád dokola. Hezkej mlejnek. 
Celou noc jsem se pak sušil." 
"Tohle už mám taky skoro hotový," podtkl Manitou. 
"Ve středu ráno si říkám, že voda si nemůže jen tak týct a vymyslel 
jsem rostliny," pokračuje Hospodin. "Nějakou vodu zadržej a ty velký 
můžou kořenama udržovat směr toků. Udělal jsem jich hafo a večer 
vysílenej pak mezi nima. Ráno se vzbudím a zkáza hotová. Vybledlý 
neduživý stonky, listy padaj. Hernajs, co tomu je? Pití maj dost. Tak 
jsem udělal slunce, pověsil ho na nebe a víš, že to pomohlo. A ještě 
zbyl materiál na měsíc. Ten je menší, aby v noci nebylo tak horko. Na 
drobky vokolo nekoukej, těm říkám hvězdy a uklízet je nebudu. Dělaj 
docela parádu. Nenudím tě?" 
"Tě vnímám, pokračuj," probral se Manitou. 
"V pátek jsem se rozhod udělat ryby, aby voda byla veselejší. Některý 
mi sice ulítly, ale ty jsem naučil zpívat, ať je živo i ve vzduchu. 
Řekneš ptákovina, ale mě těší vidět nějakej pohyb. Proto jsem dneska 
ráno brzo vstal a stvořil zvířectvo, aby i po zemi něco běhalo." 
"Ale žes tý havěti nadělal," podivuje se Manitou. "Neříkej, žes to 
všechno zmáknul sám." 
"Ne přiznávám, trochu mi píchli andělé. Jednou vo tom nějakej 
Francouz natočí film, nenech si ho ujít." 
"A to ti ty tvoje pitominky dělali andělé dobrovolně? Kolik jim 
platíš?" vyzvídá Manitou. 
"Nic. Ty co remcali jsem skopnul pod zem a byl klid." 
"A to nikdy nic nezvoráš při tom fofru? Já mám zmetky co chvíli," 
kroutí hlavou Manitou. 
"No, já to nechtěl říkat, ale budiž. Dopoledne jsem ještě uplácal z 
hlíny chlapa. Jen jsem ho voživil, hned chtěl babu. Zatím jsem je voba 
zavřel do zahrady Eden, ale mám takový tušení, že s nima ještě budou 
potíže. Aspoň uznej, že si vodpočinek zastloužím." 
"Máš recht," přitakal Manitou. "S těma panáčkama bych ti mohl 
helfnout. Stav se příští tejden, já něco vymyslím." Slibem se Manitou 
rozloučil a šel. Cestou, aby Hospodin neviděl, si vypůjčil pod zemí 
několik jeho černých andělů. Doma je zavřel do podzemní jeskyně a 
že byl večer, šel spát. 
Ráno jen zděšeně zíral: celý údolí bílý sněhem, řeka kus ledu a mráz 
jak v ruským filmu. Celej rozlícenej vpadl do jeskyně. Tam 
samozřejmě ještě spali. "Holoto líná, mizerná, tady se flákat nebudete, 
tady jste v Americe, tady se musí makat. Topit budete až se z vás bude 
kouřit," hromoval Manitou a prásknul kamenem do vchodu. Andělé se 
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lekli a vskutku začali topit. Občas přihodili kus síry, to aby bylo vidět, 
jak se z nich kouří. Polovina přikládala a polovina tajně kopala 
podzemní tunel, že jako utečou. 
Manitou zatím nahoře čekal, až zem rozmrzne a z dlouhé chvíle 
vystřihoval z krepáku trávu a kytičky. Když roztála i řeka, všechno 
nasázel, ale nejvíc se mu stejně líbily kameny žluté od síry. "Budu 
tomu říkat Yellowstone, to zní světově, jako hudební skupina," bručel 
si. Že původně chtěl vymyslet něco ošklivého pro lidi, na to už 
zapomněl a Hospodin se také neukázal. 
Černí andělé (můžeme jim zkráceně říkat čerti) se časem prokopali až 
domů a hned kolegům předváděli peklo, jež zažili v Americe. Když 
zatopili, ostatním čertům se to zalíbilo a hned začali přikládat a kopat 
další tunely a další pece pod celou zemí. Aby Manitou nic nepoznal, 
střídají služby i pod Yellowstonem. Jen to na ně neprozraďte, nebo 
Manitou přiloží sám a bude peklo všude. (Prý se tak stane v r. 2012 
tvrdí jeden opeřený Bůh. Ale kdo by věřil létajícímu hadovi, kór když 
se jmenuje Quezalcoatl?) 
Pokračování příště bude-li zájem 
  

Pre koho, s kým a prečo  
Peter Jokl – Joko                                                          kategorie Poezie 
3. místo 

Je mesiac 
divých kašlov 

a z oblohy 
padá,padá 
čísi sneh. 

Predo mnou 
chodník úzky, 

ako čiara 
od ceruzky- 
zastrúhanej 
kohinoorky. 
Na drobno 

lámem suché 
kôrky- 
vtákom 

čo s nami 
zostarli. 
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 Březnové borůvky 
Jakub Košíček                                                                kategorie Próza 
 
Studený březnový větřík, ledové slunce a hlava jako střep. 
"Zastavte ten kolotoč!" ozývá se z hromady bolavýho masa přikrytýho 
celtou. 
"Neřvi, Slintavej Jacku, je teprva půl vosmý." 
"Vypněte ten bigbít!" nedá se odbýt těžká kocovina. 
Do chvil ticha ranního lesa se občas dlouze a táhle jako vzdálený zvuk 
mopedu ozývá vrčivý tón, třepotající volánkem trenýrek Slintavýho 
Jacka. 
"Aby ses nepodělal," komentuje již klidněji divoký rej v jeho 
zatáčkách Bob Trampolína. 
"Nech bejt Bobe, kdybys včera dal jen polovinu tvarůžků, feferonkáče 
a zmrzlinovejch pohárů, co já..." 
"...a zapil je jen polovinou piv a rumů," dodal Bob Trampolína, ale to 
už Slintavej Jack neslyšel. 
Celta se pomalu jak javorový list snášela klinkavě k podlaze lesa, 
několik vteřin předtím vymrštěna Slintavým Jackem téměř nad špičky 
mohutných smrků. Tak rychle zjistil, že příští prd by mohl nenávratně 
poškodit nejen jeho pověst. 
Běžel jak o závod od pařezu k pařezu s nadějí, že jeden z nich bude 
dutý. Klopýtal mezi kořeny, jež jakoby oživly a samy se obtáčely 
kolem jeho lýtek. Ou...a letěl, nohy natažené dozadu, špičky natažené 
jako by ukazovaly k místu, kde klopýtl. Dopad byl velice podobný 
tomu v padesátých letech někde u Roswellu. Dlouhá rýha v zemi a na 
jejím konci neidentifikovatelný předmět. Zatímco pravá paže 
křečovitě promítala pocit jeho líčka a nosu, kam se zamotalo ostružiní, 
levá instinktivně zajela do trenýrek. Šťastně zjistiv, že tam nic 
nečekaného nepřibylo, hbitě vstal a hnal se k dalšímu pařezu. 
"Do hajzlu!" klel, aniž by si uvědomil, jak bravurně vystihuje svou 
nezáviděníhodnou situaci. 
Jako naschvál žádný z pařezů nebyl dutý jako vždycky. 
"Já se na to..." řval z posledních sil, ledovým potem orosený Slintavej 
Jack, vypadajíc, že ho každou vteřinou skolí mdloby. 
"Tak aspoň padlej strom..." prosil les, cítíc, že příčina jeho amoku je 
již v poslední zatáčce dlouhého tobogánu a každou chvilku vystřelí 
ven, jak smějící se dětičky na koupališti, ignorujíc jeho nepřipravenost. 
Nakonec z posledních sil strhl trenýrky ke kotníkům a v mírném 
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podřepu se opřel zády o nejbližší kmen mohutného stromu. Mohutná 
erupce zahřměla mezi jeho půlkami a na tváři Slintavého Jacka se 
pomalu objevil blažený úsměv a ke štěstí mu v tuto vysněnou chvilku 
již chyběla snad jen kniha. 
Z jeho snění ho pomalu vytáhla vzrůstající bolest rozlévající se po 
jeho zádech, zapříčiněna hrubou, léta se tvarující kůrou, jež se pomalu 
vtlačovala do jeho zad. Z kapsy u kalhot vytáhl vlhčené ubrousky, 
které mu pro tuto chvíli věnoval kamarád Kečup, několik z nich 
jedním tahem znehodnotil a mrštným pohybem odraziv se zády od 
stromu, chtěje se narovnat zjistil, jak hluboce se mýlil. 
Byl již snad patnáct centimetrů od kmene stromu a strašlivě blízko 
úspěšnému zakončení celé mise, když ho košile, přilepena smolou ke 
kmeni, strhla zpět. Zavrávoral a s mohutným šplouchnutím usedl tam, 
kde před chvilkou usmrtil několik mravenců a ke vzteku ochránců 
přírody i jednoho chráněného broučka. 
Lesem se ozval zoufalý hysterický řev.... 
...v předklonu, s koleny od sebe, ale s kotníky svázanými trenýrkami, 
krátkými kroky došel na nejbližší palouček, kde zasedl do vysoké 
orosené trávy, ve které se podivnými přítahy za patami snažil zbavit 
toho, čehož se před pár minutami tak rád zbavil. Na vnitřní strany jeho 
ulepených stehen se mrštně vyhouplo několik předčasně probuzených 
klíšťat a instinktivně zamířilo do jeho vyhřátého ohanbí. 
Po několika minutách zoufalé snahy zanechal za sebou dlouhý pás 
zválené trávy, pokryté hnědou, mazlavou, místy řídkou, místy hustší 
hmotou, nevšimnuv si, že významnou část toho, čehož se tak náročně, 
dnes již podruhé, snažil zbavit, uvízlo na zadní části košile, jež za 
sebou jako nevěsta vlečku táhl. 
S vědomím, že více již nemůže udělat, se zvedl, natáhl si trenýrky, 
zkontroloval obsah za nehty a s naprosto chladným, mírně unuděným 
výrazem ve tváři, minuv několik dutých pařezů, se vrátil tam, kde 
mezitím Bob Trampolína rozdělal oheň a vařil vodu na čaj. 
"Cos tam dělal takovou dobu, Jacku?" starostlivě se dožadoval 
vysvětlení Bob. 
"Zobal jsem borůvky..." 
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Noční vtáci  

 
Peter Jokl – Joko                                                          kategorie Poezie 
1. místo 

 
Hlučný vták 

priviazaný k nočnej búde. 
Na cestu padá dym s komínov, 

vlastný dych tak nepatrný 
až mám strach. 

 
Ticho. 

 
Kráčam hore dedinou, 

za mnou šteká pes, 
ktovie koľký mesiac. 
Z kríkov ďalší výkrik 

nočného vtáka. 
 

Vždy bude hlučný. 
 

Čo si pamätám, 
tak v tejto tme 

som sa nikdy nepotkol. 
Vždy ma včas čosi varovalo. 

Aj dĺžka reťaze. 
 

Kráčam ticho. 
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Čaro sychravého vandru 
 
Jana Matzová – Amazónka                                            kategorie Próza 
 
Nový rok je ešte v plienkach. Matka príroda ich ani nestačí svojmu 
novému prírastku vymieňať. Celé Slovensko je zasypane belobou 
a dusí sa v hustej bielej hmle ako v stredovekej práčovni. Všade je 
minimum ľudí. Prázdne sú stanice, cukrárne i krčmy. Doma pri telke, 
či facebooku je predsa o niečo príjemnejšie. 
Aj napriek týmto argumentom vystúpi na stanici v Banskej Bystrici 
zelená postava s US-kou, ktorá už dávno mala byť v trampskom 
múzeu. A možno aj jej majiteľka, ktorá si nahodí kapucňu, zaistí ju 
zipsom, vysmrká sa a vykročí. Dostala presné inštrukcie kade ma ísť, 
nuž jej krok je istý. Iba ona však vie, či si je istá svojím rozhodnutím 
vyraziť v tento sychravý deň na vander. Aj hrdlorezi v takejto 
originálnej anglickej hmle radšej sedia doma. Škoda nad tým 
špekulovať. Musíme ju nasledovať, lebo sa nám v tom bielom mlieku 
stratí. 
Kráča dole prúdom Hrona, sprevádzaná hukotom áut až k miestu kde 
sa doň vlieva Malachovský potok. Zrádza rieku a necháva sa zviesť 
potokom. Nevernica. Šeď panelákov sa snaží konkurovať šedi hmly. 
Bezvýsledne. Všetko splýva v jednu hmotu. Holé koruny stromov 
v parku pôsobia hrozivo. V tom jej pohľad padne na káčera a kačicu 
brodiacich sa v potoku. Trampská nežná myseľ tým získava príliv 
pozitívnych myšlienok. Párik hydiny sa má k sebe a jej zostáva iba 
slepá závisť. Radšej zodvihne hlavu do výšin. Z hmly sa vynárajú 
kontúry Radvanského kaštieľa. Už o ňom veľa počula. Z čriepkov 
o jeho histórii jej zostali v pamäti hlavne fakty o tom, že z roka na rok 
viac chradne. Čierne kmene stromov, hustá hmla zvyšujú nádych 
tajomstva a tak sa blíži bez váhania k múrom kaštieľa. Najprv dôjde 
k zamrežovanému vstupu do akejsi pivnice, kde počuť padať prúd 
vody. Nad mrežou je satanistický symbol 666. Keby jej ponad hlavu 
preleteli čarodejnice na metle, ani by sa nečudovala. Podmienky na to 
sú priam ideálne. Pomaly kráča popri stene a nevie či hľadá krásu 
alebo počíta stopy vandalov v podobe nevkusných nápisov, 
vylomených mreží, vytrhnutých odkvapových rúr a vydlabanej 
omietky. Vraj to bol kedysi nádherný kaštieľ. Keby niekoho osvietil 
zdravý rozum a získal dobrý nápad, tak by sa tu dali zrealizovať 
fantastické veci. Rozkročila nohy, zadívala sa do okien kaštieľa, 
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rukami si podoprela boky akoby chcela niekomu dokázať že to ide. 
Stačí iba chcieť. Nápad nedal na seba dlho čakať. Potešený, že ho 
niekto prebudil k činnosti vhupol do jej mozgových závitov. Je to 
jasné ako facka! Tu by sa dali robiť divadelné predstavenia. Balkón 
priam láka k scénke o Júlii a Rómeovi. Nápad presunula na vedľajšiu 
koľaj. Teraz nie je čas to riešiť. Teraz je na vandri a treba pokračovať 
v prieskume. Okná sú dokonale zabezpečené a dovnútra nie je vidieť. 
Jej nohy sa zrazu dotkne niečo mäkké. Úľak ju takmer paralyzuje. Len 
pomaly sa jej darí presvedčiť oči k pohľadu k nohám. Keď sa jej to 
podarí, tak zisťuje, že čierny „bundáš“, ktorý ju zrejme oňuchal, už 
obcikáva strom obďaleč. Po chladnom šoku jej telom prebieha 
uvoľňujúce príjemné teplo sprevádzané úľavou. Pokračuje teda vo 
svojej obhliadke. V okne zbadá malú škúlinku. Kameň bol 
pravdepodobne tiež zvedavý a drzo vrazil dovnútra. S niečiou 
pomocou, samozrejme. Aj ona je zvedavá a cez vzniknutý otvor chce 
hodiť svoj pohľad, ale nedočiahne. Špička topánky zrazu zakopne 
o kameň. Niekto pred ňou už vo svojej snahe zrejme pokročil. 
Oceňuje to. Vyzdvihne sa pravou nohou na kameň a tak jej oko získa 
dobrú pozíciu. 
„Dnes tam už toho veľa nezbadáte“ počuje takmer pri svojom uchu. 
Účinkuje to ako katapult. Špička nohy sa zošmykne z kameňa a ona 
putuje k zemi. Kapucňa jej padá na tvár. V priestore, ktorý jej 
umožňuje pohľad na svet cez padnutú kapucňu zbadá čiusi dlaň. Je 
výzvou k tomu, aby do nej vsunula tú svoju. To jej zaručene uľahčí 
zodvihnutie zo zeme. Neváha, nasleduje tú výzvu, postaví sa na rovné 
nohy, upraví kapucňu a zodvihne zrak. Zadíva sa do modrých očí 
muža s čiernou bradou, čiernymi vlasmi a v čiernom kabáte. Nad 
hlavou ma otvorený čierny dáždnik. Mrholí predsa. 
„Kedysi to tu bolo krásne“. Tajomný muž jej nedáva žiadnu šancu na 
slovný prejav a pokračuje ďalej vo svojom výklade. Pomáha jej to 
zakryť rozpaky a napokon jeho prítomnosť jej lahodí. Je to sympaták. 
Necháva sa unášať do tajomného sveta. 
„Rod Radvanských má hlboké korene. Siahajú až do trinásteho 
storočia. Stovky rokov to tu zveľaďovali až dnešná doba priniesla 
tomuto sídlu skazu. Vnútorné priestory boli prekrásne. V rytierskej 
sále bol veľký kozub. Nádherné kusy nábytku. Dnes to všetko vzal 
čert.“ Sústredene sa necháva viesť do histórie kráčajúc po jeho boku 
až k bráne kaštieľa. Jeho hlas je výrazný a pritom tak mäkký a vľúdny. 
Brána je zatvorená, ale v spodnej časti pod kľúčovou dierkou je 
štrbina asi centimeter široká a tiahne sa až k zemi. Dievčina trampský 



 54 

odetá v podrepe skúma tento priestor. Pohľad, ktorý sa jej naskytne 
spôsobuje, že zabúda na prítomnosť tajomného muža, ktorý sa pasoval 
do úlohy sprievodcu. Zbadá niečo nezvyčajné. Na druhej strane brány 
je slnkom osvetlené nádvorie. Vidí tam letný záhradný nábytok. Na 
stoličke sedí staršia robustnejšia dáma v dlhých čiernych šatách 
a okolo pobehujú deti. Chlapci v oblekoch aké sa nosili v devätnástom 
storočí a dievčatá v  princeznovských šatôčkach a tmavých 
klobúčikoch. Len im akosi nie je rozumieť. Po niekoľkých slovách je 
jasné, že rozhovor za bránou je v maďarčine. Nestihne sa začudovať, 
keď jej zrazu dušu pohladí ľubozvučná slovenčina. 
„Dobré popoludnie pani barónka.“ Oslovená zodvihne hlavu a jemne 
pozdvihne ruku do výšky svojej brady. To už k stolu pristupuje ten, 
z ktorého úst zaznel pozdrav. Jemne sa dotkne ruky pani barónky 
a pridá aj priateľský dotyk pier. 
„Nože si prisadnú, pán Sládkovič a porozprávajú čože je nového na 
vašej fare“ 
„Ďakujem pani barónka Radvanská, rád si k vám prisadnem.“ 
„Počula som, že ste napísali novú báseň proti neprajníkom slovenčiny. 
Nepreháňajú to trochu? Neviem, neviem pán farár, ako oni môžu byť 
tak veľkým panslávom?“ 
„Ach veď som ja ešte nie taký veľký pansláv.“ 
„Akože by neboli, ba sú vraj ten najväčší a ani slovenského mena 
nemajú. Jeho skutočné meno je vlastne Braxatoris, však? 
No, a keby som mal ešte tak čisto slovenské meno ako majú pani 
barónka. Podmanický, či Radvanský, potom by som ja len ešte bol 
tým opravdivým panslávom.“ Ukončil tému rozhovoru Andrej 
Sládkovič. 
To bolo aj na nežnú trampskú dušu priveľa. Odlepila sa od brány, 
prudko sa vystrela. 
„Uf, to som už kdesi čítala. Je to možné? Žeby dejepis?“ Premohla ju 
bezmocnosť z obavy, že sa stratila v časopriestore, alebo jej načisto 
šiblo. Spomenula si zrazu na záhadného muža, ale márne za obzerala 
naľavo i napravo. Nezostali po ňom ani stopy v snehu. V snahe 
presvedčiť sa, či je s ňou všetko v poriadku, znovu sa sklonila 
k štrbine v bráne. Videla tam už niečo úplne iné. O stenu sa opierali 
staré zabudnuté dosky, plechové vedro a po nejakom živote ani stopy. 
Aj tam kraľovala hustá hmla. Zodvihla hlavu a znova sa sklonila. 
Nepomohlo. Za bránou bola iba krutá realita dvadsiateho prvého 
storočia. 
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Odlepila sa od brány a zrýchlila krok. Pobehla. Pristavila sa, otočila 
a lovila v pamäti myšlienky, ktoré by jej mohli mnohé vysvetliť. 
Márne. Pre istotu pokročila v myšlienkach ďalej, až do času, kedy 
vystúpila z vlaku a spomenula si, že v mlyne oproti Radvanskému 
kaštieľu by ju mala čakať trampská spojka. Teraz už zrýchlila krok 
s jasným cieľom zastať až pri bráne mlyna. Tak sa aj stalo. S obavami 
otvorila bránu nad, ktorou bol nápis HOSTINEC MLYN, pretože si 
spomenula na film, v ktorom sa súrodenci pri prekročení nejakých 
dverí dostali vždy do iného storočia. Uľavilo sa jej keď po vstupe dnu 
zostala v realite. Nedávne udalosti jej načisto rozhádzali myšlienky. 
V mlyne vládla pohoda. Z reprákov na stene znelo slovenské country. 
Mladý Párik pri kozube si vyznával lásku. Pri okne zbadala trampíka, 
ktorý si upravoval US-ku. Zaručene je to tá dohodnutá spojka. 
Pochybnosti načisto opadli, veď žiadna iná trampská duša tu nie je. 
Trampík zodvihol hlavu. Bol celý maskáčový. Mal čierne vlasy, 
čiernu bradu a zachytil jej príchod svojim modrým pohľadom. 
Jednoducho sympaťák. Vytušila správne, že to bude jej sprievodca, 
tentokrát do sveta trampského. 
  
 

Amnestie  
 

Miroslav Marusjak – Miky                                           kategorie Poezie 
 

Otevři 
okno pokoje 

a dvířka klece 
Vypusť 

z ní kanárka 
Vyvěs 

na prázdnou klec 
bílé kalhotky 
své milenky 

Usedni 
pohodlně do křesla 

a sleduj 
televizní dokument 

s ochranářskou tématikou 
o volnosti ptáků 
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Dardanely  
???????                                 kategoriePróza 
  
Někdo z party si asi umanul opět se vrátit - a zase vstoupit - do 
minulosti. Omládnout hned o několik desítek let... Co, co obnáší obrat 
zpátky, až tam, odkud jste kdysi vyrazili? Naše skalní parta se po 
létech o jedné nekonečně dlouhé, olovnaté a tuhé zimě, bez přípravy a 
bez povelu, svévolně rozklížila. Hned na to, ač s probouzením jara, se 
s táním v sypký písek rozpustila. Dokonáno jest bylo... Dneska, po 
tolika létech, letících jak voda průrvou skalního kaňonu, je ten zločin 
jednou provždy, dokonale promlčený. Je polehčující okolností, že 
vlastně došlo na důsledky hlodavých svatebních erozí, plošných i 
hloubkových. A vůbec tak a onak, jak se to v životě stává. Pořád se v 
něm něco děje! Mezitím éru oprašovaného socialismu, vystřídala 
sebevědomá éra navyšování základů kapitalismu. Také už ne, zrovna 
krátká. Zpestřovaná lákáním pokusných králíků k hrám na nadějná 
odrážení se ode dna... (To chce mít v bahně hodně ploché nohy, ale s 
těmi se zase špatně vykračuje.) Všechno, co bylo, spolu odečteno a 
sečteno, rovná se několik desítek let, plných pytlů starých kalendářů... 
Jak se ukázalo, někteří z nás i po rozpadu party, pokračovali v hledání 
lesní moudrosti. Jen jinde, dál a dál se kochali přírodou, květenou a 
zvířenou. Ve věčné, dobrovolně zvolené, tulácké, čundrácké řeholi. 
Všechno potřebné k životu, nám štědře dává příroda. Příroda je 
úžasný štědrák! (Tolik z našeho cancáku.) 
Ať už je to tak anebo tak, přeci jen je zvláštní, že po t a k o v é době si 
teď někdo vzpomenul, nezapomenul a i mně přišlo poštou, jednoho 
krásného dne, psaní. ZVADLO! Návraty však zrovna mojí oblíbenou 
disciplínou nejsou. Leč, čím méně se mně někam chce, vede to k 
opaku, a já tam nakonec j í t musím. (Zajímavé, že to platí i naopak.) 
Co mě nejvíc potěšilo, byl zvadlém určený cíl. Pořád teda existuje 
hospoda „U SLUNCE"! Baže, musí! Spadla klec! O dlouhých 
sobotách, patřívala trampům. Dnešní vzácná „živá hudba", tu byla 
naprostou samozřejmostí. Tady se hrávalo s drsnou něhou na HOUsle: 
HOU, HOLI. fOUkalo vrOUcně harmonikOU: OU, OU, OU. Hů, Hů, 
hučely hřebeny hubafonů a zpívala se ARIZONA i NIAGÁRA. Co 
jen bylo tenkrát kanad a fórů. Točila se piva, také basa, a vůbec 
všechno možné kolem, se náramně dokola točilo. Dobře bylo – po 
pořádném vandru. Občas, teď už to jde prozradit, občásek i – jako 
přijatelná změna, namísto něho: 
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Zpívám si cestou z osidel, 

ještě bych deštěm zahrát chtěl. 
Náležím ti, zmoklý na kůži, 

zapršelo-li i na růži? 
 

Místo srazu bylo originálně dvojí – a každému na vybranou. B u ď na 
kopci – přímo „NA ROZHLEDNĚ." (S výhledem na široké, zelené a 
modravé obzory.) N e b o – pod tím kopcem: „U SLUNCE". (S 
nostalgickým výhledem na rozhlednu.) Že by šlo o nenápadný „test 
ČČČ UUU" (čilosti a čipernosti či usedavé usedlosti účastníků)? Uf! 
Váhal jsem, zda mám NA ROZHLEDNU jít či nejít. Pevně 
rozhodnutý na rozhlednu j í t, dorazil jsem nakonec v pravé poledne a 
jako úplně první. Samozřejmě, že... že do hospody U SLUNCE! 
Vlakem se mnou nikdo nepřijel a na spícím nádraží jsem vystoupil 
sám. Rád jsem hned zjistil: „U SLUNCE" to staré trampské, alespoň v 
těch zdech, pořád nějak zůstává. l když po více než třech desítkách let, 
bylo pochopitelně jinak vymalováno. Tipuji, že nejméně tak, dobře 
dvakrát. Také naše staré, zlaté stoly jsem poznal, židle byly novější... 
Největší stůl v lokále byl jako jediný, pokrytý bílým ubrusem. Ležela 
na něm velká cedulka: „ZADÁNO od 14,00 H." Dlouho jsem u toho 
stolu seděl sám. Přemýšlím, kdo asi přijde. Pomalu při přemýšlení 
popíjím první, prima pěnivé, perlivé pívko. Mělo pěknou čepici. 
Jak tak šel čas, tik, ťak, rozpité, už ji nemělo. Vyhlížel jsem stále 
častěji z rozevřeného okna do zeleně a bedlivě jako stopař pozoroval, 
kdo vstupuje do lokálu. Ne, tenhle směšně poskakující strejda a 
mračivá teta, opravdu se záhy ukážou nebýt FREDEM, kytaristou a 
anekdotářem a ani ta podmračená sousedka není NELLY, pohodová 
vandrácká. Usměvavý fořt, baculatý nadcenťák, vážící cent a k tomu 
dobrou půlku dalšího centu, také v partě nebyl. S ním bychom s 
přehledem vyhrávali přetahovanou lanem a nelítali bychom jako hadr 
na oleji! Taktéž by za nás vítězně házel, metal a vrhal. Vlastně škoda, 
že nebyl náš. Ale byl! Hned mne poznal. Pozdravil a představil se jako 
„věčně hladový hubeňour z Bosporu"'.* Podle názvu průplavu i hlasu 
basu, byl jsem hned doma. Byl to JARDA, vlastně DARDA. Největší 
karbaník naší bandy. Přezdívku DARDA dostal podle karetní hry, tří 
karet jdoucích za sebou. DARDA přivedl do naší party NELLY. 
Pikovou tmavovlásku s černýma očima. Mírně robustnější trampici. 
Přezdívku NELLY, pasující k DARDOVI, dostala Jíra ihned, jak mezi 
nás přišla. Byl to dokonce můj nápad. DARDA a NELLY, se dostali 
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až do zeměpisu, co by slavný průplav – DARDANELY.** Kdo 
umí, UMÍÍÍ. S DARDOU jsem se hned z kraje bavil, jakoby vůbec 
žádné pauzy nebylo. Samozřejmě, hlavně o NELLY. Co a jak se s ní 
děje teď, nevěděli jsme. A tak jsme o to více vzpomínali, jak to 
tenkrát bylo: 
Pro NELLY byly i sebedelší dálavy kilometrů, jen takovým malým, 
pohodovým couráním. Kdykoliv se na vandru cokoliv nevšedního 
přihodilo, semlelo, a tak to šlo vlastně pořád napořád, říkávala si pro 
sebe, i nahlas pro nás: „No, to jsou zážitky!". Jakmile došlo k něčemu 
většímu, divila se NELLY pro změnu slovy: „ To jsou brka! No, to 
jsou brka!" Vůbec nejvíc, co člověk může pro sebe udělat, je mít 
radost! Tu NELLY měla. NELLY s námi jezdila poměrně dlouhý čas, 
až do doby, kdy se překvapivě s DARDOU rozešla. Kromě NELLY, 
žádná jiná trampka na našich strašných stezkách, s pokořováním 
skalních PEKEL i se sráznými výstupy, až do NEBE, dlouho 
nevydržela. Dokonce nadějné lehké a těžké atletky, které mezi nimi 
byly, i se svými puchýřky opadávaly a odpadávaly cestou necestou. 
Vracely se autostopy nebo ze záchytných autobusových či vlakových 
zastávek. Na NELLY se muselo dávat bacha, aby nás neutáhla na 
nějaký pěkně prodloužený výšlap. Přitom jí to bylo šuma fuk, kam. 
Hlavně, že to šlo j í t dál a dál. Nejednou z toho byl najednou malér, 
jako když v zakázaném, utajeném vojenském pásmu, opakovaně 
přesvědčovala víc a více nechápavého kapitána československé lidové 
armády, že nějaké cedule tam možná byly, ale my o nich, bohužel, 
vůbec nevíme. Kapitán na konec, přeci jen mávnul rukou...Podrobněji 
o tom bych raději, někdy příště, jindy. Indy. (Vždy a v každé době, teď 
už to víme, nejvíc při průšvihu záleží na tom, na koho, na jakého 
dobráka anebo funebráka, zrovna právě padneš. Hlásání zásady, 
padni komu padni, zas tak moc přesvědčivě nezní...) 
Na každém kopci rozvracela NELLY naše přiměřené sebevědomí 
nejvíce. Její požadavky, vylézt hned ještě na ten a ten sousední kopec 
a pak ještě ten, to se nám chodivcům, moc těžko odmítalo. NELLY 
obohatila Einsteinovu obecnou teorii reality o nečekaný objev. 
Podle NELLKY jsou energie, čas, prostor i hmota spolu neodlučitelné 
a dokonale spolu v horizontu splývají v jedno jediné, propojené 
centrum. Převedeno z teorie do praxe, u NELLY šlo o její vždycky 
velkolepý pocit, jak je to na ten druhý a další kopec vlastně kousíček 
cesty. Na vrcholu hory stačilo jen ručku natáhnout – a další vrchol byl 
úplně na dosah! Tomuto vzletnému POCITU RUČIČEK, víc a více 
propadala, čím více jsme spolu sta kilometrů našlapali a 
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vzduchometrů (při nebetyčných stoupáních) vystoupali. Až už by za 
jedno jediné sobotní dopoledne, nejraději zlítala celé České Středohoří, 
a k tomu by si na odpoledne přidala nádavkem báječné kopečky 
malebného Českolipska. Pak by si navečer zaplavala v teplé vodě jako 
kafe, na Mácháči. Na ostrůvek tam, a na pláž lážo plážo zpět, což by jí 
pro ten den mohlo, možná, pod spací strom stačit. Trasy na celé léto 
by nejraději stihla za jedinou sobotu. Tím mě NELLY inspirovala. 
(Shodou okolností, dost přispělo k napsání mého sonetu o tom že 
„LÉTO BYLO V SOBOTU," tehdejší chladné počasí. Globálnímu 
oteplováni by se tenkrát vysmál každý. Baže, ba, že i bašťouni tenkrát 
byli – stejně jako dnes.) 
  

LÉTO BYLO V SOBOTU 
Ze slunce náhle je to, 

v sobotu bylo léto. 
Ráno spolklo břicha měst, 
asfalt z rozehřátých cest. 
K poledni sluneční žár, 
pod kůží hřál o požár. 
Mraky prší pod vodou, 

vzduch nespavou pohodou. 
  

Zas táborák růží květ, 
co je přes les celý svět. 

A potom už není, 
sobotní víc než sněni. 

 
LÉTO BYLO V SOBOTU – S HARMONIKOU V CHOBOTU!  
(Tenhle sonet jsem kdysi tenkrát poslal do Mladého světa – do 
Trapsavce! Jen nahlédnout do archivu!) 
  
NELLY netušila, že vzdušné čáry jsou určeny k přímým přeletovým 
přesunům, leda pro tažné ptáky. To zase mně je líto věčné ztrácení již 
jednou pracně dosažených výšek. Když jeden na trase někam vystoupá, 
zase musí sestupovat, sestoupat dolů, znovu vystoupat, nahoru, 
sestoupit, vystoupit, sestoupat... Čím to, že stezek, které by vedly 
pořád dolů s kopečka, je tak strašně málo? Obráceně – nahoru – to je 
jasný standard. Také hora se dvěma vrcholy je poměrně vzácným 
nadstandardem. Nehrbaté trasy po horském hřebenu, jsou vzácnou 
lahůdkou. Přesto, pořád chodím rád, i nahoru, i když raději, hlavně 
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dolů. Sic ale, nesmějí být schody.. .(Jakýmpak asi mohou být, u m ě l 
é schody – přírodním útvarem?!) 
NELLY nikdy neuvažovala, že zpravidla musíš z vrcholu sestoupat, 
pak překročit celé údolí a až po této mezihře, lze pomalu stoupat a 
brnkat na další vrchol. Nikdy neříkej nikdy, protože NELLY i na 
mapách oslňoval pohled na krátkou vzdálenost těch nejzhuštěnějších 
vrstevnic příkré hory – tam budeme hned, vidíš, podle mapy zbývá už 
jenom kousíček... Ani ne, centimetr. Jo, NELLY. NELLY byla kus! 
Chodivky byly a vždycky budou vzácností. V tomto směru byla 
NELLY neskonalým pokladem. Aniž by tušila, zlatým pokladem, byť 
skrytě zakopaným. Také si tenkrát všechno fotila. Kdepak asi ty fotky 
z cancáků jsou? Také o pokladu z naší zátoky se už jenom nostalgicky 
zpívá: 
 

Pod kamenným srdcem 
Divokých bílých skal, 
pod skrytým pokladem 

sám ďábel se tam smál... 
 
 
 

Opřený do pádel, 
zlatokop v kánoi, 
nepádluje ďábel, 
vesluje v příboji... 

 
Bůh proklel Zátoku 

Divokých, bílých skal. 
Soudek od patoků 

Zlatokop vykopal... P A L! 
 

O půl třetí přistál U SLUNCE holohlavý FRED s kytarou. Spolu s ním, 
a to bez jediného šedivého vlásku, si to vesele přihasil vlasatec TOM. 
Vlasatcem byl taktéž tenkrát, přičemž ho stihli jednou ostříhat... 
Vlasatcem je i dnes. Pořád s obličejem bohatě zkropeným, 
neoholeným strništěm vousů. Jako dřív. Jen vrásky mu přibyly. I 
skalám přibývají, jenže každá vodorovná ve skále, tak za pár staletí. 
(TOM se holí výhradně v neděli, ne každou.) TOM kupodivu ihned 
DARDU poznal a DARDA TOMA. Jak by ne!. Vždyť právě ti dva 
spolu začínali jako trampíci. Velice čile se učili, ponejvíce sami od 
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sebe, též dle doslechu, jak tábořit a jak si při tom správně vést. TOM 
byl pověstný tím, že všechno hnedle (z tepla) za tepla vykecal. I to, co 
nevěděl, všem pověděl. Na dnešní slezině se od začátku snažil 
mermomocí dokázat, že je to s ním na stará kolena daleko, daleko 
horší, než za mlada. Chudák DARDA! Co všechno si o jejich slavné, 
čundrácké elévské éře, vyslechnouti musel! Těžko bylo posouditi, 
řečeno rozšafně knížečky – na ti,ti, ti, zda šlo o nefalšované příběhy ze 
života, či už o žhavé trampské anekdoty. Nebo o knížecí fóry! Zelené 
semafory! Kanady! Ledaže, ledaže by se časem neuvěřitelné příběhy a 
příhody, anekdotami staly. Tak TOM zavzpomínal třeba na to, jak si 
pro začátek pěkně upytlačili s DARDOU, zatoulanou slepici. Jak ji 
nekonečně dlouho dělali. Dlouze dlouho, až se jim sliny tááákhle 
sbíhaly. Slípka byla zpracovávána ryze přírodně, tj. neoškubaná, v 
peří oplácnutém bahýnkem, dle zaručeného receptu z první ruky, od 
jakéhosi zaniklého indiánského kmene. Na praskavém čmoudícím 
ohništi, dekorativně krmeném senem (z několika kupek sena...) 
Chudák slípka pípka, skončila nakonec celá ve strouze! Samo, že si ji 
dělali bez vyvržených vnitřností... Aby toho nebylo málo, TOMA prý 
DARDA jednou navečer, na venkovském hřbitůvku, vzdáleném dobré 
dva, tři kilometry od cílové vesnice, vehementně přesvědčoval, že 
podle mapy musejí být dávno a dávno na nádraží a proto nemá cenu, 
dál někam chodit... DARDA dělal, jen tak dělal, že klidně pokuřuje... 
Jenom pořád víc a víc, neustával v mávání rukou. Rozpohyboval při 
tom tak nešťastně bílé obláčky kouřového dýmu, až je soustředil 
přímo pod nos FREDA. FRED, coby ze zdravotních důvodů nedávno 
přeučený nekuřák, se trhaně rozkašlal. Vlastním lokem piva se FRED 
málem, potupně zadusil. Naštěstí DARDA mu hned uměl dát první 
pomoc. Herdy, perdy do zad. V okamžiku, kdy si FRED konečně 
trochu loknul kyslíku, v tom mžiku vpadla do lokálu... No? Kdo? 
Kdopak? Kdo, asi tak, tak? NELLY! Vůbec se nezměnila, ani trochu 
nezestárla! Ve svém nejoblíbenějším, maskáčovém oblečku, spustila: 
„Ahoj, kluci! Jste pěkní kámoši! Kam jste se poděli, že jsem musela 
nahoře tak dlouho tvrdnout – úplně sa-ma?" 
JÁ: „Á, mně se z okna už v poledne zdálo, že z rozhledny něco pořád 
zběsile mává a mává." 
NELLY: „No, to jsou s Vámi zážitky! S tím, že by na rozhlednu 
vůbec nikdo nepřišel, s tím bych ani ve snu nepočítala. Takoví jste 
byli dřív couraví, toulaví...!" 
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JÁ: „Hele, NELLY, jak ty to děláš, že vůbec, ale vůbec nestárneš?! To 
není možný. Podívej se na nás, dědky. Ty jsi jako dřív. Co, dřív. Jsi 
teď ještě mladější fešulí, než jsi bývala dřív!" 
NELLY: ,, Víš, kudy jdu, tak se směju. Asi proto že se směji, ať se 
děje, co se děje." 
JÁ: „To víš, NELLY. Nás už musíš omluvit. My trpíme na nohy...!" 
NELLY: To jo, jo. Hezky přiznej, že hlavně na ty ženský... " 
Takže. Zbylo nás pět. Fredy konečně sáhnul po kytaře. Zpívali jsme. 
Já jsem pořád musel pozorovat NELLY. Přece není možné, aby 
NELLY nežila svůj život kupředu, aby se vůbec nepřemisťovala z 
minulosti, která je nenávratné ta tam - a ožívat může leda 
vzpomínkou: 

 
Z číší rum je dopit, 
to je věčná škoda. 

Stopy koňských kopyt, 
plní kalná voda. 

 
Stopy plní voda, 

jupí, jupí, jou, jou. 
Tu si skotu stáda, 

ráda vypijou, jou! JOU! 
 

Co jsme si toho tenkrát kdysi s NELLY a s DARDOU napovídali... O 
nesmrtelnosti chrousta... O Einsteinově teorii reality... Vždyť k tomu 
přímo provokativně vybízela, zlatově květnatá, hvězdnatá obloha. Sýc 
i Měsíc. Táborák kvetoucí růží, hřál nás nesmírně krásně z jedné 
strany. Z druhé se připomínala a sálala do morku kostí, vesmírná 
zima... Když padaly hvězdy, vždy jsem si něco přál! Moc se mi toho 
nevyplnilo... A přece... Zpíváme si vesele, a sice, jak mládí prchlo v 
dál. Baže, mládí už je v... v dáli. I NELLY si to zpívá a DARDA jí 
cosi šeptá. Pořád se něco děje! To jsou zážitky! No, to jsou brka! 
  
*** *** *** 
S DARDOU jsem se vracel lokálkou. Mlel jsem dokola, jak je možné, 
že NELLY vůbec nestárne... Jindy upovídaný DARDA, poslouchal a 
skoro celou cestu starostlivě mlčel. Až když jsme přestupovali a 
rozloučili se, zpátky na mne zavolal: „ ...to byla její dcera, ale nech si 
to pro sebe!" Vrátil jsem se ohromený k DARDOVI, abych ještě 
vyslechl, že: „NELLY nás všechny sezvala. Musela j í t na operaci. Je 
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to s ní nějak špatný... Hlavně to, prosím tě, nikomu neříkej. INA zase 
příště určité dorazí! AŤ je to třeba zázrak! Bez NELLY – naší  
 

Brouzdám se internetem jara  
 

Zdenka Líbalová                                                           kategorie Poezie 
 

Brouzdám se internetem jara 
do svého srdce stahuji 

rozjásaný 
zpěv slunce 

a jediným kliknutím 
přivolávám 

pestrý ohňostroj 
vůní 

 
Deň dlhší ako všetky ľudské veky 

 
Adalbert Mezei – D'Ady                                               kategorie Poezie 

 
S prvým krokom 
Doba bronzová 
K lepším časom 

ťa posunie 
 

S prvou vráskou 
Doba zlatová 
Vrchol bytia 

chytíš za pačesy 
 

S posledným dychom 
Doba strieborná 

V zamate 
kým zaspí 

 
A cez to všetko 
Doba zelená 
Hadom ciest 
ťa (pri)vinie 
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Dlouhý den a dlouhá noc  
 Jiří Nosek – Pígo                                                          kategorie Próza 
2. místo  
 
Tak tahle voda nezačíná dobře. Trčím v týhle knajpě už třetí hodinu a 
nikdo nikde. Jet autama, trend moderní doby, pche. To moje banda 
jezdí na vodu společně, ve vlaku začíná voda už s prvním hrábnutím 
do kytary a než dojedem do cílový - vlastně startovací hospody, 
stihnem rozstřelit milence nafukovacím míčem, sbalit dva nový členy 
a polít pánovi dokumenty pivem. Teda, stalo se nám to jednou, ale ta 
cesta vždycky stojí za to. Parta se musí sžít a když se sedá do lodí, 
všichni už mají být psychicky na jedný vlně. Pátek je Malá sobota a 
kterej šéf to nechápe, nemůže zaměstnávat vodáky. To je přeci jasný, 
ne? 
No sláva. První známej ksicht se objevuje ve dveřích, bágl si asi 
nechal v autě, kytaru taky, no nic, aspoň tu nebudu trčet sám. Za ním 
se lámou do místnosti další tři který neznám, což nevadí, proto 
koneckonců občas vyjedu i s neznámou partou. Vždycky je šance, že 
potkám někoho, s kým nám bude fungovat chemie a užijem spoustu 
srandy. 
Sedíme s první půlkou bandy asi hodinu a oťukáváme se, jména jsem 
zapomněl snad dřív, než se představili, a čekám, kdo bude stát za to, 
abych si ho zapamatoval a jméno si pak zjistil. Táhne na jedenáctou a 
konečně se objevuje zbytek lidí, ale že prej ani neposedí a jedou do 
kempu stavět stany. „Právě dopíjíme, jdem s váma,“ říká Katka a já si 
pořád říkám, no tak se postaví stany, udělá oheň a ještě si zabékáme u 
kytar. Houbeles. Jakmile stojí zelený a modrý hroudy stanů, každej 
utrousí „dobrou“ a zaleze. Parťák Jarda taky. Vůbec ho nepoznávám. 
A najednou je kolem ticho, z krtinců stanů se ozývá jemný 
pochrupávání a já jsem sám s řekou... Jdu si do ní aspoň podle starého 
zvyku opláchnout obličej a ukládám se pod hvězdami. Nořím se myslí 
mezi hvězdy, galaxie a paralelní světy a při sedmé padající hvězdě, 
respektive meteoritu, si skromně přeju, aby v noci nepršelo a já 
nemusel stěhovat „bejvák“ pod střechu stánku. Potkat tu pravou už 
jsem si přál mnohokrát a tohle přání asi meteority plnit jaksi neumí. 
Ráno se probírám pod vodou ztěžklými mraky, ale déšť zatím jen 
zahrozí pár kapkami a zase utne, ani se nestihnu rozhodnout, zda se 
vzrušovat a stěhovat ležení. Kolem stánku už se motají majitelé 
kempu, prima, teplý kafe k snídani určitě bodne. Výčepní Magdička je 
fakt kočka, jak jen zabodovat? 
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Ani jsem si nevšiml, že už nám přivezli lodě. Jedna na mě kupodivu 
zbyla, ale ta s prasklým kýlem. Nikdo jí nechtěl, ani se nedivím. Moje 
blbost. I když mě trochu překvapuje, že to nikoho netrklo a neozval se 
už při přebírání od půjčovny, ta prasklina je vidět snad už od stánku. 
Mám velrybí loď. S vodotryskem, zlehčuju situaci. Pro jistotu si ve 
stánku beru dva kelímky na vylévání vody a vsázím je do sebe. Magda 
se usmívá. Beru si číslo. Třeba jednou zabere. 
Poslední stan se poroučí k zemi a mizí v barelu. Tak jsme si zase 
nezahráli. Snad večer, říkám si zklamaně a táhnu poloprázdný barel k 
lodi. Háčka jsem nesehnal a jedu na singla. Laminátka s příčnou 
prasklinou se mi zákeřně chechtá, když ji táhnu na vodu a nasedám. 
Během půlhodiny hladina v lodi stoupá na třicet centimetrů. Předjíždí 
mě poslední loď, ještě chvíli slyším v meandrech Lužnice nadávání 
kormidelníka na háčkovo umění a pak krajina kolem ztichne docela. 
Jen hrdost mi nedovolila se doprošovat, aby mě nenechávali jet jako 
posledního. V mé bandě a vlastně ve všech, které znám, je to 
samozřejmé pravidlo. Singlař nikdy nejede poslední. Je nejpomalejší a 
když se cvakne, musí mu někdo píchnout obrátit loď. 
A tak vybírám vodu z lodi voskovanými kelímky a v přestávkách 
pádluju. Touhle rychlostí přijedu na Pilař zítra. Navíc se ve dnech 
kelímků začínají rýsovat celkem solidní praskliny, za chvíli nebude 
čím vylévat. Nějak mi k nim asi Magda zapomněla přibalit upřímné 
přání šťastné plavby. Další kilák je za mnou, kamenné patníky 
kilometráže na březích mi ukrajují z dnešního přídělu píchnutí pádlem. 
V meandrech voda nečekaně zrychluje a zpomaluje a k tomu je 
potřeba včas se natočit do další zatáčky, jenže laminátka plná vody 
reaguje ppoommaalluu a někdy je to fakt o fous. Navíc se při březích 
tvoří pod hladinou neviditelné víry a kopou do lodi jak opilí fotbalisti. 
Těch meandrů je tu snad tisíc... 
Hurá! Támhle plave poloprázdná petflaška! Kéž by se mi jí tak 
podařilo chytit... Ještě celkem obratně zajíždím k něčímu ekohříchu, 
který slibuje zachránit můj vodácký věneček. Kelímky už jsou 
nadranc a loď váží i s vodou tak metrák. Přitahuju jak divej, abych na 
lahev dosáhl. Povedlo se! Chytám jí, zajíždím ke břehu a stavím 
stodvacetilitrový barel. Povoluju uzávěr, stažený napruženou ocelovou 
obručí a vytahuju nůž. Šlohnul jsem ho tátovi. Našel ho ve staré 
stodole nové chalupy a prohlásil, že s ním bude rýpat skalničky. To 
jsem nemohl dovolit. Zachovalej potápěčák má z jedné strany 
poměrně tupou pilku a z druhé ostří, které po troše práce s pilníkem a 
brouskem nabralo glanc. Mít maturitu z broušení obráběcích nástrojů 
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v těchhle věcech asi není úplně k zahození. Trochu mě žere svědomí, 
to je fakt, prostě nejsem geneticky předurčen ke krádeži, ale 
projednou... V Boha naštěstí nevěřím, ale i kdyby byl a za tohle bych 
měl jít do pekla, byl by to spíš Saddám Husajn, než Bůh. Držím v 
pravačce kudlu a levačkou tisknu petflašku k přední sedačce, jenže 
flaška mi pod nožem při bodnutí vždycky ujede. Sakra, to bych se na 
to... Ale já tu petflašku uříznout prostě musím! Dochází mi trpělivost. 
Beru flašku do ruky, teď už neuhne. Pomalu, ale vzrůstající silou na ni 
dotírám, flaška se prohne a nůž už vězí v proláklině, teď už to půjde. 
Najednou první stěna flašky pod tlakem hrotu povoluje a mně v tu 
chvíli problesknou hlavou dvě myšlenky zároveň: 1. Když povolila 
první stěna lahve, povolí i ta druhá a pod ní už je jenom ruka. 2. Tuhle 
akci už nezastavím! 
Čumím na potápěčák vražený mezi prsty a rychle mi dochází, že to 
malé „ťuk“ bylo nečekané seznámení čepele s kostí a že jsem buď 
totální idiot, nebo jsem se té diagnóze právě maximálně přiblížil. 
Vytahuju nůž z rány a vůbec mě netěší, že už mám čím vylívat vodu z 
lodi. Tento fakt zdá se v tuto chvíli druhořadým. Zkouším prst ohnout 
a moc to nejde, tak to vypadá, že jsme si přefikli šlachu, onikám si. To 
jsme ale blbci. Z ukazováčku teče krve jak z vola, tisknu jej k 
prostředníčku, abych omezil únik krve a zbylými třemi prsty držím 
hrušku pádla. 
Pomalu mi docházejí konsekvence právě proběhlé události. Jesli je to 
fakt šlacha, právě jsem skončil s kytarou, říkám si. Už nikdy si na ní 
nezahraju, už se dosyta nevyblbnu při trampským sejšnu, ba ani 
nesbalím na „klofnu“ žádnou roštěnku. Teď si připadám jak kovboj z 
reklamy na Marlboro, flegmaticky pádlující přímo k vodopádu - 
nejradši bych si zapálil cigáro. Kdysi se mě moje první holka zeptala, 
co bych si vybral, kdyby mi dala ultimátum „buď já nebo muzika“. A 
já jí tenkát při svý zatracený upřímnosti řekl, že muziku. Teď mi skoro 
připadá, že ač jsem to tenkrát řekl jen z odporu vůči ultimátům, říkal 
jsem nevědomky pravdu. Koukám na krev, flegmaticky pádluju a vím, 
že z těchhle meandrů se do nemocnice včas nedostanu. Prdlá šlacha se 
prej musí sešít do hodiny, jsem někde slyšel. Jinak se stáhne a je s ní 
ámen. Ámen. A čas běží... 
Další zákruta a přede mnou se objevuje šikmý kmen, napůl pod vodou 
a svírající s hladinou tak dvacetistupňový úhel. A loď je do půlky plná 
vody a na každý můj pohyb reaguje jako naložený kamion na 
myšlenku. To mi ještě scházelo. Vyhnout se tomuhle bordelu, to by 
mě stálo spoustu sil i s prázdnou lodí. Ještě chvíli předtím, než se kýl 
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začne posouvat po kmeni vzhůru, už je mi jasné, jak to dopadne. Ale 
do poslední chvíle se snažím věřit, že to ustojím. Vlastně usedím... 
Marně. Na moment zapomínám na přeřízlou šlachu a pomalu se kácím 
přes nakloněný pravý bort. Ale vodácké instinkty fungují, nepouštím 
pádlo a zdravou rukou chytám loď. Dokonce jakousi třetí rukou, 
kterou v mnoha pozdějších kritických situacích marně hledám, chytám 
i kytaru. 
Řeka mi jak na potvoru vybrala ke cvaknutí jedno ze svých 
nejhlubších míst. Zápasím s naštěstí celkem mírným proudem a 
nakonec se mi daří lodi zabránit v odplutí. Tak, a jsem v prdeli. Stojím 
přímo uprostřed Lužnice a držím na rukou dno lodi plné vody. Můžu 
být vděčný, že barel s věcmi z lodi nevypadl a neodplul do dáli. Ani 
nevím, jak se mi ho se zraněnou rukou povedlo zachytit a položit 
naštorc přes borty laminátky. Kytaru taky, naštěstí je zabalená do 
dvou igelitových pytlů, ale vešla se jen tak tak a na zavázání zbyly asi 
dva centimetry. Snad to vydrží... I když to mi vlastně teď už může být 
jedno, uvědomuju si. Stejně si na ní už nezahraju. 
Fakt není teplo. Stojím už desátou minutu ve studené řece a komáři si 
mě našli tak rychle, jako kdyby mě hledali už chvíli před mým 
hvězdným ántré. Je jich tu tak deset miliónů, kolem se na kilometry 
táhnou jen lužní lesy. Ideální líheň. Ten čas vlastně jen odhaduju, 
hodinky jsou pod hladinou na ruce pod kýlem, jak držím loď. Ještěže 
jsou na to stavěné, při mém způsobu života by mi jiné než 
nárazuvzdorné a vodotěsné dlouho nevydržely. Už jsem promyslel a 
taky zkusil nejméně tři způsoby, jak bych mohl loď sám vylít a 
pokračovat v jízdě. Marně, vždycky jsem byl rád, že jsem loď znovu 
chytil a odtáhl na původní místo. Dalších sto komárů mě nabodlo mezi 
lopatkami a já mám obě ruce nezvratně pod vodou. Copak jsem jediný 
vysáníhodný objekt v celém okolí? Když tak o tom přemýšlím - je 
zajímavé, že mezi komáry bodají jen ženské. Počkají si, až jsi 
bezmocný a pak zaútočí. Skoro jako u lidí. 
Podařilo se mi na okamžik vytáhnout levou ruku s hodinkami a 
podívat se na ni. Už tady trčím dvacet minut. Mé zelené triko pod 
vrstvou Air Komair není ani vidět a záměrně holá hlava se ocitá pod 
tímže příkrovem. Z dálky to musí vypadat, že jsem na ježka. Ale 
žádný pozorovatel kolem není. 
Lužní lesy kolem hovoří vlastní řečí. Celkem blízko se ozvala volavka, 
někde za mnou něco šplouchlo, možná vydra, dnes už jsem jednu 
viděl. Cvrkání hmyzáků ve vysoké trávě ale skoro přehlušuje bzukot 
mračna komárů. Jektám zuby a jedním dechem proklínám tu 
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krvežíznivou hmyzí smečku. Jak dlouho tady ještě budu takhle stát? 
Do večera tudy přece ještě někdo musí jet. V opačném případě tu 
budu muset strávit noc a stanu se dárcem krve pro jedinej divokej 
mejdan komářic, zlomyslně se utěšuju, že soudek je omezen, víc jak 
šest litrů ze mě nedostanou. Naříznutý prst začíná cukat, Lužnice 
zjevně není nejlepší desinfekční prostředek. 
Rychle kontroluju chronometr, už tady stojím půl hodiny. Pomalu se 
stávám součástí okolní krajiny, liším se od ní jen arytmickým třesem, 
jak klepu kosu. Bzučení splývá v jediný zvuk na pozadí a přestávám 
jej vnímat, už přes něj slyším i šumění proudu, jak naráží do osudného 
kmene. Počkat – hurá! Někdo jede! probouzím se z letargie. Náraz 
pádlem do bortu lodi při odlamování jako kormidelník rozeznám, i 
kdyby mi zrovna pouštěli techno. Přesto v meandrech trvá ještě 
dalších osm minut, než zahlédnu první modrobílou příď lodi. Ahój, 
protahuju. Bbbodnete mi? Ale první háček už skáče do proudu. 
Vylévají po okraj plnou loď rovnou na místě a když ji prázdnou pustí 
na hladinu, slastně to pleskne. Krásný to zvuk prázdné lodi! Když vidí 
stav mé ruky, vetknou mě na háčka do první lodi, přes záda přehazují 
polystyrenovou záchrannou vestu, abych se přestal klepat a ujímají se 
odvozu mé potápky. Výjimečně neprotestuju, pro dnešek už moje 
vodácká hrdost vzala zasvé. 
Asi za hodinu se za zákrutou objevuje Pilař, jez – smrťák. Všichni s 
IQ alespoň bublajícího bahna jej přenáší po již vychozené stezce a tam 
taky čeká „moje“ současná parta. A ještě mi málem vynadají, kde se 
flákám. Zdají se být usmířeni, až když vidí stav mé ruky. Ale není čas 
se vybavovat, sice je na spravení šlachy možná pozdě, ale 
vydesinfikovat a sešít se to stejně musí. Beru jen kartu pojišťovny a 
tlustý rolák, narychlo se domlouváme, že i s mými věcmi dojedou na 
Weinsettl a já se tam nějak dopravím též, a spěchám na stopa na 
nedalekou silnici Třeboň – Suchdol. Stojím a zuřivě mávám, ale trvá 
další půlhodinu, než mě naloží staré embéčko. Zkrvavený obvaz na 
ruce kupodivu v řidičích nevzbuzuje pocit, že potřebuji pomoc, ale 
spíš dojem, že bych jim mohl potřísnit potahy. Je to jako stopovat v 
dešti. Vsadím se, že ve strachu o potahy by nezastavili, ani kdyby mi 
čerstvě chyběla celá noha. Naštěstí skrz obvaz krev nijak dramaticky 
neprotéká, jen to blbě vypadá. 
Dobrodinci mě vyhazují přímo před třeboňskou nemocnicí. Tam ale 
na takové věci prý nejsou zařízení. Co tam tedy dělají, když neumí ani 
sešít ruku, se radši strategicky neptám. Nakládají mě do sanitky a 
vezou až do Jindřichova Hradce. Celkem další hodina zdržení. Ale 
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mám štěstí v neštěstí, ujímá se mě plastický chirurg. Takže prst se 
možná nebude hýbat, ale jizvička bude estetická. To jsem moc rád, 
kvůli ošklivé jizvě na prstu by si mě třeba žádná nevzala... Ležím na 
operačním stole s roztaženýma rukama jak Ježíš, levou ruku mi pitvá 
chirurg a já žertuju se sestřičkou od kapačky napravo, je na ni přece 
jen lepší výhled. Doktorskej mě uklidnil, prý musím příště kuchnout 
víc, šlacha vydržela celou tu dobu viset na vlásku. Šutrák, co mi 
spadnul ze srdce, by vylil Lužnici z břehů. Po půlhodině je hotovo a 
na ruce se skví zbrusu nový a sterilní obvaz. Saniťáci mě hážou 
sanitkou až na Weinsettl, to je taky má záchrana, teprve teď mi totiž 
dochází, že nemám ani kačku. 
Vystupuju přímo před kempem už za šera. Žaludek už zpívá árie, 
naposledy jsem jej uklidnil předpolední snídaní v Suchdole, ještě než 
jsme sedli do lodí. Noci už dávno nejsou nejteplejší, léto je ve své půli 
a jediné štěstí je, že mi svetr na těle už naštěstí uschl. Všechny věci v 
barelu byly zčásti mokré - když jsem uklízel krvavou čepel potápěcího 
nože, zjevně jsem špatně zavřel barel. Měl jsem jiný starosti. Ale teď 
už bude všechno v pořádku, zapijem to, zasmějem se a spacák mě 
odnese k dalšímu krásnému, prosluněnému dnu. 
Ale ouha. V kempu je jen pár skupinek a tu naší nevidím ani u stanů, 
ani ve stánku. Ještě nedorazili, je to sem lán cesty, uklidňuju se. Ve 
štychu bez věcí a bez peněz by mě přece nenechali. Sedím nasucho ve 
stánku a Tarzanovo řvaní je proti mému žaludku šeptání. Ale nemám 
tu drzost jít somrovat, hladovkáři přece vydrží i mnoho dní. A 
dobrovolně. Měl bych si vsugerovat, že vlastně držím dietu. 
Proč si něco nedáš? povídá najednou mezi řečí vodák odvedle. Za 
poslední půlhodinu jsem se s tou cizí partou zakecal, abych zapomněl 
na hlad. Líčím mu svou dnešní anabázi. Oni fakt nedorazili? kroutí 
hlavou. Kolem je tma tmoucí, je definitivně jasné, že se na mě vyflákli. 
Tady máš kilo, pak mi ho pošleš, říká a plácne o stůl zeleným Karlem. 
Jsem zachráněn! Beru si adresu a vděčně běžím ke stánku pro párek a 
pivo. Nebylo mi nic a je mi líp, říkám si, protože hlad po dnešku 
nepovažuju za něco. Ještě že jsem mezi vodáky. A kluci už řeší, kde 
budu spát. Proto tu vodu tak miluju. 
Nacpeme tě do  stanu k Daně , říkají, je ve stanu sama. Tak to jsem 
zvědav jak to přijme, už prý je totiž v limbu. Já bych se babě do stanu 
nebránil v jakoukoli dobu, ale opačně to obvykle nefunguje. Odhaduji 
správně. Dana je pěkná a vzteklá, kdyby chtěla někoho vedle sebe, 
tutově už ho tam má. Nakonec usínám u jednoho z kluků, přikrytý 
neohebnou pěnovou karimatkou, v kraťasech a přímo na podlážce. 
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Komáři nasávají krev se skrovnou trochou alkoholu a mě budí zima a 
otlaky na artrotických kyčlích. Taky ruka se probudila z milosrdné 
anesteze, má horečku a pulsuje. A jako na potvoru, čas běží 
nejpomaleji, když je člověku mizerně. K ránu je to obzvlášť tvrdé. 
Můžu se utěšovat tím, že kdyby nebylo občasné mizérie, nerozeznal 
by člověk ani chvíle, kdy je mu dobře. Slunce mi konečně prohřívá 
tělo i mysl a útrpně očekávané ráno je tady. 
Snídám pivo, na víc už nezbylo, a probírám své možnosti. Buď budu 
jezdit po všech kempech a místech vhodných k nocování mezi 
Weinsettlem a Pilařem, z nichž na půlku si nemusím ani vzpomenout, 
nebo tuto vodu budu považovat za ukončenou a vydám se k domovu. I 
když by mě po tom všem ani moc nepřekvapilo, kdyby mé věci 
nechali jen tak ležet na břehu a odjeli. Čert vem věci. Mám toho 
protentokrát dost. Svetr vážu kolem pasu a zbytky rosy se brodím přes 
pole na stopa do Mláky. Trvá slabou půlhodinku, než zaskřípou brzdy 
náklaďáku. 
„Co vezete?“ povídám mezi řečí. „Ále, vezu nějakou děravou loď z 
Rozvodí do Veselí, ňáká parta vodáků se s ní nechtěla tahat.“ Jímá mě 
temné podezření. „A nepamatujete si, kdo vám jí vracel?“ „Počkej, 
mám to tady v papírech. Nějakej... Jarda Choustník.“ Parťák. Nechtěli 
se s ní tahat. Proto mě nechali v loji. 
Sbohem, parťáku. A nezůstávej poslední, až s touhle partou pojedeš na 
singla, říkám si, když přejíždíme poslední předveselský most přes 
Lužnici. 
 
 
 
 
 

(Anti)dřevorubecké haiku 
 

Jakub Florian                                                               kategorie Poezie 
 
 

Ztepilé stromy 
v nevyhlášené válce 

padají k zemi 
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Dobré boty do lesa aneb Konečně jaro! 
Dana Vacková                                                                kategorie Próza 
 
Páni, já už byla v neděli v lese! Sluníčko svítilo Berounka se vlnila a 
Kamarádi staré řeky, což je trampská osada, kam jsme byli pozvaní, 
hráli a zpívali jaru na uvítanou. 
Muzika a to nejen trampská, jako v tomto případě, má nádhernou moc. 
Už jen vstup do lesa má svou melodii. Každá zakřivená větev. Každý 
jinak narostlý strom. Suché listí na zemi také zazpívá když po něm 
jdeš. Je to šustivá písnička, ale muzika to je. Vůně ohně má taky svou 
intenzitu hraní. Když jsi daleko, tak vůně kouře připomíná jen slabé 
sólo vzdálených houslí. Když přijdeš k ohni blíž, poslechem i očima 
vidíš která polena tak pěkně praskají, hučí a bublají. 
Všichni si už opékají buřtíky a tak i tobě se v puse udělá laskomina na 
slanou, veselou, šťavnatou chuť prskající uzeninky. I ta chuť má svou 
melodii. Páni, to je ale mlsná písnička. 
Kdepak Sushi, kdepak chřest s parmazánem! U ohýnku zpívá nejlépe 
špek, který kape z buřta do ohně. Už máš v ruce klacík a svou 
prastarou kudličkou seřezáváš špičku větve. A na jazyku stále ta 
neodolatelná chuť na prskavý, mňamkavý a zpívající špekáček. 
Nařezat ho je také věda! Tak pěkně akorát, aby část tuku odtekla, jako 
dar ohýnku, a trocha té drahé šťávičky musí zůstat uvnitř. Olizování 
prstů a rtů patří nutně k celé té symfonii. 
Když usedneš k ohni, samozřejmě z té strany kde nefouká vítr 
připadáš si jako dirigent. Chvilku ten krásný proces opékání uhlídáš, 
ale najednou vítr, ten opravdový dirigent, ti foukne do tváře štiplavý a 
dusivý dým. Lapáš po dechu a chápeš: i toto patří k hudbě lesa. Jsou 
tu větší mistři taktovky! Vítr, oheň, voda (a pak asi lidská touha) to 
jsou oni! 
Ale člověk se naučil uhýbat se nástrahám. Stačí krůček stranou a zase 
máš melodii ohně pod kontrolou. 
Na krajíc chleba, tím svým nožíkem pomalu pokládáš, upečený, 
šťavnatý poklad... A teď teprve začne divertimento chuťových buněk! 
Že se vám po takovém koncertu stýská? Tak tu je ode mne rada zcela 
zdarma: dobré boty a do lesa. Je tu jaro! 
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O síle slov 
 

Miroslav Marusjak – Miky                                           kategorie Poezie 
 

("Na mou čest!", apel téměř posvátný 
 za našeho dětství, sliby a dohody stvrzené 

 podáním ruky nebo dvěma nasliněnými prsty 
 na holém pupku...) 

 
Bolestivější než mučení katovo 

krutější než by se zdálo 
může být vyřčené slovo 

a není jich málo 
 

V situacích různých 
z nitra obsah myšlenek 

bohatých i nuzných 
dere se navenek 

 
Se škodolibým úsměvem 

tvrdými údery 
jak rány kladivem 

rozbíjí pocit důvěry 
 

Charakter osobnosti 
přes zrcadlo prožitků 

s velkohubou nadutostí 
nabízí svou vizitku 
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Domašice 
Hana Dohnálková – Štěhně                                           kategorie Próza 
 
Tom si našel na trámu takový místo, aby mu světlo procházející 
dvěma skleněnýma taškama ve střeše osvětlovalo obsah škatule, 
kterou našel v kufru teď otevřeným opodál. Na klíně se jí začal 
důkladněji probírat, hned jak zjistil, že jsou v ní starý fotky, pohledy, 
několikatery brýle a hodinky, brože a klíč. Ten jeho pozornost upoutal 
nejvíc, takže kufr zavřel a vrátil na svoje místo. Za chvíli už duněl s 
krabicí v podpaží dolů. 
Vyzul si křusky a zašel za tátou, kterýho zaslechl šramotit v kuchyni. 
„Tos to změřil nějak rychle,“ přivítal ho. 
Teprve teď si Tom uvědomil, že šel vlastně půdu zaměřit před 
rekonstrukcí. 
„Nezměřil jsem nic, ale objevil jsem tam kufr s touhle škatulí. Po kom 
jsou ty věci?“ 
„Vím tam jen o jednom kufru a ten je babiččin, do Kamejku k Ireně si 
nestěhovala všecko.“ 
Během jeho odpovědi vytáhl klíč z krabice. „Nemáš ponětí, od čeho 
by mohl bejt tenhle klíč?“ 
„No, babiččiny teď používáš ty, tak tenhle by mohl bejt jedině od tý 
dědovy kůlny. Vždyť si ho vem a začněte tam jezdit. Stejně to tam jen 
chátrá. Na cestu se zeptej babičky, já tam byl jen párkrát, to mi bylo 
deset nebo jedenáct. Sice už dost zapomíná, ale na tohle si třeba 
vzpomene. 
X 
Ob týden ve středu končí Tomovi škola dřív a to jezdí pravidelně za 
babičkou, tahle nebyla výjimkou. Už kolem půl pátý opouštěl autobus 
a za chvilku v tetině domku svoje boty. 
„Ahoj babi, podívej, co jsem s sebou dneska vzal,“ chlubíc ukazuje a 
pokládá nalezený klíč na stolek, sotva za sebou zavřel dveře do 
babiččina příjemně vyhřátýho pokojíku. 
Během zbavování se teplýho oblečení, babičku informuje: „Šmejdil 
jsem u nás na půdě a objevil tam starej kufr a ve škatuli, co v něm 
byla, jsem ho našel. Táta mi teprv pak řekl, že to jsou tvoje věci. 
Zajímal jsem se, od čeho je ten klíč. Povídal, že od nějaký dědovy 
boudy, ale cestu tam, že si nepamatuje. Mám se prej zeptat tebe…“ 
„Víš, jak jsem na tom s očima… Támhle na stolku mám brýle, podej 
mi je, prosím tě. Myslím, že by to mohl být on. Jak by si mohl 
pamatovat cestu? Vždyť tam s námi byl jednou, možná dvakrát, nijak 
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ho to tam netáhlo. Já tam sice jezdila častěji, ale nevybavuje se mi. Je 
to přece jenom už hodně dávno.“ 
„Zkusíme se tam poptat, třeba se najde ještě někdo, kdo si dědu 
pamatuje a poradí nám i tu cestu. Vlastně jsem se táty ani nezeptal, 
kde ta bouda stojí…“ 
„Však uvidíte, je to pár kilometrů za Domašicemi, bývala to malá 
vesnička, kde se všichni znali. Snad se to moc nezměnilo.“ 
„Mám v plánu, podívat se tam v sobotu s Bohunkou, snad už něco 
nebude mít.“ 
„Vidíš to, takových let to tam nikdo nenavštívil, a dědovi, tomu se 
odtud nikdy nechtělo. Začal do lesů utíkal vlastně hned jak se vrátil z 
té Ameriky. To víš, že se dostal snad až na Aljašku? Přes dvacet let 
byl ve světě, a ani pak si s cestováním nedal pokoj. Vedl pár roků 
úštěcké skauty, skoro každý víkend vyráželi někam ven, a když 
zrovna neměli žádnou výpravu, tak si začal stavět tenhle srub, kde 
jsme potom trávili víkendy společně. A když se ve čtyřicátým narodil 
tvůj táta, a za pár let ještě Irenka, tak tam jezdil sám. Miloval to tam, 
jinak by nás neopustil a neodstěhoval se tam na důchod natrvalo. Dělil 
svůj čas mezi srub a nás, jen pátky a víkendy trávil s námi. Myslím, že 
si tam už tykal se všemi veverkami a strakapoudy…“ 
X 
Hned jak přišel Tom druhý den domů, zavolal Bohunce, aby se 
domluvili na odjezdu. Odpoledne se spolu sešli v jejich oblíbené 
cukrárně, kde nad rakvičkou a věnečkem doladili detaily. 
Sraz si stanovili na tři čtvrtě na osum u pokladen, ale narazili na sebe 
už v pekárně. S čerstvým pečivem v dromedárech si na nádraží koupili 
lístky, aby mohli popojet pár zastávek vlakem, netušili, že 
nevytopeným. Celí prokřehlí pak přestoupili do přetopeného autobusu, 
který za nedlouho opustili na křižovatce v Domašicích. 
Ještě ani neměli na zádech svoje dromedáry a už byli v péči paní 
Krumpelákový, místní učitelky, která se domnívala, že přijeli kvůli 
dnešnímu masopustnímu průvodu. Její zklamání se změnilo 
v nadšenou aktivitní pomoc hned poté, co se dozvěděla proč tu 
vystoupili. 
„Pojďte se mnou do konzumu, paní Moučková, prodavačka, tu není, 
jako já, náplava. Jistě bude vědět o někom, kdo vašeho dědečka 
Vrábela znal a poradí vám.“ 
Koštětem opřeným u vstupu si všichni tři ometli boty od sněhu. Obě 
na sebe místo pozdravu jen kývly, oni dva pozdravili. Fronta u 
pokladny rychle zmizela a tak se mohli ptát. Dozvěděli se, že snad 
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nikdo v Domašicích neřekl dědečkovi jinak než Američan. Ale pro 
přesnější a další informace, ať se zastaví u trafikanta v čísle čtrnáct. 
Měli štěstí, dozvonili se. A při čaji a sušenkách jim vyprávěl o svém 
tatínkovi, který se s Tomovým dědečkem kamarádil a na srubu ho 
pravidelně navštěvoval, i on občas navštívil jeho doma. Popis cesty ke 
srubu se jim podařilo najít společně v denících, který si trafikantův 
tatínek vedl pečlivě, hned si ji opsali. Měli vyhráno. Rozloučili se a 
vyrazili do skal. 
X 
Silný mráz je hnal svižným krokem a tak neměli ani čas na bloudění. 
Za necelou půl hodinu je dovedla úzká pěšina vedoucí mezi skalama 
přímo před srub. Bylo vidět, že ho děda postavil bytelně. Za ty roky 
byl sice omšelý, ale vypadal dobře. Odemkli. 
Pootvírali okenice, Tom vyrobil třísky a naštípal dřevo, který objevil 
vyskládaný podél boční stěny srubu. Bohunka zatím zašla k potůčku 
pro vodu. Po jejím návratu už to v kamnech slušně hořelo. Než se čaj 
vylouhoval, opekla na očištěných plátech bramborový placky, který si 
pak potírali marmeládou. Nejvíc práce jim dalo ve srubu uklidit, padlo 
na to pět velkých hrnců vody. Z Bohunčiných malých stop k vodě se 
stala rázem pěšinka. Po dobře odvedený práci se ještě za světla 
odměnili procházkou. 
Vrátili se za tmy a rovnou zapálili svíčky, aby viděli na přípravu 
večeře. Při hledání večerního dezertu v batohu – čokolády, objevila 
Bohunka v přítmí nad postelí, dřevěnou úchytku na stěně, patřící ke 
dvířkům vedoucím někam. Kam, to jí odhalilo až světlo čelovky, 
ozářilo několik menších plechových bedýnek. Na pelest postele odtud 
vyndali dvě. 
Nalezli tam alba s pečlivě nalepenýma fotkama, neutříděný fotky a 
obálku s devíti svitky. Foťáku na polici si všimli, ale že najdou ještě 
fotky, netušili. 
Mezi nima našli dědův starý řidičák, pohlednice z různých míst 
v Kanadě, pár dokladů v angličtině. Pokud je přeložili správně, tak šlo 
o něco jako Živnostenský list opravňující k výrobě keramiky a o 
Potvrzení o vyplacení vlastnického podílu firmou Melissina 
keramická dílna. Velkým překvapením pro ně byl lodní lístek, na 
jméno Andrew Wrabel, z 8. června 1934. Cestoval třetí třídou přes 
Atlantik do Hamburku. 
Všechno to bylo trochu navlhlý, ale do ničeho se plíseň nedala. Věcí 
bylo hodně, tak se, i kvůli hodně slabýmu světlu a chladu, domluvili, 
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že prohlížení pro dnešek balí a zítra je převezou domů, kde se v nich 
můžou probírat přes týden. 
Po snídani se prošli na opačnou stranu, než včera. Okolo poledního 
byli zpět a zamykali srub, aby stihli autobus směr domov. Hlavně 
Bohunka nechtěla přijet domů později, potřebovala se ještě učit na 
úterní zkoušku. 
X 
Příští sobotní ráno pro ně mělo podobný scénář jako to minulý, s tím 
rozdílem, že se nepotkali v pekařství, ve vlaku bylo příjemně teplo a 
byli ušetřeni setkání s paní Krumpelákovou. 
Hned po odemknutí srubu zatopili, aby neumrzli, mrazy totiž od 
minula vůbec nehodlaly polevit. Společně a s vervou vyndali na postel 
zbývající tři bedýnky. První dvě byly stejný jako ty, co přivezli zpátky. 
Ta třetí byla největší, kdyby nebyla plechová a nebyly na ní písmena 
„B&C“ a anglický texty „Bread Rusks“ a „Since 1886“, řekli by si 
oba, že je třeba od pohor. Věšly by se do ní. Jenže ona byla plechová a 
nebyla od nich, oba si totiž hned texty přeložili – byla od sucharů. 
Otevřeli ji, ale suchary v ní nenašli. Nejvíc místa zabíral 
panoramatický foťák Kodak Panoram, hned vedle něj se před nimi 
blýskal bubínkový revolver s krabicí nábojů. Ze svatební fotky se na 
ně usmívala nevěsta, ve které Tom okamžitě poznal babičku, a ženich. 
„A že byla babička fešanda…“ na zadní staně bylo razítko 
Fotoateliéru Salač a perem dopsaný rok 1936. U dalších se mohli jen 
domýšlet, kde a kdo to je. Na jedné z nich pózuje před nějakým 
srubem skupinka pěti lidí se psy, na další snědší žena v zástěře u 
keramický pece. Ještě tam byly hodinky, rulička Kanadských dolarů, 
výstřižky z novin a malá plechová krabička se sedmi hliněnkama. Aby 
se nepotloukly, bylo plátýnko pod i mezi nima. „Na jaře si můžem 
cvrnknout, nehrál jsem je ani nepamatuju.“ 
„Já myslím, že to nebudou jen tak obyčejný kuličky, už ta velikost… 
Proč by jinak byly tak důkladně obložený tou látkou?“ posunula si 
brýle na čelo. Napřed je prohlížela v krabičce: „Všim sis, že je každá 
jinak velká?“ A pak si jich pár vyndala na dlaň: „A navíc, každá je 
jinak těžká…“ Ještě chvíli je na dlani studovala, vrátila je do krabičky 
k ostatním, aby mohla vstát a odstavit z kamen polívku, kterou 
zaslechla bublat. Nachystala na stůl misky se lžícema a oběma nalila. 
„K čemu jinýmu by asi tak byly?“ reagoval Tom. 
„To nevim, ale zdá se mi to divný. Copak ty sis jako malej kuličky 
taky takhle opečovával? A dobrou chuť.“ 
„Dobrou. No, to sem teda nedělal. Ale mohl sem“ 
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„Přemejšlej. Schválně, jestli Tě napadne, to co mě teď…“ 
„Tebe teď něco napadlo?“ 
„Jo.“ 
„Sem s tim.“ 
„Co to bylo za lejstra, co jsme tu minule našli. Aha? Nedělal tvůj děda 
náhodou v tý Kanadě s hlínou? Nedělal keramiku, že ne? A tu fotku tý 
ženský u pece, co jsme našli před chvílí, tus neviděl.“ 
„To jo, to jo, to jo… Týýý jo… Jenže… Jak to chceš vlastně zjistit?“ 
„Jednu si prostě strčim do kapsy a v tejdnu se se mnou podívá do 
laboratoře. Na normální hrací kuličky mi přijdou kravský a jsou mezi 
nima i rozdíly ve velikostech, ve váze…“ 
X 
Toma vyrušil domovní zvonek, vykoukl z okna – byla to Bohunka. 
„Nacpala jsem ji snad do všech přístrojů, co tam v laboratoři máme a 
už něco tuším. Jestli je to to, co myslím, tak budeš koukat jak kráva. 
Takže navrhuju, seznámit tady madam s kladivem.“ 
„Hned pro něj letím.“ 
Hliněnka měla v průměru okolo dvou a půl centimetru, Tom ji držel 
mezi palcem a ukazovákem. Slabě do ní ťukl: „Nic.“ Při další ráně se 
už trochu hlíny odlouplo. Třetí rána, největší, vše objasnila. Po ní tam 
seděli s vytřeštěnýma očima. Tom s bradou spadlou údivem a 
Bohunka s úsměvem, protože to bylo to, co myslela. 
Na stole před nima ležely hliněný úlomky a zhruba centimetrový 
nuget zlata… 
 

Do skal  
 

Barbora Hakenová                                                       kategorie Poezie 
 

Utekla jsem do skal 
abych nikoho neviděla 

jen poskakující ohnivé jazyky 
aby se mnou rozmlouval 

jen šelest listů stromů 
abych zapomněla 
že teď není ty i já 

že dnes pod nejkrásnějším stropem 
co jej žádný tesař nesvede 

spí každý sám 
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Ocelová kola vlaku 

 
Jiří Kunc – Pompo                                                       kategorie Poezie 

 
Ocelová kola vlaku, 
rozhodně a znovu, 

duní v kolejích. 
 

Já - dítě města, 
kamarád ohně, 

prostopášník tradic, 
všekaz patosu, 
ne-pamětník 

a 
obdivovatel všeho čistéto, 

co znám jen z knih. 
 

Jedu zase pryč. 
 

Město jsem nechal za zády, 
rozdělané tak jak bylo, 

ve vlaku sedím sám, 
a 

usínat - budu také sám. 
 

Jedu zase pryč. 
 

Táhněte někam daleko, 
všichni, 

se svýma dokonalýma usárnama, 
lesklýma ešusama, 

nejlepšíma maskáčema, 
zelenýma svetrama. 

 
Já, 

jedu zase pryč. 
 

Máte pravdu. 
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Nebyl jsem tam - 
a nedělal jsem tedy nic v šedesátejch, 

v sedmdesátejch, 
dokonce ani tehdy v osmdesátejch ne. 

Vlastně jsem ještě vůbec nebyl. 
Ale - proto nejsem tolik co vy? 

 
Jedu zase pryč. 

 
Moje osada nemá název, 

a na rukávu nemám její domovenku. 
Nikde se o ní nepíše, 

a nikdo o ní vlastně ani neví. 
Je ale moje, 
moje vlastní. 

A s touhle osadou já jezdím 
 

- zase pryč. 

  

 

 

Oči 
 

Tomáš Dolenský – Čepek                                              kategorie Poezie 
 

Sny se rozplynou, 
jak pára nad hrnkem čaje, 

slova pominou, 
jak sníh, co na dlani taje, 
až jednou otočíš hlavu, 

snad zahlédneš oči, co zabloudily v davu. 
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Hezoun 
Miroslav Neuvirt – Wandri                                           kategorie Próza 
 
Neměl jsem dopitý ani druhý pivo, když vešel do dveří. Popis seděl 
naprosto přesně, nemohl jsem se zmejlit. Vysokej,štíhlej blonďák, 
příjemný úsměv,dobráckej obličej. Oblečenej přímo ukázkově. 
Moderní pumpky, kecky, károvaná košile,přes rameno ledabile 
přehozená kytyra. Prostě takovej trampskej švihák,seladon.Ve 
skutečnosti gauner první třídy. ,,Bacha na něj", varovali kluci. ,,Je to 
ranař, podrazák. Má jen dvě slabiny, chlast a ženský.Na Berounce v 
okolí Višňové ho přezdívají Hezoun. Má ale ještě jednu přezdívku. Na 
kladenským gestapu ho evidují jako Trampa. Poslal do kriminálu už 
několik lidí z povodí řeky. Musí se zlikvidovat!“ 
Hezoun hlasitě pozdravil a s panákem v ruce opřenej o výčepní pult se 
rozhlížel po lokále. Mě si takřka nevšiml. Svazek prutů a rybářskej 
batoh ho nezajímal. Zato věnoval pozornost skupince trampů sedících 
v rohu místnosti a hlavně Bohdaně. Bohdana na tramp vlastně ani 
nejezdila. Byla to dámská krejčová, ale teď už jen předváděla modaly 
a občas dělala,no jak bych to řek, prostě společnici. Nám, ale přinášela 
dost důležité informace. Bohdana byla prostě kus a na tom jsem 
postavil celý svůj plán. Za malou chvíli už Hezoun seděl u stolu a 
kluci mu udělali ochotně místo vedle Bohdany. Ostatně věděli svý. 
Dopil jsem, zaplatil a šel si sednout s pruty nad jez řeky. Stmívalo se, 
ale ještě teď bylo náramný horko a řeka lákala ke koupání. ,,Bohdano, 
ty toho chlapa vylákáš k vodě, rád prý plave a tak ho přivedeš nad jez, 
ale až bude už pořádná tma". Tak jsme se domluvili s Bohdanou před 
výpravou do Višňové. 
Nad řekou přelétávali netopýři, voda byla klidná, jen naproti na druhé 
straně Berounky hučela otevřená šlajsna. O nahozené udice jsem se 
moc nezajímal. Já měl teď zájem o jinou rybu. Už nebylo vidět ani na 
špičku prutu, když jsem zaslechl kroky a tlumený hovor. Jasně 
Bohdana s Hezounem. Ten do ní hučel: ,,Bohdano, nedělej fóry, tady 
je náramný flek". ,,Až si zaplavem", odpovídala. Pak už jen 
šplouchala voda, jak jí dvojice rozrážela svými tempy. Vraceli se 
podle plánu. Když Hezoun míjel moji skrýš v rákosí, praštil jsem ho 
do hlavy dubovým válečkem, kterým zabíjím ryby. Ani nehles a sesul 
se do trávy. 
Společně jsme ho naložili do pramice a já přejel nad proud 
šlajsny. ,,Tak tě pic, řeka si už s tebou poradí", řekl jsem mu na 
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rozloučenou a hodil ho do vody. Pak už bylo všechno 
jednoduchý.Vrátit se zpátky, přivázat loď a zbalit si věci. ,,Tak a teď 
můžeš", říkám Bohdaně a sám jsem vyrazil vzhůru do stráně nad 
řekou. Uplynulo pár minut a už slyším její vřískot a volání. Běžela k 
hospodě. ,,Pomóc, pomóc Hezouna strhl proud do šlajsny!!!" 
Byly toho plný noviny. Několik obětavců se odvážilo i do vody, ale v 
té tmě a proudu neměli šanci. Asi za čtrnáct dnů objevili rybáři lidský 
trup. Tedy co z něj zbylo až někde u Zbečna. Asi to byl Hezoun, ale 
rozhodně hezkej pohled na něj nebyl. 
Psal se rok 1950. Bylo pár let po válce a všechno se to tak nějak 
hloupě zvrtlo. Víte, dělat v kladenský Poldovce nebyl žádnej med, ale 
já byl rád, že jsem nedopad ještě hůř. Každý den ráno jsem chodil pro 
olej do bucharu a tu navěřícně valím oči. Nová olejářka, ale nějak 
povědomá.Je to ona, nebo se pletu? V zamaštěných montérkách jsem 
ji totiž nikdy neviděl. Ale byla to ona. Krásná Bohdana z pražských 
módních salónů. Často jsme pak s Bohdanou vzpomínali na dávné 
příhody. Padlo také jméno Hezouna.,, Víš,že ten Hezoun,byl vcelku 
příjemnej kluk, nikdy bych neřekla, že to byl takovej gauner, jak jsi 
mi o něm povídal". Dlouho mi trvalo, než jsem jí odpověděl. Díval 
jsem se přitom na prázdný sudy vod voleje. ,,Víš holka,neměl bych ti 
to vlastně ani říkat, ale nebyl to ten pravej chlap, no prostě jsme se 
spletli". 

 
 
 
 
 

Postesknutí zálesáka ve státní službě 
 

Petr Soldát – Harmonika                                              kategorie Poezie 
 

Slunce svítí, mouchy bzučí, 
kolem jarem všechno pučí, 

a já ve své kanceláři, 
sedím v sesli nepěkné, 

snad mi z toho posezení, 
hýžďový sval nezměkne. 
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Jenom jednou 
 
Jan Frána – Hafran                                                       kategorie Próza 
 
Toho chlápka s divnou kytarou jsme tenhle víkend potkali už ve vlaku. 
Jinak jsme ho občas vídávali v hospodě v Metodějích nebo v Letný. 
Patřil prostě do toho volnýho společenství trampů jezdících do 
utěšenejch lesů kolem Sobotnice a jejích přítoků. Mohlo mu bejt něco 
mezi čtyřiceti a padesáti, těžko říct. Obvykle nejezdíval sólo, někdy 
byl ve dvojici, častějc s pěti nebo šesti pardama přibližně stejnýho 
věku. Dneska s ním nikdo nebyl. Bylo teda logický, že si ve vlaku 
přisedl k nám. 
„Ahoj, kamarádi, můžu se přidat? Nějak jsem na tenhle víkend zůstal 
sám.“ 
 „Ale jo, proč ne?“ pozval ho Hejkal. 
Taky jsme pro tenhle víkend neměli zrovna nával, kromě mne a jeho 
se nikdo z domova neurval.  
„Zahrajeme si?“ zeptal se chlápek, o kterým jsme věděli, že se mu říká 
Joe. Všimnul si Hejkalovo obouchaný kytary. 
„Jasně,“ souhlasil Hejkal, kterej nikdy nemá daleko ke zmáčknutí pár 
akordů. 
Joe vybalil svou, tady v okolí už pověstnou, kytaru. Byla dost 
neobvyklá a podle všeho hodně stará. Měla takovej kulatější a 
vykrojenější tvar ozvučný desky než mají ty dnešní jumba a podobný 
potvory. K tomu měla vyřezávanou španělkovou hlavu a vypouklou 
loutnovou zadní desku, poslepovanou z ohnutejch úzkejch prkýnek. 
Vypadala jako kříženec loutny nebo mandolíny s kytarou. Nikdo z nás 
nic podobnýho ještě neviděl. Na to, jak musela bejt stará, ale hrála 
báječně. Stejně tak, jak její majitel. Konečně jsem viděl, jak Hejkal 
dostává od někoho v hraní na frak. Za chvilku s náma zpíval celej 
vagón.  
Když přišel čas vystupovat, železnej oř nám přibrzdil v Metodějích a 
my osaměli s Joem na perónu. Jeho pohled to byl jeden jedinej velkej 
otazník. 
„No tak jo,“ mávnul rukou nakonec Hejkal, pořád ještě zjihlej z toho 
společnýho muzicírování, a pozval ho k nám na boudu. Normálně tam 
totiž cizí netaháme, máme tam svoje tajnosti a je to takový dost 
podivný místo, kde se občas dějou i podivný věci. Proto mu taky 
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říkáme Divný údolí. A nechceme, aby se to rozkřiklo. Takže když se 
Hejkal rozhodl ho tam pozvat, to už muselo bejt. 
Joe to rychle pochopil. „Nebojte, já na váš flek nikoho vodit nebudu, 
jsem jako hrob.“ 
Prošli jsme Krutou pláň, na který nás pěkně profouknul pořád ještě 
studenej jarní vítr, sestoupili do údolí Sobotnice a podél 
Radostínskýho potoka vklouzli do Divnýho údolí. Dokonce i do jeho 
sevřenýho kaňonu už přiletělo jaro, kolem potoka se rvaly o místo na 
slunci sněženky se sasankama, na louce se bělaly první sedmikrásky, 
nad tím vším poletovali první hmyzáci a krmili svejma tělama hladový 
jarní ptáky v přestávkách jejich zásnub. Byli jsme skoro doma, 
zbejvalo jen vydrápat se krpálem na Osadní skálu. 
„Flek máte fakt pěknej,“ pochválil Joe náš camp, „ale mám z toho 
místa hrozně zvláštní pocit. Je tady něco nepopsatelnýho, cítím tady 
nějakou tajemnou atmosféru. Genius Loci, duch místa! Mrazí mě 
z toho v zádech!“ 
Zarazil se a pátravě se rozhlížel. Věděli jsme, co myslí. Aby mu to 
dlouho nevrtalo hlavou, protáhli jsme ho po okolí, pochlubili jsme se 
naší dokonale maskovanou boudou, ukázali, kde je na potoce tůň na 
mytí, zaskočili na bunkry na hřebenu se podívat, jestli tam někdo 
netáboří, předvedli mu zbytky srubu, kterej tady kdosi postavil už 
hodně dávno. A den utekl, že jsme si ani pořádně nestačili všimnout. 
Najednou tu byla chvíle, kterou u nás na skále miluju nejvíc. Mám 
tam svůj plácek, ze kterýho se vždycky koukám na to, jak sluneční 
kotouč zapadá za protější svah kaňonu, záda mám opřený o sluncem 
prohřátou skálu, a když jsem sám, tak si tam tak filozofuju, a když ne, 
tak filozofujem vespolek. Šel jsem tam i teď. Joe s Hejkalem už zase 
notovali. Ani nevím, jak dlouho jsem tam seděl, přestal jsem vnímat 
čas i písničky od ohně. Jen jsem nechal plynout myšlenky a čekal, až 
se slunce napíchne na vršky stromů. Nakonec to kamarády u ohně 
přestalo bavit a přišli i s kytarama za mnou. Měli tak čas zahrát dva 
kousky a pak se to stalo. Právě v tom neuchopitelným okamžiku, kdy 
se sluneční paprsky naposledy procpaly větvema stromů na hřebenu 
kopce, právě v tom okamžiku začal hrát Joe tu píseň. Hejkal úplně 
ztuhnul a zíral na to s otevřenou tlamou. Dělo se něco naprosto 
výjimečnýho! Nešlo o píseň samotnou, na ní nic zvláštního nebylo a 
asi ji budete všichni znát. Je samozřejmě krásná, ale tohle bylo o 
něčem jiným. Šlo o to, jak byla zahraná. Jako by ji nehrál člověk, 
možná sama ta kytara to celý dokázala, tóny vylítly ke korunám 
stromů, propletly se provazama rudýho světla zapadajícího slunce, 
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část odlítla do nebe a do bůhvíjak vzdálenýho vesmíru, ostatní spadly 
zase dolů a zjemněný a zesílený vklouzly do našich uší. Sjely po 
nervových drahách a rozvibrovaly každou buňku našich těl, vyhnaly 
z mozků i duší všechno ostatní, aby tam mohla vzniknout koncertní 
síň s tou nejdokonalejší akustikou. Muzika působila na všechny 
smysly. Před očima jsem měl obrazy zaslíbenejch zemí, prstama jsem 
cítil jemný a něžný vibrace přicházející z jehličím pokrytý skály pod 
náma, vzduch se rozvoněl smůlou a lučníma kytkama, na patře jsem 
cítil chuť kouře a čaje z jahodovýho listí. A někdo zpíval, měl Joeho 
hlas, ale znělo to jako celej sbor nějakejch andělů nebo jinejch 
nebeskejch potvor. Nevzpomenu si, jestli to trvalo dvě minuty nebo 
dvě století. Těžko říct. Ale nakonec to skončilo. Svět byl zase 
normální, slunce už za obzorem uhánělo k novýmu svítání a proti mně 
seděl Hejkal, kterýmu se ještě pořád nepodařilo zavřít pusu. Nastalo 
ticho. 
„A je to tady,“ prolomil ho konečně Joe, „už na ni nikdy nesmím 
hrát,“ podal kytaru Hejkalovi. 
„Co blbneš, proč bys nehrál? Vždyť to bylo něco 
fantastickýho,“ nechápal Hejkal.  
„Ne! Tomu nerozumíte, to tak prostě je! Byl to tenhle okamžik, tohle 
místo, tohle vaše Divný údolí, tahle kytara a já. Tady jsme se měli 
sejít a zároveň se definitivně rozloučit. Každej takhle smí zahrát 
jenom jednou. Jednou a ne víckrát. Tak to bylo určeno!“ 
„To si jí jako mám nechat?“ 
„Asi už musíš, aspoň do doby, než zahraješ tak, jako já dneska.“ 
„Tak se mi nikdy zahrát nepovede,“ pochyboval Hejkal a váhavě si 
kytaru od něho vzal. 
„Ale jo, povede se ti to. Zatím se to každýmu povedlo, jenom nikdo 
nikdy neví kdy, kde a jak se to stane a při který písničce. A pak ji 
musíš dát dál.“ 
„Tys k ní přišel taky takhle?“ zeptal jsem se. 
„Jo. Dostal jsem ji od chlápka, kterýmu se takhle jednou rozehrála na 
Velký Americe. A ten ji měl zase po svým bráchovi. Pochybuju, že by 
ještě někdo dokázal zjistit, komu všemu už prošla rukama, kdo ji 
vlastně postavil, ani kdy, jak a proč.“ 
„Ten chlápek ti řekl, že až to přijde, musíš ji předat dál? A co když to 
neuděláš?“ 
„Nejsem pověrčivej, ale slyšeli jste sami. To, co se stalo, nebylo 
normální hraní. A ten chlápek, co jsem ji od něj dostal, vyprávěl, že 
jeho brácha ji dál předat nedokázal. Měsíc nato se v jednom starým, 
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opuštěným lomu urval kus skály a zavalilo ho to. Kytaru našli na tom 
sesuvu zaprášenou, trochu odřenou, ale jinak nepoškozenou. Nikdo si 
neuměl představit, jak se stalo, že ji to nerozdrtilo. Náhoda? Těžko!“ 
Odmlčel se, pak se zvednul a odešel k ohništi. Za chvilku byl zpátky, i 
s uzdou na zádech. 
„Tak ahoj, radši půjdu, asi už bych se na tu dřevěnou holku nedokázal 
koukat, natož ji poslouchat. Byli jsme spolu šestnáct let.“ 
Podal nám ruce a pomalu sestupoval dolů k potoku. Koukal jsem na 
Hejkala, jak mlčky obrací ten prapodivnej nástroj v ruce, hladí krk, 
mačká ten jejich úplně první společnej akord a vyluzuje první tóny. 
Nevěděl jsem, co se mu asi honí hlavou, možná přemejšlel o tom, jak 
dlouho mu kytara zůstane, nebo jestli si ji vůbec měl brát. Co ale vím 
určitě je, že bych strašně rád byl u toho, až jim dvěma, Hejkalovi a 
kytaře, nastane ten poslední společnej okamžik a poslední společná 
píseň. 
 
 

Dokud tráva bude růst 
           

Zdeněk Ryšánek – Crischot                                          kategorie Poezie 
 

Po starých stezkách chodit, 
zeleným údolím i nad propastí, 

dál dravé řeky brodit 
a v našich lovištích zas líčit pasti, 

 
kouřovým signálem se nechat zvát 

do ztichlých koutů lesa, 
z potoka na čaj vodu brát, 

co roklí k říčce klesá, 
 

před deštěm v jehličí se skrýt, 
a neznat žádný půst - 
- to všechno smíme … 

 
… jen dokud tráva bude růst. 
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Jiná doba aneb pod svícnem…. …průvan!  
Pavel Holma – Šerlok                                                    kategorie Próza 
  
„…vstávej, ty jeden usmolenče. Co si jako myslíš? Rozvalovat se v 
mým rajónu, to by se ti líbilo co, ty šmejde?! A hele, tady je další. Tak 
vstáváme, vstáváme, pánové. A co je tohle? Ohniště? Uprostřed lesa? 
No to si snad ze mě oba děláte srandu! Dopr…! …a teď jsem ještě 
uklouz po flašce! Tak tohle Vám jen tak neporjde…“ 
„Pane poručíku, zase tu máme nějaký úlovky! A dneska zase dva. Co 
s nima uděláme?“ 
„Jako obvykle Houbo. Když jsou nepoučitelný a lezou pořad na to 
samý místo…?!“ ozval se hlas z blízké lesní cesty. 
„Tak pánové, pěkně z těch spacáků vylezeme a nachystáme si 
občanky! Policie! Kontrola dokladů!“ 
Tom a Béďa se pomalu vyhrabávali ze spacáků. V kuželu světla erární 
policejní svítilny, který mdle pronikal do měsíčního svitu, by každý 
nezávislý pozorovatel mohl i bez baterky vidět, jak trempíci na sebe 
hodili dosti rozespalý pohled s otázkou v očích co asi bude následovat 
dál? 
„Tý jo Tome poslouchej, vsadím se, že ty zdejší dubový palice o 
tomhle místě vědí určitě víc než my. Takže se ani nedivím , že nás 
tady tak rychle vyčuchali“ vyhrknul ze sebe Béďa. „ A jak to tak 
vypadá, zřejmě jsme od kluků dostali asi fááákt skvělej typ na 
přenocování.“ 
„Tak, trempíci, vstávat a zbytečně nekecat“! znova se ozval hřmotný 
hlas nadstrážmistra Houby. „Keců už bylo dost!“ A s těmito slovy, 
několika lehčími popostrčeními obuškem a drobnými strkanci 
kanadou číslo 11 do pomalu se zvedajících těl dal jasně najevo, kdo je 
v temném lese pánem. 
„Co si to dovolujete? Co do nás kopete?“ obořil se Béďa na 
nadstrážmistra Houbu, vyskočil ze spacáku, jako by ležel na ježkovi. 
V záchvatu vzteku vytrhl Houbovi obušek z ruky a odhodil jej do 
houští. Houba zjevně nečekal odpor, neboť si byl ze svých minulých 
„Křižáckých tažení“ na trampy zcela jist, že na příslušníka 
bezpečnostního sboru žádnej tramp útočit nebude. 
„Tak ty na mě budeš drzej, a ještě mě napadat, jo? Brite, 
lump!“ Z houští se vyvalilo chlupaté hovado, které vypadalo spíše 
jako kříženec poníka a vlkodlaka. Na místo toho, aby začalo hned 
vrčet, štěkat, kousat, trhat a chránit svého pána, s radostným ňufáním 
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skočilo na zrovna se zvedajícího Toma a s evidentní psí radostí se 
k němu začalo lísat. Ze zjevné radosti, kterou pes nad trempem 
projevil, byl nejvíc v šoku Houba. 
„Brite! Lump! Trhej!“ řval nadstrážmistr na psa, ale tomu, jakoby 
přeskočily všechny kolečka v hlavě. Najednou se mu nějak vůbec 
nechtělo svého pána poslouchat a místo trhání začal Toma oblizovat 
jako morkovou kost. Ten poblázněnému psovi ve vteřině něco 
pošeptal, pes se kupodivu zklidnil, přestal s popůlnoční očistou 
trempova obličeje a než se vrátil do míst, ze kterých před tím vyskočil, 
zastavil se u Bédi a řádně, aniž by si alespoň trošku kousnul, jej 
očuchal. 
„Tak to jsem ještě neviděl, to není samo sebou. On se asi zbláznil! 
Služební pes a nejen, že mě vůbec mě neposlouchá, ale ještě se tu 
s tím šmejdem mazlí! Bestie jedna!“ 
 „Pánové, toho pejskování už bylo právě dost. Teď nám hezky ukážete 
občanky, sbalíte se a vypadnete z tohohle lesa dřív, než mi selže 
pistole.“ Ozval se z blízké lesní cesty do měsíčním svitem 
prozářeného lesa,mohutný hlas poručíka Vondry. 
„No jo, ale my u sebe žádný občanky vůbec nemáme.“ vykoktal ze 
sebe nejistým hlasem Béďa. „My je totiž skoro vůbec nepoužíváme. 
Ale máme tady s sebou…“ „Buď ticho, stejně nám neuvěřej, palice 
dubový!“ šeptnul Tom. 
„Tak to s námi budete muset jít na naší služebnu a my si tam tu Vaší 
totožnost ověříme.“ zareagoval na nově vzniklou situaci Houba. „A 
doporučoval bych Vám nedělat žádný blbosti. Služební pes z Vás sice 
asi zešílel, ale moje služebnídevítka ještě nikdy neminula cíl,“ řekl a 
v měsíčním svitu bylo vidět, jak si poklepává na pouzdro zavěšené na 
pravém boku. 
„Nebojte se, půjdeme s Vámi rádi a uvidíte, že se brzy všechno 
vysvětlí.“ řekl Béďa. „My sice jsme trempové, ale trochu jinačí, než si 
myslíte“ dodal nejistým hlasem Tom a než se stačil nadechnout, aby 
uklidnil Houbu a vyjasnil vyostřenou situaci, skočil mu nadstrážmistr 
do řeči: „Tak ty si ze mě ještě pořád budeš dělat srandu, jo? Tu máš, 
lháři!“ A uštědřil Tomovi jeden takový nepatrný poliček, až to 
mlasklo. „A co ty celty, spacáky, kytara, flašky od piva a to ohniště? 
To má bejt co? Parkovej piknik? Na to Ti hošánku jen tak neskočím! 
Tenhleten tejden jste už třetí v pořadí, co se takhle blbě vymlouvaj. 
Tak sbalit a jdem…!“ zazněl rozkaz nadstrážmistra Houby. 
 Lesní cesta, tu noc osvícená svitem Luny, vyúsťovala asi po pěti 
stech metrech na asfaltovou silnici. Po ní šlapali dva trampové a za 
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nimi v těsném závěsu mašírovali dva policajti se služebním psem, 
pěkně spořádaně a téměř v naprosté tichosti. Jenom Brit se občas 
snažil s radostným kňukáním přitulit k Tomovi, což Houba nemohl 
vůbec pochopit. „…vždyť ta bestie trempy od jakživa 
nesnášela…“ prohánělo se Houbovi hlavou a přemýšlel, kde se asi 
mohla stát chyba. Na silnici, stál policejní Tranzit, se kterým jezdívali 
Houba s Vondrou a se svým stále unaveným řidičem, stařičkým a 
flegmatickým praporčíkem Přecechtělem na obhlídku svýho rajónu. 
Z míst, kde mělo auto volant, se vynořila hlava připomínající spíše 
čerstvě nakrmeného spokojeného baseta. Když Přecechtěl zjistil, že se 
domů opět nepojede s prázdnou, ač se mu vůbec nechtělo, vylezl a jal 
se kolegům pomoct naložit novou várku… 
 Po příjezdu na místní oddělení se Houba ujal slova: „…Ták, chátro a 
teď hezky vyklopte všechno, co Vám ještě zbylo v kapsách a dejte to 
tady do těch pytlíků“. V papírových pytlících se objevily věci, které 
policisté před převozem nestačili trempíkům odebrat. Startky bez 
filtru, zapalovač, pár bankovek v nižších hodnotách, nějaká barevná 
kovová cetka a ještě pár drobností. Nikdo z přítomných policistů však 
těm věcem nevěnoval nějak moc extra zvýšenou pozornost. „Co by 
taky tremp mohl mít v kapsách za poklad…“ 
„Ráno Vám ty krámy vrátíme,“ dodal Vondra. „A teď se u nás pěkně 
vyspíte. To aby jste si nemysleli, že odjedete z našeho revíru bez 
hezký vzpomínky na tenhleten Váš vejlet.“ A až si Vás ráno pořádně 
zkontrolujeme, co jste vlastně skutečně zač, tak uvidíme, co s Váma 
uděláme. A kdo ví, jestli Vás vůbec pustíme…“ mnul si ruce Houba, 
zašklebil se a už se těšil, že si místo „pokutičky“ s trampíkama 
trošičku zalaškuje po svém, jak bylo jeho ne velmi „dobrým“ zvykem. 
„…a teď šup do klícky pro kanáry…!“ ukázal prstem na 
zamřížovanou místnost a aby toho nebylo málo, každého trempíka při 
vstupu do policejní cely popostrčil špičkou boty v místech, kde se 
záda spojují s dolními končetinami… 
 Ráno bylo plné překvapení a neočekávaných zvratů. Kolem sedmé 
hodiny se otevřely vchodové dveře a čerstvá várka odpočatých 
policistů dorazila do práce v čele se svým náčelníkem majorem 
Zdeňkem Bartošem vystřídat noční směnu. Bartoš se zastavil u cely, 
kde se povalovali dva trempíci a vyprsknul smíchy: 
„Nazdar Tome, ty vole, co ty děláš na mým oddělení, v maskáčích a 
ještě k tomu v cele?“ 
Tom pokynul hlavou směrem k pultu, za kterým seděli Houba 
s Vondrou unaveni nočním střežením „desperátů.“ 
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„To víš, nebyla s nima v noci kloudná řeč a navíc, tady se leželo přeci 
jenom o něco líp než pod širákem. Tak jsme si zahráli takovou malou 
komedii“. 
Vondra zpozorněl. „Pane majore, vy toho šmejda znáte?“ 
Major Bartoš se otočil na Vondru: „No jejej a myslím, že moc dobře. 
Známe se od narození. Je to můj bratranec, ale hlavně, Vondro, zavřeli 
jste toho nepravého.“ Vondra i Houba na sebe hodili nechápavý 
pohledy a začali tušit, že asi něco nebude v pořádku. „Ten 
šmejd,“ pokračoval Bartoš, „byl deset let jako výcvikový instruktor 
policejních psovodů a sám vycvičil asi 30 psů. Ale jestli mě rozum 
neklame, tak posledních pár měsíců pracuje někde na nějakým 
specializovaným oddělení v Praze. Houbo pusťte ty dva ven a udělejte 
jim silný kafe. A Vy dva povídejte, co Vás to napadlo chrápat v naší 
cele?!“ 
 Když byli Tom s Béďou venku, naklonil se Tom k Bartošovi a 
pošeptal mu do ucha: „Zdeňku, nezlob se. Až do teďka jsme tu byli 
inkognito. Jen tak mezi čtyřma očima – jsme tu služebně a i přesto, že 
jsme bratranci, budu ti muset dva tvý chlapy odvést s sebou do Prahy. 
A tebe asi taky nečeká nic příjemného. Ti dva výtečníci udělali tobě a 
tvýmu oddělení pěknej průser. Ale ještě před tím tu komedii 
dohrajeme do konce. Alespoň se dozvíš, proč jsme tady.“ 
 „Pane poručíku a teď se pořádně podívejte, co je v těch 
pytlíkách.“ yyzval Béďa poručíka Vondru. Ten nevěříc svým uším, že 
by měl poslouchat kvazitrampa, na Bartošovo přikývnutí vysypal 
obsah jednoho z pytlíků na stůl. Když z té hromádky následně 
vyhrabal barevný odznak vejčitého tvaru s nápisem Inspekce 
ministerstva vnitra, nejprve myslel, že ho šálí i zrak, podlomil se 
v kolenou, klesl na stoličku, těžce na sucho polkl a hořce zaplakal. 
Houba se v následném šoku snažil najít dveře nápisem EXIT a začal 
ze služebny zdrhat jak blechy z přejetýho psa. Brzy však vytušil, že 
svému osudu stejně neunikne, rezignovaně se vrátil a přisedl si 
k Vondrovi. 
 „Pánové, já myslím, že teď nastal ten správnej okamžik, abychom si 
přestali hrát na schovávanou, vyložili všechny karty na stůl a konečně 
se Vám řádně představili. Přeci jenom, díky Vašemu vlídnému 
zacházení na to v noci nebyl čas!“ řekl Tom. „Já a tady kolega jsme 
z nově vzniklého útvaru Speciální Trampské Brigády Inspekce 
Ministerstva vnitra. Dostalo se nám pár hlášení o tom, že se ve Vašem 
revíru vůči trempům porušují lidská práva a to dokonce ze strany 
některých jedinců, kteří by tu měli zákon hájit a hlavně pomáhat a 
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chránit. A jelikož náš šéf je sám více jak pět a dvacet let velikým 
milovníkem trampingu, poslal nás sem, abychom se u Vás trochu 
porozhlídli a zjistili odkud vítr fouká. To víte, je jiná doba a my jsme 
tady právě proto, abychom pomáhali a chránili. Pane poručíku, pane 
nadstrážmistře! Nachystejte se, teď za „odměnu“ svezeme zase my 
Vás… 
  

Dopis horolezce  
 

Petr Petříček                                                                kategorie Poezie 
 

Skrz okno špitálu kamaráde 
píšu ti na nebe bílými oblaky 

že ležím zachumlaný do bílé deky 
vzpomínám na sněhem zaváté pláně 
na ešus z čajem hřejícím do dlaně 

 
Píšu ti na nebe zarudlé západem 

jak moc závidím nohy ztěžklé pochodem 
skrz okno špitálu kamaráde 

píšu ti na nebe dešťovým mrakem 
že jsem pád přežil nějakým zázrakem 

 
Zdálo se mi že spím zas ve stanu 

ráno řekli že možná nevstanu 
skrz okno špitálu kamaráde 
píšu ti na nebe zářící duhou 

věřím že dostanu i šanci druhou 
 

Zpověď trampa  
 

Jan Kratochvíl – Orko                                                 kategorie Poezie 
 

Vyznávám se trávě 
se slzami čisté rosy 
vyznávám se květům 

jež o lidskou něhu prosí 
vyznávám se stromům 

které s větrem promlouvají 
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vyznávám se loukám 

jimiž vůně prochvívají 
vyznávám se pláním 
které obzor protínají 
vyznávám se vodám 
ve kterých se síla tají 
vyznávám se lesům 

jejichž ticho duši léčí 
vyznávám se bouřím 

jejich krásu nic nepředčí 
vyznávám se skalám 

mlčenlivým svědkům věků 
vyznávám se horám 

které touží po člověku 
vyznávám se moři – 

že k nim ke všem 
moje srdce láskou hoří 

 
 

Zízia  
 

Katarína Mezeiová – Túlavá Jackie                             kategorie Poezie 
 

Zapijem 
posledný výživový doplnok 

 
Zapíšem 

posledné Má Dať DAL 
 

Zájdem 
do nášho údolia 

 
Založím 

oheň a začnem 
 

ŽIŤ 
 
 



 92 

Kavkazskej pes 
Miroslav Neuvirt – Wandri                                            kategorie Próza 
 
Začalo se šeřit, od potoka to nepříjemně táhlo. Ozývající se žaludek 
mne zahnal do boudy připravit si něco k večeři. Zrovna začala vařit 
voda na čaj, když tu někdo vzal razantně za kliku a zalomcoval 
dveřmi. Ty byly zajištěny závorou. Né, že bych byl nějakej posera to 
né, ale jinak by totiž nedržely zavřené. Další nápor na dveře. ,,Co se 
děje?" volám. ,,Otkroj dver, bystro!"/Otevři dveře,ale rychle!/ozvalo 
se zvenku. ,,Ja očeň goloden, choču piť, jesť a ješčjo vyspaťsja v 
teple" /Mám hlad,chci se najíst,napít a chci se vyspat v teple/ Trochu 
jsem znejistil. To asi nebude nějakej vtípek zbloudilého trapera. 
Bouda stála osamoceně uprostřed jižních Brd a tak jsem si pro jistotu 
zastrčil finku dozadu za opasek a křičím: ,,tady není žádná jídelna ani 
noclehárna, pokračuj zase dál v cestě cizinče". Bouda se zachvěla 
dalším náporem. Bylo mi jasné, že by dveře nový útok nevydržely a 
tak jsem tu závoru odsunul. Dveře se rozletěly a celý prostor mezi 
zárubněmi vyplnilo jakési těleso, které ani trochu nezaváhalo a 
pokračovalo bez zvaní dál. Pokusil jsem se mu v tom zabránit, ale 
odlítl jsem stranou jak zmuchlanej papír. 
Ten chlap nebyl ani tak moc vysokej, byl to spíš takovej statnej pořez. 
Ač už byl podzim,byl jen v námořnickém tričku s krátkým rukávem, v 
jakýchsi lehkých umaštěných kalhotách, obutej v potrhaných 
plátěnkách. Hlava mu seděla na trupu takřka bez krku,ramena jak 
almara,pazoury pokérovaný, dlaně jak lopaty. 
Beze slova si sedl ke stolu a pustil se do mé večeře. ,,To je moje jídlo", 
důrazně povídám a snažím se mu vzít ešus s fazolema. To hovado ani 
nevstalo a jen tak ledabile máchlo pěstí. Tu ránu bych vám nepřál. Z 
bezvědomí mně probrala jakási tklivá melodie. To si vetřelec brnkal 
na mou kytaru nějakou ruskou dumku. K tomu popíjel čaj a kouřil 
cigaretu silnou jako můj palec. Když zjistil, že jsem zase na světě, 
odložil kytaru a zbytek čaje vylil na podlahu. ,,Eto čaj? Fu gnusnyj 
napitok.Vodky netu?" /To že je čaj? Hnusný pití. Vodku máš?/ Jen 
vrtím hlavou. ,,Daj sjuda vse dengi i dokumenty" /Dej sem všechny 
peníze a doklady/, pokračoval cizinec. Zase vrtím hlavou, že né.Ten 
chlap vstal a nato cvakla pojistka vyhazováku. Jen tak se nade mnou 
nahnul. Druhou volnou rukou mě popad za opasek a postavil na 
nohy .,,Dolgo ješčjo ždať?" /Tak co bude to?/ Radši jsem sáhl do 
bundy a beze slova mu podal peněženku. Votevřel ji a obsah vysypal 
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na stůl. Sebral těch pár korun, občanku a všechno si to nacpal do 
kapes kalhot. Strčil do mně abych mu nepřekážel a já ještě otřesenej 
tou ranou se těžce posadil na židli. Námořník, to podle toho trika 
prolejzal boudu a bral si co se mu hodilo. Všechno házel do jakéhosi 
špinavého pytle. Nakonec zmizel i můj spacák,pak i bunda. Se 
zájmem se zadíval na moje nový trekový boty. ,,U těbja chorošaja 
obuv razuvajsja. Bystro!" /Máš pěkný boty sundej je.Rychle!/ Sám si 
zul plátěnky. Bouda se naplnila nevýslovným puchem. S radostí 
malýho kluka si obul moje boty a při tom mi strhl ze zápěstí hodinky. 
,,Charašo" pochvaloval si. ,,Těbě uže ničevo neponadobitsja" /Ty už 
nic potřebovat nebudeš," pokračoval a zase vzal do ruky tu kudlu. 
Rozklepal jsem se strachy. Díval se na mne s opovržením a pak 
povídá: ,,a vpročem ostavlju těbja žiť, veď my braťja-Slovjané."/ Ale 
co, nechám tě žít, vždyť jsme bratři - Slované./ Zbalil bágl, hodil si ho 
přes rameno a odcházel ke dveřím. Když byl mezi futrama, rozhodl 
jsem se velice rychle. Vytáhl jsem ukrytou finku a bod ho do ledvin. 
Zařval jako tur, chtěl se votočit, ale já ho bod ještě jednou a ještě.To 
už byl zticha, udělal jen pár kroků a před boudou s sebou praštil o zem. 
Odtáhl jsem tělo, šlo to špatně, měl hodně přes metrák. Několik 
desítek metrů za boudou jsem mu vykopal hrob.,,Jako pes jsi žil, jako 
pes jsi také skončil," povídám mu na rozloučenou a pliv na chladnoucí 
tělo. 
Druhej den ráno přišli kluci vod autobusu.,,Ty vole,co jsi to tady 
zahrabal?" ptal se, se zájmem Pláťa, když objevil čerstvě zaházenou 
jámu., ,Ale takovýho toulavýho, vzteklýho psa"odpovídám.,,To 
muselo ale bejt hovado, co to bylo za rasu?" pokračoval ve výslechu 
Pláteník. ,,Nějakej kavkazskej pes", já na to.Vykulil voči. ,,Ty vole a 
nebyla ho škoda?" Vrtím hlavou. ,,Né,takovýho ksindla škoda nebyla". 
 

Hlášení o stavu krajiny 
Tomáš Dolenský – Čepek                                              kategorie Poezie 

 
Skončilo léto a sušená tráva voní, 

když vstanou hvězdy z večerních červánků. 
V živých plotech podél cest září drahokamy ostružin, 

tvář řeky po ránu ukrývá mlha. 
Dávno už nekvetou kopretiny, 

jen zlátnoucí listí ve vlasech stromů 
mrazivým hřebenem učesal vítr. 
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Old Shatterhand  
 

Radek Matzner                                                              kategorie Poezie 
 

Text na ústřední melodii k filmu: 
OLD SHATTERHAND 

 
Na na – na na na na... 

 
1. Na dostavníku 

jede pár poustevníků, 
od břehu jezera 

jedou do kláštera. 
U cesty mává 

na ně jeptiška plavá, 
a tak ji berou 

s sebou do kláštera. 
 

2. Na dostavníku 
jede pár poustevníků, 

od Silver jezera 
jedou do kláštera. 

U cesty stává 
– někdy – nepodojená kráva, 

a tak ji berou 
k večeři do kláštera. 

 
P.S.: Jedná se o tzv. „řeholnický western“ se smíšeným klášterem (= 

jeptišky a mniši dohromady). 
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Konečné řešení trampské otázky  
Jan Krško                                                                       kategorie Próza 
 
Poklidný červnový den nezadržitelně oznamoval svůj závěr, kdy 
poslední sluneční paprsky dodávaly celé zemi prazvláštní atmosféru. 
Načervenalý odstín projasňoval nejen luhy a háje české přírody, ale 
zbarvil dosud šedou tvář řady našich měst. Osobité kouzlo tak načas 
dostala jinak nevzhledná budova správy blíže nejmenované chráněné 
krajinné oblasti. Tato pozoruhodná proměna fasády však 
zaměstnancům dané instituce zůstávala onoho večera utajena. Svůj 
interes totiž věnovali zcela jiné, závažnější skutečnosti. V rozsáhlé 
konferenční síni se vůkol oválného stolu tlačily nesčetné zástupy 
ochranářů promíšené osobami oděnými do pestrobarevných dresů a 
kožených kombinéz. Přítomní vedli hlučný a zasvěcený hovor, při 
kterém vzrušeně rozhazovali rukama. Není proto divu, že v rámci 
výměny argumentů občas shodili některou ze zde stojících vycpanin. 
Strnulé relikty místní fauny se tak na pár vteřin probouzely do 
zdánlivého života a umocňovaly závažnost události. Vycpaniny kdysi 
do konferenční síně umístili ochranáři pro větší sepětí s přírodou 
nevědouce ještě, že tyto překrásné artefakty budou kulisou pro 
nejvýznamnější okamžik v dějinách celé chráněné krajinné oblasti.  
„Vážení přátelé, nastává rozhodující chvíle pro budoucnost naší 
překrásné oblasti. Zítra se nám s konečnou platností podaří zlikvidovat 
tremping, a celý kraj tak bude zbaven všech nevkusností. Lesy 
přestanou osvětlovat nebezpečné táboráky a lesní zvěř plašit 
maskáčové obludy. Všem, kteří ve společnosti něco znamenají, 
přinese následující den vytoužený ráj.“ Těmito slovy ještě více 
rozproudil horkou krev přítomných vedoucí chráněné krajinné oblasti. 
Vzrušeným hlasem pak pokračoval: „Po dlouhých jednáních jsme se 
my ekologové dokázali spojit se všemi, kteří poznávají naši přírodu s 
určitou kultivovaností. Především mezi námi vítám naše bajkery. 
Právě oni s vytrvalým sportovním duchem ovládli i tu nejužší stezičku, 
a vyhnali tím trempy do nejzapadlejších skalních roklin. Obdobně 
kvituji hrdinství našich čtyřkolkářů. Nezměrnou pílí rozjezdili mnoho 
trempských osad, takže zde již nikdo nebude krácen ve svých 
estetických požitcích.“ 
Slova hlavního ochranáře zanikají v obrovském potlesku a výkřicích 
obecenstva. „Ano, správně! Jak přijdu k tomu, když si po celotýdenní 
tvorbě hodnot vyrazím se svojí čtyřkolkou do skal, abych tam musel 
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čmuchat smradlavý táborák a narážet do odložených báglů nějakého 
nýmanda,“ okomentoval proslov jeden z účastníků shromáždění. Ani 
nedořekl a již vedle stojící pestrobarevný bajker gestikuluje: 
„Naprosto souhlasím. Tuhle jsem na kole přeskakoval několik 
pískovcových bloků, když na mě vykoukl zelený mužík. Jen tak tak 
jsem si neodřel pláště.“ „Trempové jsou pohromou celému 
vědeckému světu. Jak mám se svým detektorem zkoumat pravěké 
osídlení, když mi pod převisem vychrupuje nějaký otrapa“ dokresluje 
tristní situaci sebevědomě vyhlížející mladík. „Pánové, pánové, 
zbytečně se nerozčilujme a buďme veselé mysli. Zítra veškeré 
problémy rázně ukončíme,“ konejší rozbouřená srdíčka přítomných 
šéf ochranářů. „Každý z vás ať je v určený čas připraven na svém 
úseku. Nesmíme udělat jedinou chybu a vítězství je naše. Všem přeji 
dobrou noc a pevné nervy. Jen vytrvat!!!“  
Následujícího jitra zažívalo rostlinstvo a živočišstvo chráněné krajinné 
oblasti nevšední okamžik. Po asfaltkách i polních cestách se mlčky 
hrnuly zástupy bojovníků, kteří s lesknoucím se zrakem hleděli ke 
skalním masivům. Jejich nadšení co nejrychleji zúčtovat s odvěkým 
nepřítelem se tříštilo s obavou protivníka předčasně nevyplašit. 
Naštěstí byla většina trampů zmožena včerejším potlachem, takže 
prožívala hluboké snění o pěnivém moku. Jejich bdělost proto 
nemohla zaktivizovat pomalu jedoucí kolona aut, čtyřkolek a 
velocipédů. Nezvyklé procesí bez problémů dorazilo k úpatí lesa, kde 
podle předem domluveného scénáře bleskově vzniklo několik 
bojových formací. V přední linii stála jako průzkumná jednotka 
celistvá řada bajkerů dychtivě očekávající první rozkaz. S vědomím 
závažnosti celé akce zaujal každý své postavení bez jediného hlesnutí, 
načež vyhlížel přicházejícího šéfa chráněné krajinné oblasti. Ten s 
láskyplným pohledem kynul věrným zástupům, aby se postavil na 
mírnou vyvýšeninu, a upřeně se zahleděl ke skalám. Několik minut 
nehybně stál a přemítal o smyslu života a posledních věcech člověka. 
Vážná tvář hlavního ekologa se nakonec přece jen otočila k 
netrpělivým cyklistům a jemným posunkem dala průchod historické 
události.  
Bajkeři v mžiku sekundy vyrazili do prudkého kopce. V návalu 
odhodlání hleděli jen vpřed a vůbec nesledovali trasy svých kolegů. V 
důsledku toho se asi třetina jezdců srazila a vytvořila blíže 
nespecifikované shluky pokřivených kol a končetin. Srdcervoucí 
obraz připomínal scénu z husitských válek. Přesněji řečeno situaci, 
kdy na útočící křižáky dopadla první salva z vozové hradby a vyvolala 
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pochybnosti o neporazitelnosti železné jízdy. Přes tento drobný 
zádrhel ostatní bajkeři úspěšné překonali úvodní metry a stoupali 
neochvějně vzhůru. Následný průběh akce však podstatněji 
zkomplikoval jiný problém. Pestrobarevné odění bajkerů sice 
akceptovalo pravidla bezpečnosti silničního provozu i společenské 
konvence, nicméně v lesním porostu nedokázalo zcela splynout s 
prostředím. Zvláště reflexní nášivky házely po okolí takové šajny, že v 
kombinaci s ostrým dopoledním sluncem mohly způsobit vážná 
poškození zraku. Není tedy divu, že postupující jízda nakonec 
pozornosti trampů neunikla. 
S rozespalýma očima tak hleděly maskáčové postavy na masy 
upocených cyklistů a na jejich úsilí zdolat první pískovcové bloky. 
Chvíli nevěřícně zíraly na tento neopakovatelný výjev, až ponenáhlu 
instinktivně spustily ruce k pasu a uvedly v činnost mechanismus 
coltova revolveru. Propukl lítý zápas, ve kterém pravidla BESIPU 
nehrála výraznější roli. Bajkeři proto těžko mohli dosáhnout jakýkoliv 
úspěchů. Cyklistické dresy natolik vynikaly v prostředí voňavých 
borovic, že kulky svých protivníků doslova přitahovaly. Úspěch v 
tomto boji slavil i nejstarší zálesák, senilní Bady, jenž by se svými 
dvanácti dioptriemi netrefil kostel na čtyři metry. Pestrobarevné 
vzezření bajkerů však trampům sloužilo také jako rozlišení nepřítele 
od ostatních obyvatel. Nechali bez problémů projet důchodce Voříška 
ze sousední vesnice. Ten na své rozvrzané ukrajině uháněl lesem ke 
snaše na oběd. Voříškovy rozdrbané tepláky a sepraný vaťák mluvily 
jasně – nejde o bajkera.  
Mezitím šéf ochranářů s napětím sledoval celou operaci. S nezměrnou 
zlostí upínal svůj zrak ke skalnímu masivu a prožíval zkázu vlastních 
bojovníků. Svůj brunátný obličej posléze nasměroval ke zbývajícím 
jednotkám a se slzami v očích pronesl: „Přátelé, do útoku, ve jménu 
environmentalismu pomstěte své druhy.“ Po tomto apelu velitele 
zaburácely motory čtyřkolek a masa vozidel se začala posouvat k 
místu střetnutí. V závěsu za čtyřkolkami kráčeli pracovníci ochrany 
přírody s bločky v ruce. Úkol ekologů byl v celém tažení 
nejklíčovější: udělit poraženým trampům v jejich poslední minutě 
pozemského bytí pokutu za nepovolené táboření. Nepřítel měl tímto 
ponížením přijít o možnost vstoupit do věčných lovišť. Celá armáda 
dorazila k bojišti, kde se spojila s posledními zbytky bajkerů, a všichni 
společně zahájili generální útok. Nastalou řežbu může stěží popsat 
mysl a ruka i toho nejslavnějšího spisovatele. Výjevy z bitvy byly 
natolik drastické, že detaily nelze pro klidný spánek čtenáře vůbec 
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sdělit. Trampové vedle svých jedno- a dvouhlavňových miláčků 
použili rovněž těžké sukovice, se kterými sráželi čtyřkolkáře jako 
zralé hrušky. Za kutálejícím se řidičem se většinou ozývalo: „Jsi na 
čtyřkolce? Už nejsi na čtyřkolce.“ Ostatní čtyřkolkáři pak v hněvivé 
odplatě najížděli do celých formací trampů. V takové situaci ihned 
přiběhl k ležícím zálesákům škodolibě se smějící ochranář a ještě 
dýchajícím položil na zakrvácenou hruď vystavený bloček. Sprosté 
nadávání a klení sípajících mu bylo odměnou. 
Ani nasazení těch nejdrsnějších metod však nedokázalo rozhodnout 
bitvu. Vrtkavá štěstěna stále nechtěla sdělit, kam vloží svou přízeň. 
Vedoucí chráněné krajinné oblasti mlčky sledoval průběh boje a 
nervózně si ukusoval nehty. Vždyť takto můžeme válčit do soudného 
dne. Pojednou se ale stalo něco, co by nikoho nenapadlo ani v tom 
nejbláznivějším snu. Stroj jednoho ze čtyřkolkářů omylem najel do 
mechem ukrytého odpalovacího zařízení, které uvádělo v činnost 
zabudovanou konvenční raketu. Vše mělo původně jistit vzdálený 
sovětský vojenský prostor, přičemž odcházející armády Varšavské 
smlouvy si tuto techniku zapomněly vyzvednout. Raketa tak v klidu 
zahálela v útrobách země a snila o svém velkém dni. Osudový náraz 
čtyřkolkáře náhle změnil život raketě i všem ostatním. Léta očekávaný 
signál byl tu. Poklop se otevřel a raketa s burácejícím motorem 
vyrazila ke svému cíli. Ohromný rachot stoupajícího stroje přehlušil 
bojovou vřavu. Válčící strany zmlkly a nechápavě sledovaly raketu s 
rudou pěticípou hvězdou, mířící k výšinám. 
Leč zub času je neúprosný a měří každému stejným dílcem. Nezastaví 
se ani před vážností vojenské techniky. Burácející raketa tak po 
několika vteřinách umlkla a volným pádem se vrátila na své původní 
místo. Nastal děsivý výbuch. Obloha se rozzářila a následná tlaková 
vlna drtila vše, co jí stálo v cestě. Zastavila se až o daleký hrad Bezděz, 
který v mžiku uvedla do stavu před poslední rekonstrukcí. Vzduch se 
zaplnil temným prachem, přičemž hrůznou atmosféru dokreslovaly 
létající kousky čtyřkolek a bicyklů. Dlouho trvalo, než vše umlklo a 
nebe se zase pročistilo. Nastal tajemný klid, kdy nebylo slyšet žádný 
vzdech. Jen prázdnota a věčné ticho... 
Tuto harmonii světa ale přerušily divné zvuky. Z pod nánosy zeminy a 
prachu se na svět klube špinavá postava. Nejde o nikoho jiného než o 
vedoucího chráněné krajinné oblasti. Ještě ze svého těla provlíkne 
pokroucené cyklistické kolo a už se se mžourajícími očima dívá po 
krajině. Všude, kam oko dohlédne není nic, jen rovina. Žádné stromy 
ani skály, jen prachobyčejná placka. V jeho tváři se objeví široký 
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úsměv. Zvítězili jsme. Po trampech není ani památka. Nyní můžeme 
ukázat, jak jsme schopni naplnit požadavky veřejnosti po aktivním 
odpočinku. Na vzniklé ploše vybudujeme velké golfové hřiště a o 
víkendech se zde budou konat divoká techno párty. Naše 
traumatizovaná mládež si zaslouží kvalitní zábavu, aby se mohla 
svobodně rozvíjet. Filozofické úvahy hlavního ekologa náhle 
přerušuje křik jeho podřízeného: „Pane řediteli, pane řediteli. Máte 
telefon.“ Zaměstnanec přibíhá a celý udýchaný podává šéfovi mobil: 
„Volá náměstek ministra.“ Vedoucí s napětím bere telefon a 
naslouchá: „Tak Vám i celému kolektivu pracovníků blahopřeji. Jste 
první chráněná krajinná oblast, která si natrvalo poradila s přestupky 
proti zákazu nocování. Počítejte s mimořádnými odměnami. Na 
novém prostoru vystavíme rozsáhlý koncertní areál pro pravidelná 
vystoupení bratří Nedvědů. Musíme dát jasně najevo, jak 
podporujeme vztah mládeže k romantice.“ Šéf chráněné krajinné 
oblasti se pousměje a se zářícím pohledem se podívá na krajinu. Už 
vidí tu záplavu diváků, jak sedí kolem umělohmotného lesa. Při okraji 
bakelitového porostu je Honza Nedvěd a zpívá starou železničářskou 
píseň: Na kolejích stála a za uchem květ. 
  
 
 

Hobo 
 

Bohdan Mezei – Haluz                                                  kategorie Poezie 
 

Dve sestry uložené na trati do neba, 
uprostred nich ja malý kamienok s túžbou. 

Na vagón náklaďáku už len naskočiť 
a tak túlať sa Londonovým vlakom. 

 
Ukrytý v tme - v zákutí uhláku, 
nočná krajina so mnou uniká. 

Nozdry vetria zatuchnutý chlad tunela, 
vietor vo vlasoch mi dáva slobodu. 
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Oříškový mejdan se šišlavou jeptiškou aneb „Sestra v akci 
III.“ 

 
(labužnická bajka s náboženskými prvky) 

 
Radek Matzner                                                             kategorie Poezie 

 
Veverka a zajíček po ránu 

se pustili do oříškového mejdanu. 
„Líškové, vlašské a para,“ 

řekla jim sestra Klára, 
„buráky a taky kešu, 

počkejte, už vám je nešu. 
Pištácie a mandle 

žaženou i anděly padlé. 
Nakoneč trošku oříškového likéru 

a kdybyšte še doštali do nějakého maléru 
– naše štará abatyše 

šchová váš do švojí škrýše.“ 
 

Zvířátka se najedla ořechů 
a aby netropila neplechu, 

utekla domů do lesa 
a prosila potom nebesa, 

aby sestra Klára 
už od teď nešišlala. 

Nakonec všechno dobře dopadlo, 
Klára dostala vosí žihadlo 

a potom z toho šoku 
odříkala bez zašišlání z jedné básně 

celou dlouhou sloku. 
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Kulinářská specialita  
Miroslav Marusjak – Miky                                            kategorie Próza 
 

Poutač vyhlídkové výletní restaurace, lákal kolemjdoucí „Vychutnejte 
si náš steak s báječnou oblohou“. 
Znavený celodenní túrou jsem neodolal. Schody ve skále mne zavedly 
na venkovní terasu. Pode mnou, se táhlo malebné údolí s klikatící 
říčkou jak had. Objednal jsem si pivo a místní vychvalovanou 
specialitu. 
Asi po dvaceti minutách přinesl číšník propečený steak velký jako 
letiště, s hromadou opékaných brambor. Nikde žádná zelenina, ani 
jediná kulička hrášku nebo zrnko kukuřice. 
„Prosím vás, kde máte tu báječnou oblohu? Vůbec žádnou nevidím!“, 
zeptal jsem se ho. Podíval se na hodinky a odpověděl: „Moment, 
chvíli strpení, vydržte dvě minutky…“ 
Po chvíli zazněl gong a z reproduktorů se ozval číšníkův hlas: „Dámy 
a pánové, začínáme servírovat báječnou oblohu! Dnes se opravdu 
vydařila!“ Osazenstvo letní restaurace se hromadně přesunulo k 
zábradlí terasy. 
Na obzoru, zapadající krvavé slunce, nám všem naservírovalo úžasnou 
oblohu. 
  

Duben 
 

Jaroslav Beneš – Bača                                                 kategorie Poezie 
 

Třešňové nevěsty 
po stráních tančí, 

Morana odplula spát. 
Třešňové nevěsty 
hlavu mi jančí, 

chci o lásce zpívat a hrát. 
 

Jak třešňové plátky, 
léta mi sněží, 

do stínu sednu si rád. 
Do strání k nevěstám 

vyběhnu stěží, 
chci o lásce alespoň psát. 
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Není nad dobrej nápad  
Martin Šlápota – Šlápi                                                   kategorie Próza 
 
„Ještě jedno mi sem šoupněte, tenhle vlak určitě není 
poslední,“ prohodil Mik k servírce, která se mu zrovna mihla za zády. 
Práskla o nerezovou desku výčepu tácem prázdných pulitrů a během 
chvilky před ním stálo další orosené. Stoly, před chvílí ještě obsazené 
jeho kamarády, si říkaly o uklizení a kytary, vyplňující nedávno svými 
tóny tenhle lokál, už teď nejspíš znějí ve vlaku. Mohl tam být také, ale 
přišlo mu líto zvedat se předčasně od piva, když ho měl tak rád a 
doma na něj přes týden moc času nezbývá. A tak seděl jako poslední 
mohykán u dlouhého stolu, pokuřoval a v hlavě si promítal zážitky z 
víkendové akce, která se navzdory příšernému počasí, odpovídajícímu 
spíš únoru, skvěle vydařila. Tolik známých pohromadě dlouho neviděl, 
skvěle se pobavil, pochytil pár nových songů a poznal několik nových 
lidí. Prostě víkend, jak má být. 
Teď ale seděl sám v týhle malý putice, na které byla zdaleka nejhezčí 
její obsluha, a pozoroval rafičky nástěnných hodin, jak mu ukrajují čas 
zbývající do dalšího, tentokrát opravdu posledního, vlaku. Úplně sám 
tady samozřejmě nebyl, ačkoli si tak připadal. Za plentou u záchodů 
mastili automat tři mlaďasové, u protějšího stolu házel umakart jeden 
z místních mariášníků, který trochu přebral, a u výčepu cucala na 
stojáka Kofolu asi osmnáctiletá holka a probírala se servírkou chalany 
z vedlejší vesnice. Bylo mu jich skoro líto při představě, že tahle 
ospalá díra, kromě krásného okolí a tohohle výčepu, nic moc jiného 
nenabízí.  
„Asi byste měl jít, jestli to chcete stihnout,“ vytrhl ho z myšlenek 
dívčí hlas. 
Jedním okem mrknul na hodiny, druhým na onu dívku, jako výraz 
díků a zvedl se pomalu ze židle. Bylo to opravdu akorát. 
Když za ním bouchly dveře od hospody, zvedl límec od kabátu, aby se 
bránil drobným poletujícím vločkám, vrazil ruce do hlubokých kapes 
a vyrazil k nádraží. Tedy k nádraží, spíš k zastávce, prezentované 
polorozpadlou dřevěnou boudou, obrostlou bezem a jiným roštím. 
Lavička uvnitř na tom se svou stabilitou nebyla také zrovna nejlépe, 
tak na ní hodil alespoň bágl, když už ne svou zadnici. Bylo to lepší, 
než ho položit do toho svinčíku na podlaze, kterého tam bylo jak z pěti 
profláklých kempů. Ve zbytku světla jediné, venku stojící, lampy si 
prohlížel zbytky starých plakátů, zvoucích na všemožné zábavy a 
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plesy konané po okolních vesnicích. Ani si díky tomu nevšiml postav, 
které se vynořily z temného lesíka za zastávkou, odkud před chvílí 
přišel i on. 
„Nazdar mladej!“ ozvalo se mu za zády tak blízko, že si málem kecnul 
na zem do toho bordelu, jak se lekl. 
„Nazdar,“ odsekl na půl huby a s nevolí a chtěl se otočit zpět 
k polepené stěně. Než to však stačil udělat, ruka jednoho z těch tří ho 
chytla za rameno, prudce ho otočila a přimáčkla ho k ní zády. 
„S tebou snad mluvim, tak kam čumíš?“ zabručel naštvaně týpek, 
který ho držel pod krkem, zatímco mu druhý z nich zkroutil ruku tak 
silně, že se musel pootočit a tvář se mu přilepila na vlhký potrhaný 
plakát.  
„Naval prachy, dělej. Všechno co máš!“ 
„Nevím, kde je tady pláž,“ vypadlo z něj v parafrázi na postavu 
myslivce z pohádky O perníkové chaloupce. Nebyl si v tu chvíli jist, 
jak to s ním tenkrát dopadlo, ale věděl s jistotou, že na rozdíl od něj, 
nedostal jednu na solar. Rána to byla silná a hlavně nečekaná. Když 
znova popadl dech, začalo mu docházet, že situace zrovna moc 
humorná není. 
U přejezdu za zákrutou zahoukal vlak. Jeho záchrana, od které ho ale 
dělila hradba tří těl v úzkých dveřích čekárny. 
„Tak navalíš ty prachy nebo si je máme najít sami? Nebo snad s náma 
chce kovbojíček strávit noc, do dalšího vlaku?“  
Opravdu se mu nechtělo. Hlavou mu probíhaly všemožné plány, jak 
z toho ven, ale všechny byly spíš z oblasti sci-fi nebo by byly dobré 
jako námět na další díly Supermana. 
Těsně před zastávkou se ozvalo houkání vlaku, které plynule přešlo do 
skřípění brzděných kol. 
„Pravá náprsní kapsa u kabátu …,“ zasípěl tak nahlas, jak mu dovolily 
prsty, svírající celou dobu jeho krk. Byl to v ten okamžik ten nejlepší 
nápad, jaký mohl dostat. 
Ve chvíli, kdy se ruka svírající balíček bankovek vítězoslavně 
vynořila z kabátu, povolily ostatní ruce své sevření a než Mik stačil 
otočit hlavu, zahlédl už jen tmavé siluety postav ve světle vlaku, jak 
mizí ve křoví. 
Popadl bágl a po třech skocích už se za ním se syčením zavíraly dveře 
malého motoráčku.  
„Tak to bylo s chlupem,“ zabrblal si pro sebe pod fousy, sotva dosedl 
na nejbližší sedadlo a po tváři se mu rozlil šťastný úsměv. Úsměv, 
který vzápětí přerostl v hlasitý upřímný smích, poutající pozornost 
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zbývajících pěti pasažérů. Ale Mikovi to bylo v tu chvíli úplně jedno. 
Byl rád, že to dopadlo, jak to dopadlo a ne hůř. A navíc, při představě, 
jak si ti tři někde pod lampou dělí svazek zářivě barevných dolarovek 
s nápisem Zlatá horečka 2010, se prostě smíchu neubránil. 
  
 
 

Čtyřicátník 
 
Jan Frána – Hafran                                                     kategorie Poezie 

 
Celým světem mohl bych jít, 

Objevovat nové kraje 
S hlavou svojí v oblacích žít 

Poslouchat jak vítr hraje 
 

Do vlasů slunce vsáklé mít 
U ohňů si písně zpívat, 

Do rána třeba v knajpě pít 
Pod širákem hvězdy vítat 

 
Kdybyste jen mohli vědět 
Jak je to strašlivě k vzteku 

Na prdeli doma sedět 
Mít krizi středního věku 

 
Že porotce s citem jemným 

slovem sprostým nechci bodat 
jazykem docela slušným 
proto musím ještě dodat: 

 
Jen, že duši mám ve zmatku 

A je to strašlivě k vzteku 
Že sedím doma na zadku 
Mám krizi středního věku 
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Podivné setkání v květnu 2006 
Lenka Němcová – Aki                                                    kategorie Próza 
 
Na Vlhošť jsme dorazili zrovna ve chvíli,kdy zapadalo.slunce. 
Překvapilo mě ,že na skále seděl jakýsi chlapík .Obvykle tu není ani 
noha i když je tu krásně. 
Neznámý měl na kolenou rozevřený sešit, kam si něco zapisoval. 
Aspoň mi to tak připadalo.Napadlo mě,jestli to není ochranář. 
To už dorazil i zbytek osady. Šerif Rony zahlaholil ,,Ahoj, 
kamaráde“ a podal mu ruku . Dozvěděli jsme se,že neznámý se 
jmenuje Hynek. Při zalamování palce se napoprvé trochu zarazil,ale 
pak už mu to šlo docela dobře. 
 Vedle ležela smotaná deka převázaná řemenem a cosi jako žracák. V 
sešitě jsem bezpečně poznal typickou siluetu Bezdězu. Další obrázek 
jsem mohl porovnat s reálem. Pohled z Vlhoště. Tedy, kreslit 
umí,pomyslel jsem si. Bude to vandrák jako my, i když trochu zvláštní. 
Měl jsem dojem,jakoby vystoupil z nějakýho filmu. Nebo z jiné doby. 
Chvíli jsme koukali na to nejkrásnější divadlo světa,tak nějak 
spřízněni společným pocitem.Když představení skončilo,navrhli jsme 
Hynkovi, aby šel s náma na kemp. 
Zaklapl ,,cancák“ a šli jsme. Všiml jsem si nápisu na deskách: Hrady 
spatřené. 
,,Jó, kamaráde,to není tříhvězdičkovej hotel. To není ani 
pětihvězdičkovej, když je jasno, tak nejmíň tisícihvězdičkovej“, 
vykládal cestou Ferda. Na kempu nás Hynek překvapil,když rozdělal 
oheň křesáním.Vypadalo to,že ho takhle dělá běžně. Ešus ani jinou 
nádobu neměl. Ze žracáku vytáhl kus domácí slaniny. Shodli jsme 
se,že lepší jsme ještě nejedli. Alex mu podala hrnek s čajem. Sedělo se 
kolem ohně,povídalo a vařilo,prostě normální kempovní pohoda. 
Rony vytáhl kytaru a zahrál pár písniček.,,Hraješ?“podal kytaru 
Hynkovi.Ten chvilku zaváhal a pak zahrál a zvučným barytonem 
zazpíval nějakou lidovku o nešťastné lásce.Byla to nezvyklá, ale 
docela vítaná změna. 
Vzpomínali jsme na loňský velký vandr a plánovali letošní.,,Kde ty jsi 
byl loni na velkým vandru?“zeptal se Hynka Rony. 
,,Loni v létě jsem šel přes Budějice,Linec a Salcburk do Benátek a pak 
lodí do Terstu.“,,Šel do Benátek? To jako celou cestu pěšky?To seš 
kamaráde teda dobrej. A kam jedeš letos?My jedeme do 
Rumunska,dokud to tam ještě za něco stojí .Jestli chceš,můžeš jet 
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s náma.“ 
,,Jak rád bych jel s vámi!Ale nelze. Moje holka když jí ,krmí dva!“ 
,,Takže se budeš ženit?“ 
,,Už je to tak,“povzdechl si. 
,,Nevypadáš z toho nějak nadšenej…“ 
,,Lori a já jsme tak jiní…Je hezká,ale hloupoučká.Nevím,jestli sní 
budu šťasten-a ona se mnou.Nezná ani dobře česky.“ 
,,No jó,tak to dneska chodí-každej pes jiná ves.Však ona se to 
naučí.Ty jí to naučíš.Houbař,jeden náš kamarád si vzal Ukrajinku a do 
roka uměla česky,jak když bičem mrská.“těšil ho Ferda. 
Roverky Hynek moc neznal,zato Kokořínsko dobře. 
Blížila se půlnoc a kolem ohně začaly kolovat všelijaké záhady a 
okultní historky. 
,,Přišel jsem na hrad Houska,“vykládal Hynek.,, Říká se,že je tam díra 
do pekla. 
Našel jsem jeskyni a odvážil se dovnitř.Vedla stále dolů.Uslyšel jsem 
rachot obrovský.Když jsem přišel k sobě,byl jsem v pekle-nebo ve snu 
mátožném. 
Podmračené nebe potažené jakousi sítí pavučin,slunce nevidno. Všude 
strašný hluk,lomoz,prach a čoud,sotva jsem dýchat mohl.V útesech 
vyhlodaná doupata plála nadpřirozeným jasem.Kostliví netvoři se 
vypínali nad vrcholky bradel,porostlých sežehlými křovinami-ratolesti 
nevidět.Bytosti lidské,s lícemi změněnými,začasté nevidomé,chvátaly 
v zástupech. 
Obludy jakési strašné s očima ohnivýma vsávaly a polykaly ty 
nešťastníky. Pekelných nástrojů jsem se nebál,po chvíli jsem 
přivyknul,dalo se jim utýct-zatracenců jsem želel,že se v hořkém 
chvatu míjejí,na sebe nepromluví,bez pousmání,bez pozdravu.Talácel 
jsem se valícím davem,nikdo si mě nevšiml,až dívčina jakási zářivá co 
anděl,ve zlatých vlasech černou čelenku obepínající tvář,pousmála se 
na mne. Přistoupil jsem k ní v zoufání svém pravím:,,jsem 
v pekle?“Zavrtěla hlavou,já se leknul,že mi nerozumí.Tu sňala z hlavy 
tenkou pásku,já se opakoval,smála se,řkouc po česku zpěvavým 
hlasem,ale s divným přizvučení,,To si myslí mnohý…Po světě je 
hůř.“ Sáhla na skříňku,co u boku nesla,odklopila víko-já uzřel živý 
obraz,ty vidiny se měnily a přelévaly,na nich skutečné peklo 
horoucí.,,Jestli toto není peklo,kde tedy jsem?“,táži se vyjeven.,,V 
Praze přece.“ 
,,Který letopočet?“,,Dva tisíce šest“,pronesla, zakroužila prstem po 
čele a zmizela. 
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Utíkal jsem pryč z toho pekla,jedna z menších oblud na mě řvala a 
troubila,bál jsem se,že mě také spolkne. Nějaký člověk uvnitř na mě 
hrozil a zvedal prostřední prst.Běžel jsem,co mi síly stačily,až jsem 
padl na zem.Když jsem se probral,byl jsem v lese.Skály kolem,oudolí 
krásné,myslel jsem,že jsem u Housky.Ale poznal jsem,že jsem 
zbloudil. Šel jsem stále dál,až jsem uviděl kopec a na něm skály jako 
obrovské sochy.Napadlo mě vylézt nahoru a rozhlédnout se po 
krajině.A pak jste přišli vy.Jak jsem byl rád,že mohu znovu mluvit 
s lidmi,s přáteli, svobodnými poutníky jako jsem já!“ 
,,Dobrej fór,uplivnul si Ferda po straně. ,,Jakej by asi měl bejt rok?“ 
,,Jo,hotovej baron Prášil,moh by psát scénáře k fantasy 
filmům“,přisvědčil Rony.,,Snad mu to ta holka nebaští,viděl jsi, celou 
dobu hltala každý jeho slovo.“ 
Spát jsme šli až kolem třetí ráno. 
Probudil mě nějaký šramot. Zdálo se mi,že jsem spal tak sotva hodinu. 
Korunami stromů se draly pod převis sluneční paprsky.Ferda vedle 
pokojně oddechoval.Zato Rony zmateně pobíhal po kempu a 
nadával.,,Alex s Hynkem zmizeli!“,sdělil mi bezradně.,,Já mu rozbiju 
hubu,takhle mi zblbnout ségru! 
Co si i sobě myslí,doma má těhotnou holku a to mu nebrání,aby si 
klidně nabalil druhou. 
,,Ježíšmarjá,Rony neblázni!“,zívnu.,, Koukej,Alex tu má věci.Asi se 
šli jenom projít… Však ona se vrátí. Hynek je trochu divnej patron,ale 
to-jak se tomu říká-charisma,to on má,ne?“ 
,,Jo.Až moc.Myslíš,že jsem si nevšim,jak na ní celej večer kouká? On 
jí snad těma očima uhranul.“ 
Spát už se stejně nedalo a bylo by to škoda,začínal krásný den. Vylezl 
jsem ze spacáku a začal dělat oheň. 
Po chvíli se objevila Alex. Nesla si cancák,na tváři zasněný úsměv. 
Na Ronym bylo vidět,jak se mu ulevilo. 
,,Hynek vás všecky pozdravuje, musel už jít“,hlásila Alex. Říkal,že 
mu s náma bylo fajn a že by se s náma všema ještě někdy rád setkal. 
Je to zajímavej člověk,co? Ale ta jeho Lori to s ním nebude mít 
snadný… Svěřil se mi,že taky občas píše.Doporučila jsem mu,aby to 
určitě zkusil do Trapsavce. Jo,napsal mi do cancáku. Ještě jsem si to 
nestačila prohlídnout.“ 
Otevřela cancák. Shlukli jsme se kolem ní včetně Ferdy ,který se 
mezitím probudil. 
Uviděl jsem jemnou linkou vykreslený obrázek Vlhoště a pod ním 
úhledným,ale energickým písmem: 
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Dalekáť cesta má 
Marné volání! 
  
 
 

Drastická balada hledače pokladů 
 

Petr Soldát – Harmonika                                              kategorie Poezie 
 
 

Hůl s displejem v rukou drží 
na uších má sluchátka 

lesem roztodivně krouží 
hledá v zemi pozlátka. 

 
Už to hvízdá, no tak hurá 
že by poklad – konečně 
štangle do kapradí letí 

v hlíně šťourá – zbytečně. 
 

Snad z temného středověku 
nebo z doby bronzové 
v tom však vidí etiketu 
Extra párky vepřové. 

 
Rozrušen, však s odhodláním 

zkouší hledat podruhé 
nevidí, že v dálce stojí 
totem barvy okrové. 

 
Co dva kroky, nový pískot 

hrabání a zase nic 
náročný byl víkend tento 
už ho vezou do Bohnic. 
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Pokropek  
Jaroslav Krejčí                                                              kategorie Próza 
 
Už od mateřské školky mi všichni říkali Pokropek. Kamarádi a 
kamarádky mi před tuto přezvídku přidávali mé křestní jméno Josef. 
Anička Pýchavková na mě láskyplně volala: „Pepíčku Pokropku!“ 
Jak jsem vlastně k této hanlivé přezdívce přišel? Narodil jsem se skoro 
devět měsíců po tatínkově tragické smrti. Můj rodič byl známý flákač 
a největší mánička v celém okrese. Jmenoval se Alois Hetlír. Policisté 
a úřady ho neustále šikanovaly pro jeho dlouhé vlasy padající až na 
ramena. Maminka se za něj nikdy neprovdala. Otěhotněla aniž by se 
to druhý rodič dozvěděl. Esenbáci ho utloukli obušky při jedné razii 
na feťáky čikuli.  
Dítě, které se narodí po otcově smrti, se nazývá pohrobek. Matně si 
vzpomínám, že mi ve školce nadávali do pohrobků. Měl jsem z toho 
deprese a jejich následek se u mě projevoval močením do věcí a 
hraček nezbedníků, kteří mi nadávali. Často jsem si rozepnul kalhoty a 
ukrupnul přímo na nepřátelského parchanta. Mezi učitelkami jsem 
nepatřil k oblíbeným dětem. Jen soudružka učitelka Piskáčková mě 
měla ráda jako vlastního. Pokud mě děcka hodně zlobila, 
zpohlavkovala je a mě hladila po mých blonďatých vláskách a říkala 
mi:  
„Ty jeden chudáčku pokropečku!“  
Přezdívka se brzy ujala. Na základní škole mi jinak neřekli než Pepa 
Pokropek. Holky mě také nazývali dvojité péčko. Co tím mysleli, 
nevím. Pokropek se mnou pokračoval až na střední školu. Pravdou je, 
že prvním rokem na mě čtvrťáci pokřikovali „Poklopec“. Neměl jsem 
jim to za zlé, čekala je maturita a tento samotný fakt byl pro ně značně 
stresující. Ve druháku jsem byl již starým dobrým Pokropkem. 
Blížil se čas, kdy každý zdatný mladý muž přestoupí před vojenskou 
odvodní komisi, aby byl odveden a dva roky plnil svou občanskou 
povinnost se zbraní v ruce. Vzhledem k tomu, že se mě maminka 
nechtěla na dva roky vzdát, musel jsem absolvovat všemožná lékařská 
vyšetření, která by zdokumentovala mé současné i nastávající nemoci.  
Můj slavný den nastal. V odvodním středisku jsem se setkal se 
spolužáky ze základky. Kája Klúcků nám s nadšením vysvětloval, že 
bude dva roky u kontrášů. Strýček plukovník z maminčiny strany to 
již zařídil. Leoš Sardinka se těšil, jak se naučí šoférovat tank. 
„Pánové,“pravil Leoš před odchodem ke komisi,“držte mi palce, já 
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k tankům musím! Jak jinak se dostanu za tatínkem do západního 
Německa?“ 
Kája dopadl podle očekávání. Jen Leoš vyšel jako zmoklá slepice.  
„Nastupuji k bígošům do Prachatic!“ 
„To máš špatný!“zahuhlali okolo stojící branci. 
Kapitán otevřel dveře a uslyšel jsem své jméno. 
„Josef Křindálek – nástup!“ 
Vešel jsem do prostorné místnosti, kde sedělo za stolem několik mužů 
v bílých pláštích a uniformách. 
„Tak co vás trápí, mladý muži?“zeptal se mě hlavní doktor. 
„Mám spoustu různých nemocí a také …….“ 
Lékař se usmál. Ukázal na můj fascikl s lékařskými zprávami. 
„Křindálku,“pokračoval felčar,“máte vyšetření od všech velkých 
lékařských kapacit, ale o žádné chorobě tam není ani slovo. Jste zdráv 
jako řípa!“ 
Zděsil jsem se. Při vyšetřeních na různých klinikách se mnou personál 
jednal, jako bych byl vážně nemocen. A teď tohle? Zklamu mámu a 
budu dva roky bez jejich svačin a teplého jídla? 
„Budete voják jako naši hrdinové z druhé světová války,“řekl mi 
podplukovník sedící vedle šéfdoktora.  
„Soudruhu podplukovníku,“ozval se na konci stolu sedící postarší 
kapitán.“ 
„Co je kapitáne? Máte snad něco k soudruhu brancovi?“ 
„Křindálek nemůže nastoupit do naší lidově socialistické armády!“ 
„Proč?“ 
„V papírech od psychiatra má poznámku, že se pomočuje.“ 
„Cože? Chlap jako hora a má problémy? To si snad myslí, že ho na 
vojně někdo bude přebalovat? 
„To ne, soudruhu podplukovníku,“pokračoval kapitán,“ale branec má 
tyto problémy již od předškolního věku. Nepřestaly. Kdybyste se 
podrobně přečetl zprávu od profesora Mlačkoně, věděl by jste, že 
s touto anamnézou nelze k útvaru nastoupit. A padesátá léta dávno 
skončila, takže tu již pomocné technické prapory nemáme. Je jiná 
doba. Jaký je na tento problém názor soudruhů doktorů?“ 
„Máte pravdu kolego,“souhlasil s kapitánovou námitkou hlavní lékař. 
„Tak mu dáme modrou knížku,“navrhl evidentně nerad podplukovník. 
„Křindálku,“pravil mi slavnostně hlavní lékař,“dostáváte modrou 
knížku, protože s již zmiňovanou diagnózou nemůžete na vojně 
sloužit. Važte si toho, dneska již modrou nikdo nedostane!“ 
Odešel jsem od komise jako ve snách. Kamarádi a ostatní branci se 
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okolo mne nahrnuli plni zvědavosti, jak jsem dopadl. 
„Tak jak?“zeptal se stroze Leoš. 
„Mám modrou!“ 
Moje slova zapůsobila mezi přítomnými mládenci jako blesk. Hoši si 
tiše šeptali, že dneska rozdávají modré knížky. Raději jsem mlčel. 
Počkal jsem se svými kamarády, jak dnešní odvody dopadnou. 
Modrou nedostal již nikdo, ani invalidní Bořek Kryštůfek, kterému 
chyběla ledvina a na pravé ruce neměl prsty po úrazu z dětství. Jako 
sedmiletý musel na cirkulárce řezat polena, protože jeho opilecký otec 
vyspával po čtyřdenním tahu. Jedno poleno se kouslo a při 
odstraňování závady byl Bořek bez prstů. 
S kamarády jsme si zašli do oblíbené hospůdky „U Šizuňka“, kde 
jsem se zpil jako doga. Maminka mi tuto oslavu neměla za zlé. Dali 
mi po návratu z hospody teplou nudlovou polévku, pak mě svlékla a 
uložila do postele. 
„Hezky se Pepíčku vyspinkej, zítra budeš muset pořezal hromadu 
dřeva!“ 

 
 

Hosťovanie v raji 
  

Bohdan Mezei – Haluz                                                  kategorie Poezie 
 

Podali ďalej svätožiaru predali, 
pristrihli krídla, biele rúcho sňali, 

vyhostený pred nebeskú bránu, 
hodený 

až na zem, opäť s hriechmi, 
smrteľný, 

roztrúsený po svete, povedali, že neviem nič, 
a ja som sa im vysmial do tvárí, 

nechápali a ja som ich v tom nechal, 
ľutoval som len, že sa nemôžem smiať z raja. 
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Puntíkatej šátek po babičce  
Tomáš Adamovič – Arny eCa TdP                                 kategorie Próza 
 
Vystupuješ z vlaku, vrážíš do nádražní haly. Registruješ několik 
šokovaných babiček, kterým v běhu kavalírsky salutuješ. Opětuješ 
pohled jedné mladé squaw a už jsi zase venku. Bus dobíháš a 
usmlouváš USku na ne-zavazadlo. Je to snad nějakej bágl z outletu? 
*** 
Pomalu se zavírající květ ocúnu se mírně zachvěl v okamžiku, když 
jej pustila vrásčitá, ale přesto klid vyzařující, ruka. Okolní traviny a 
mechy sice neměly oči, ale to jim nebránilo vycítit navenek stěží 
patrné roztažení rtů v mírný úsměv. Jako by jim ani nevadilo, že tato 
lidská bytost překonala devatero hor a devatero řek a vstoupila do 
nitra jejich výsostného království. Jako by ji snad i vítaly coby vždy 
zvaného přítele. 
Úsměv se rozšířil v drobné pousmání a skloněný muž v duchu 
zauvažoval, kolik uplyne času, než se květ zcela uzavře a zahvízdá 
píšťala přijíždějícího vlaku plného dosud nepoznaných momentů s 
paní lokomotivou nocí. Když byl na návštěvě v tomto království, 
neměřil čas na hodiny, minuty, nebo dokonce sekundy. Kdepak. 
Procházel tou galerií nejlepších mistrů v klidu, bez jakékoliv známky 
spěchu, zato však vždy zcela uchvácen vystavenými exponáty. 
Pro tentokrát to vypadalo, že se s nocí potká na místě, které zná velmi 
dlouho a - jak to tak bývá - i velmi dobře. Borůvčí, ostružiní a opodál 
stojící první stromy nevnímaly lupnutí v kříži, jež vylekalo dobře 
schovaného ťuhýka. Prolétl nad dávno ne tmavými vlasy a ty se za 
ním jen uneseně otočily. 
Začal se ozývat pro někoho dobře známý zvuk. Ťuk, ťuk, ťuk. Duc. 
To letitá poutnická hůl přestala narážet do žulových kamenů na cestě a 
zabořila se do kypré hlíny lesní pěšinky. Ti, kteří se sem občas 
zatoulají, to nevědí, ale ten, který zde vnímá každý strom nebo 
borůvčí u cesty, ví, že tudy už mnohokrát došel na místo, kde rozdělá 
oheň a postupně se nechá pohltit panovačnou nocí. 
*** 
Tvoje kapsa byla teď o pár kousků lehčí a ty si to - ač sám - v náladě 
štráduješ pryč z vísky. Minuls bílou stěnu posledního statku, odkud tě 
nevědomky pozdravily kamarádky tvojí sousedky, provokativně jsi 
zabzučel směrem k tranďáku, na což ti odpověděla doteď asfaltová 
cesta nastavením louže přímo do cesty. Hm. Za chvilku budeš v lese, 
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na cestě k hezkýmu přespávadlu, a tam tě už žádný kaluže trápit 
nebudou. 
Kdyby ale už nebyly za horizontem patrné červánky zapadajícího 
slunce a kdyby ti nebyla nastavena kaluž, nýbrž klidná a čirá hladina, 
zahlídl bys ostře řezaný obličej, na hlavě černý stetson s orlím perem 
(alespoň tak jsi tomu věřil), kolem krku uvázanej puntíkatej šátek po 
babičce a vedle zvláštních očí podobně zvláštní znamínko. Ale byla to 
kaluž, ne čirá tůň. 
*** 
Proud vlahého vzduchu, jenž spolu s šumem potoka prostupoval 
údolím, se najednou začal mísit se vzduchem teplým, nezaměnitelně 
kouřovým. Stejně tak počaly padat do všech směrů buď nesmělé 
paprsky řeřavého světýlka, nebo dlouhé stíny stromů. Stále více 
znatelněji slabší paže a více a více chatrnější kolena se stávaly 
nástrojem pro dělení seschlých větví na drobnější kousky. Oproti tomu 
oheň, tajemně olizující přikládané dříví, byl silnější a silnější, až ozářil 
doposud se lopotící lidskou tvář. Ač byly na čele té tváře vidět 
známky potu, nebylo možné doslechnout se hlubokého oddechování 
nebo dokonce náznaků naříkání. 
Starý smrk přespřílišný žár necítil a ani necítil opření hole či přilnutí 
zad ke své popraskané kůře. Přisednuvší muž zajistil vše potřebné pro 
vystrojení teplé večeře, a pak se jen dál jako socha opíral. Vnímal-li 
celý den své okolí jako galerii, které se žádná lidská nevyrovná, pak se 
přímo před ním rozehrávalo nenacvičitelné divadlo, jehož dějství bylo 
pokaždé jiné a pokaždé dokonalé. 
Kdesi ve stráni houkl puštík. Zvuk však zanikl v čilém potoku, 
praskajících uhlících a nějakých nových zvucích. Ano, proplulo muži 
hlavou, někdo sem jde. Nemusel se nechat příliš dlouho napínat, 
jelikož nově příchozí neměl bázeň přijít až blízko k ohni. Byl to rázný 
mladík. 
*** 
V duchu si říkáš, že je to perfektní, že nebudeš muset hledat sirky 
s březovou kůrou a rozdělávat oheň. A třeba tady i potkáš nějakýho 
fajn kamaráda. A už ho vidíš. Je sice trošku starší, ale což. Doteď 
seděl schoulený u stromu a teď vstal, aby ti podal ruku.  
„Ahój,“ protáhneš „Brody.“ 
Ten druhý ale tvou ruku nepouští a drží ji o okamžik více, než je ti 
příjemné.  
„Sluníčko.“ 
S vstřícným kývnutím hlavy a pohledem do očí tvojí ruku pustil a opět 
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se usadil. Nebyl to podobně rychlý pohyb, jako bys čekal, ale takový 
zvláštní. Možná bys to nazval harmonický, ale to je asi moc vznešené. 
Najednou ses začal cítit divně. Ne, že bys byl nerad, žes tu někoho 
potkal, ale přesto. Rozvalil ses na jehličí, sundal z USky ešus, nalil do 
něj vodu coby základ pro polívku, začal ses přehrabovat v chlebníku a 
vůbec sis hleděl svojí večeře.  
„Jezdíváš sem často?“ zahajuješ konverzaci. 
„Jezdívám.“ přišla odpověď po chvíli čekání. 
„A jak asi dlouho?“ 
„Dlouho.“ povídá s úsměvem ten druhý. 
To tě ale trochu dopálilo. Kamarád Sluníčko je zjevně velmi sdílný. 
Ale co, každej sme nějakej, říkáš si.  
„Vypadá to, že toho moc nenamluvíš.“ rýpneš si. Odpověď nepřišla, 
jen se rozšířil jeho úsměv. Najednou se zvedl, popadl hůl, které sis 
předtím nevšiml, a začal něco vyšťouchávat z uhlíků. 
„Brambory?“ ptáš se rádoby nechápavým tónem. Kdo si dneska může 
dělat brambory v popelu? Výmluvný úsměv předcházel odpověď delší, 
než jsi čekal. „Ano, vidíš správně. Brambory. Jídlo prosté, suroviny 
skladné a vše přitom dostačující. Nemusím se obtěžovat s ešusem ani 
ničím podobným.“ Zamračil ses, ale teprve teď sis všiml, žes neviděl 
ani jedno zavazadlo. Že by si vystačil s takovým málem? Vždyť by 
k ránu vyklepal kosu do žiletky. 
„A co to, že ti takhle začali říkat, Sluníčko?“ 
Nastalo opět ticho, až jsi litoval, že ses zase na něco ptal.  
„Dříve mi říkali jinak.“ Odmlčel se. „Dobře si to rozmysli, než mi 
odpovíš. Opravdu to chceš vědět?“ 
Připadá ti, že ze sebe dělá čím dál tím většího šaška. „Chci, proč by 
ne.“ „Dobrá.“ 
*** 
Kdyby tudy někdo v tuto chvíli šel, nenapadalo by ho vedle 
pozorování hvězd, že se náhle vzbudí starší z dvojice a začne budit i 
toho mladšího. 
„Vstávej. Pojď, musíme jít.“ 
„Cože? Si blázen?“ 
„Pojď, něco jsme smluvili. Věci zde můžeš nechat.“ 
Hlas toho staršího nezněl panovačně, naopak, se vší svou pokorou se 
tetelil vzrušením. Jako by myšlenkami ani nebyl u přespříliš brzkého a 
tuze chladného rána, ale kdesi zcela jinde. Okolní les i rozespalý 
mladík mohli jen hledět, jak stál připraven, narovnaný, s holí v pravici 
a sveřepým výrazem ve tváři. 
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Vyrazili. Opět se po okolí rozléhalo zřetelné a rázné ťuk, ťuk, ťuk. 
Ten mladší by nikdy nebyl sto odhadnout, že ten starší napodobí letící 
šíp tak, že on za ním bude jen vlát. Kráčeli do kopce, míjeli obrostlé 
skály a méně a méně zaříznutá koryta potoků. Starší vyšli, mladší 
vysupěli, na hřbítek. To se už začalo pomalu rozednívat. Nepromluvili 
ani slovo. Došli až na místo, kde je země kvůli skalnatosti prosta lesa 
a zde, obklopeni nevídaným rozhledem, usedli. 
Jejich oči nemohly hledět na nikoho a ani na nic jiného, jak daleký 
barvící se oceán, postupně sytější a sytější, až se jejich tváří dotkly 
první, ještě neoslňující, paprsky. Majestátní ohnivý kotouč si 
nenásilně razil cestu výš a výš a celé okolí, kam až bylo možno 
dohlédnout, sálo z jeho zářivého nitra život. Čas ani jakékoliv jiné 
věci jako by nebyly. 
„Tady je odpověď,“ řekl hlubokým hlasem ten starší a měl se 
k odchodu, aby mohl být ten mladší sám a aby neviděl stařecké slzy. 
Pro ujištění sebe sama toho nevysvětlitelného vytáhl oníma 
vrásčitýma rukama svůj starý cancák a na první straně nalezl svou 
fotografii z mladých let: ostře řezaný obličej, na hlavě černý stetson s 
orlím perem (alespoň tak tomu tehdy věřil), kolem krku uvázaný 
puntíkatý šátek po babičce a vedle zvláštních očí podobně zvláštní 
znaménko… 

 
Hubár optimista  

 
Maťa Jendreková – Vrana                                           kategorie Poezie 
 

Hľadaj 
dobré myšlienky a slová 

ako huby 
a jedovaté odkopni 

Zbieraj, zaváraj do zásoby 
nasuš si na tie horšie dni 

 
Dáš si sústo 

v zlých chvíľach 
aj tvoji kamaráti 

a neubudne, neboj sa 
dobré sa dúfam 
dobrom vráti 
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 Pytláci 
Miroslav Marusjak – Miky                                            kategorie Próza 
 
   Červnové sluníčko neúprosně pražilo, téměř jak na Sahaře. S 
kamarádem Knedlajsem jsme byli opět on the road. Tentokrát v 
Jižních Čechách. Modré nebe bez mráčku se zrcadlilo na hladině 
rybníka. Propocené košile se lepily na záda a popruhy báglů se nám 
nemilosrdně zařezávaly do ramen. V tom vedru se zdálo, že táhneme 
na hřbetě nejméně půlmetráku. 
„Vidíš to co já?,“ povídá Knedlajs, s pohledem upřeným na potrhané 
rybářské vlasce na břehu. „Mám nápad!,“ a už sundával bágl ze zad. 
Po chvíli vysvlečení do půl pasu, s vyhrnutými nohavicemi, jsme 
máchali bosé nohy ve vodě a v rukou lískové pruty s navázaným 
vlascem. Plkali jsme o tom, kde se na noc utáboříme. 
   Asi po deseti minutách idylku narušil pidimužík v zelených 
montérkách, s plátěným tralaláčkem na koňské hlavě. Hned na nás 
spustil bandurskou: „Co tady děláte?!? Tady je zakázáno chytat ryby! 
Okamžitě vytáhněte ty udice z vody!“ 
Knedlajs se na něho znuděně podíval a pak se obrátil ke mně, „Myslíš, 
že je už správný čas?“ 
 „Ještě ne, to není ta správná doba. Necháme to tam!,“ odpověděl jsem. 
Koňská hlava zrudla ve tváři a zařehtala: „To je pytláctví! Ihned, ať 
máte ty pruty z vody ven nebo na vás zavolám policii!“ 
 „Milý pane, vy jste vlastně kdo? Ještě není ta správná doba,“ reagoval 
jsem na jeho výhružky. 
 „To se na to podívám, dělám tady hrázného a porybného. Žádné 
pytláctví nestrpím! To je trestný čin,“ mlel mužík nadále svou. 
Knedlajs si položil prut do klína, zapálil startku, labužnicky vyfoukl 
kouř, odplivl si a nevzrušeně odpověděl: „Pane porybný, ještě není ta 
správná doba. Rozhodně nemíníme vytáhnout naše udičky z rybníka. 
Klidně si můžete jít stěžovat třeba na lampárnu.“ 
Hrázný supěl vztekem jak přetopený kotel. „Jdu volat policajty, ti už s 
váma zatočí!“ a bázlivě hleděl na Knedlajsovy z kriminálu potetované 
paže. Jejich obvod se rovnal obvodu mužíkových stehen. Koňská 
hlava s mumláním a nadáváním odklusala do svého domečku na hrázi. 
Nadále jsme cákali nohama v rybníce, klábosili, pokuřovali a v rukou 
stále drželi naše udičky. Asi za čtvrthodiny se ozvalo od hráze kvílení 
brzd. Ze žlutobílého žigulíku se do oblaku prachu vyštrachali dva 
příslušníci. Červené výložky, v nažehlených uniformách, v patách s 
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porybným, zamířily k nám. Hráznému vítězoslavně svítila očka. 
„Co jsem vám říkal, já vás varoval!,“ prohodil naším směrem, „to jsou, 
soudruzi oni, ti pytláci! Nechtějí vytáhnout udice z vody,“ seznamoval 
příslušníky se situací. 
Ten vyšší a starší, zřejmě velitel hlídky, protože měl o hvězdičku víc, 
dobromyslně povídá: „Tak to chlapi vytáhněte, dostanete padesát 
korun pokuty a je to vyřízeno.“ 
Podíval jsem se na Knedlajse, „Co myslíš, už je čas?“ Mrkl se na 
hodinky, „ještě tak minutku a bude ta správná doba, pak to 
vytáhneme.“ 
Menší podsaditý policajt, s brutálním obličejem, přistoupil o dva 
kroky blíž k nám. Významně si poklepával na obušek. „Víte, co to 
je?,“ zeptal se. Knedlajs ledabyle prohodil: „Jo to znám, když jsem 
studoval Lochovu universitu, tak jsme tomu říkali VUML.“ 
Příslušník s brutálním kvichtem začal nasupeně řvát: „Nevím co 
znamená ten váš VUML, ale my tomu říkáme, „to černý, co dělá 
modrý!,“ a okamžitě vytáhněte ty udice!“ Chtělo se mi zvolat 
„Jménem zákona!,“ ale raději jsem mlčel. 
„Víte, my tomu říkáme VUML, protože je to zkratka pro 
Vulkanizované učení marxismu-leninismu,“ seznamoval ho Knedlajs 
s výrazem, který pro obušek používají muklové. 
„Tak ať už jsou rychle ty klacky ven z vody nebo poznáte na vlastní 
kůži ten váš VUML!,“ nedal se odbýt mladší pořízek v uniformě. 
„Tak jo, už je stejně ta správná doba,“ uklidňuji oba značně nervózní 
policajty. Současně jsme s Knedlajsem jemně zasekli. Vlasce se 
napjaly. „Mám! Je tam!,“ křičel jsem nadšeně. „Já taky, cítím jak tam 
něco visí!,“ přidával se k mému vítězoslavnému pokřiku Knedlajs. 
„Na vašem místě bych moc nejásal! Máte to blbé, právě jsme vás 
chytli při činu. To je jasné pytláctví,“ mnul si ruce porybný. 
Pruty se mírně prohnuly. Opatrně jsme začali přitahovat napjaté vlasce 
ke břehu. To už se náš úlovek vynořil nad hladinu. Na prutech se 
houpala dvě lahvová piva. Byla vytažena právě včas, aby vychlazená 
na správnou teplotu, mám zahnala žízeň. Policajtům, ani porybnému 
jsme nedali ani loka, stejně byli ve službě a nemohli konzumovat 
alkoholické nápoje. 
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Vyznání 
 

Pavel Holma – Šerlok                                                   kategorie Poezie 
 

Ve zpěvném ránu, opředeném mlhovinou, 
Na místo, jenž štítem katedrály lesů dotýká se nebe, 

shlížím kopců brdských na krajinu milou, 
pohled na to krásné místo u srdce pálí i zebe. 

 
Místo o němž básnící touží verše psát, 

u nohou mi v ranním slunci leží. 
Jak smyslu zbavený zamilován do přírodních krás, 

ten pocit popsat lze jen stěží. 
 

Klaním se místu kraji vznešenému a vzdávám mu hold! 
Tak bohatá je středozem a co já nicotný si mohu přát? 

Slunce vycházející nad kopci hradeb brdských, 
do lesů polí a luk sype zlatý žold. 

O krásném místě nad modrou řekou, 
chtěl bych velkolepé verše psát. 

 
Confiteor 

Přírodo kouzelná, matko matek všech, 
mám Tě nade všechno rád! 

 
 

Z kapsáře jara vytahuji 
 

Zdenka Líbalová                                                           kategorie Poezie 
 
 

Z kapsáře jara vytahuji 
odvážné ptačí čiřikání 

zdobím jím 
holé větve stromů 

a zemi krášlím 
příslibem květů 
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Sen  
Jakub Florian                                                                kategorie Próza 
 
Vandr podzimní Vysočinou není špatnej. Před očima se střídá les, 
plný voňavých borovic, s holými listnáči,z nichž už opadalo rudé a 
žluté listí, i sem tam s nějakou břízkou podél cest. Tu a tam se objeví 
nějaká skalka, někde někdy ti zazpívá na cestu říčka, a když jdeš přes 
hnědé podzimní pole, vydechuje na tebe zvláštní těžkou, chladnou 
vůni. 
Já vím. Tohle, nebo něco velice podobného, by šlo napsat o všech 
krajinách u nás, nebo aspoň o těch,co si je oblíbilo těch pár člobrdíků, 
kteří se ještě tak docela nepřivázali k telce ani k netu a kteří dokonce 
ještě i občas trampujou. 
Ale Vysočina má přesto svůj charakter, svůj svéráz, který má v sobě 
vtištěný a který se nějak otiskne –aspoň trochu- i do toho, kdo tudy 
chodívá. 
Aspoň tak si to myslí ten- a nemusí o tom padnout jediné slovo- kdo 
se za nějakej čas na Vysočině zase objeví. 
Ale když jsme v tom víkendu, prodlouženým o státní svátek, 
vandrovali přes hezkej kus Vysočiny, začínali jsme už bejt pomalu 
utahaný. A ten předposlední den už člověka začínají napadat mírně 
netrampský myšlenky na zpáteční vlak a na návrat domů. 
Jenže nám zbejvala ještě jedna noc a museli jsme si vybrat kemp. 
Nebyl to špatnej flek, aspoň se nám rozhodně takovej nezdál. A když 
dohořel oheň, dozněly písničky a zachumlali jsme se do spacáků, byla 
to už úplná pohoda. 
„Teď jsme asi někde kousek od Přibyslavi?“ prohodil jsem jen tak, 
aby řeč nestála. 
„Jo,“ řekl Pája. „Někde tady umřel Jan Žižka.“ 
„Fakt?“ 
„Ty jsi ve škole nedával pozor při dějepisu,viď?Umřel tady na 
mor,během tažení na Moravu.“ 
„Na mor?“ napadlo mě. „To je divný…“ 
„Co je na tom divnýho? Ve středověku ho bejvalo plno…“ 
„No právě. A byl příšerně nakažlivej. Jak to, že umřel jenom jedinej 
Žižka? Že nepomřela půlka husitského tábora?“ 
„Kruci, pánové, hoďte tam jinej večerník!“ ozval se Honza ze spacáku. 
„No, dyť my už spíme,“ protáhl jsem. „Jenom mě to tak nějak 
napadlo…“ 
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A to už se mi klížily oči. 
Vůbec ani nevím, jestli zašustilo listí nebo praskla nějaká větvička. 
Ale něčemu ve mně bylo naráz jasný, že tohle nebude srnec ani 
divočák. 
V tu ránu jsem byl ze spacáku a na nohou. 
Ten chlap stál tiše kousek ode mě. Měl nějakej divnej vohoz, vzdáleně 
podobnej maskáčům. U pasu měl pěkně dlouhou kudlu. 
Ale když jsem už už sahal k opasku po tý svý, udělal na mě 
univerzální gesto rukou. Něco jako kdyby řek´: ´pohoda, klídek.´ 
Zarazil jsem se, ale ve střehu jsem polevil jenom trošku. 
„Ahoj. Kdopak seš?“ 
„Jetřich. Jeden z bojovníků…“ 
Jako by ani nechtěl dokončit poslední slovo. 
„Z jakejch bojovníků? Vy tady někde trénujete kung-fu?“ 
„Nevím, co jest kung-fu. To ani české slovo není. Tys cizinec 
odněkud?“ 
„Ne, proč? Jsem Čech. Ale ptám se tě, kdo jsi ty?“ 
„Také Čech. Z polního vojska Žižkova.“ 
Div že jsem nahlas nezahvízdnul. Ale včas mě napadlo, že poblíž 
Přibyslavi je i Havlíčkův Brod. A v něm že je docela pěkná 
psychiatrická léčebna. 
Zdrhnul odtamtud, no jasně. Bláznům se nemá odporovat. 
„Takže teď píšeme rok…Léta Páně 1420?“ vyšel jsem mu vstříc 
aspoň slovně. 
„Ne.“ 
Řekl to, jako když upadne kámen. A naráz mi připadal velice smutnej. 
„Píšeme tvůj věk. Ne náš. Ale já tu zůstávám na místě svého činu, toť 
vše.“ 
„Jakého činu? Co´s proved´?“ 
„Zabil jsem Žižku.“ 
Chvilku bylo úplné ticho. Jen borovice v nočním vánku slabounce 
zašuměla. 
„Takže Žižka nezemřel na mor?“ zkusil jsem to. 
„Mor!“ 
Vydal ze sebe divnej, posupnej smích. 
„Jsou lidé,jež jsou krutější nad mor.Ale on morem nezemřel. Věz, že 
ti pravdu pravím – já ho zabil.“ 
Zdálo se mi, že se se mnou všechny stromy kolem točí. 
„A ty…Jetřichu….proč jsi s tím přišel zrovna za mnou?“ 
„Sám nevím. Jako bych potřeboval ulevit své duši, když to někomu 
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vypovím.“ 
„Tak povídej, když chceš. Ale upozorňuju tě, že nejsem kněz.“ 
Zase ten divnej, posupnej smích. 
„Kněz! Kolik jsme jich jen zabili! Ale já co člověk k člověku chci 
s tebou mluvit.“ 
„Tak tedy povídej.“ 
Povzdechl si hodně, hodně zhluboka, než začal: 
„Šlechticem jsem býval rodem. Jedním z mála, co se dali k Žižkovu 
vojsku a ne k panskému. V to jsem věřil, že křivdy mečem lze 
napravit.“ 
„To znám. Taky je pár lidí, který bych nejradši nakopal kamsi.“ 
„Jenže my jsme prolévali krev. A čím dál tím častěji jsem poznával, 
že nejednou i nevinnou. Kněze, mnichy, jeptišky, neozbrojené lidi…O 
milost mohli prosit, ale nedostali ji. A já přísahal věrnost, nemohl 
jsem couvnout.“ 
Na to se dalo těžko něco říct. Chvilku jsme oba mlčeli. 
„Měl jsem matku,“ pokračoval po chvíli. „Milovala mne a já ji. Jenže 
člověk často pozná, co má, až když to ztratí. To jsem poznal až po 
čase, když už jsme byli dlouho v poli.“ 
„Každý voják, pokud není sirotek, nechává doma mámu.“ 
„Ano. Ale ne každý stojí před jejím rodným městem s vojskem co 
nepřítel.“ 
??? 
„Když Žižka prohlásil, že Praha je zrádná a že ji srovná se zemí, stál 
jsem v jeho vojsku před branami města. A má máma byla uvnitř.“ 
Na tohle se zas nedalo nic říct. 
„V té chvíli mě napadlo, že ho zabiju. Je nehezké se chlubit, ale byl 
jsem jedním z nemnoha těch, kdo s Žižkou směli stolovat. Snad jsem 
tedy nebyl ten nejhorší bojovník. V té chvíli jsem svíral dýku 
v opasku a stál jsem od něj pár kroků. Tasit, přiskočit a bodnout- ať 
raději zhyne on, než má máma a celé mé rodné město! Ale pak 
vystoupil kněz Rokycana, kterého si vážili všichni, a Žižkovi to 
zničení Prahy rozmluvil.“ 
„To se ti asi ulevilo.“ 
Mlčení. Dlouhé a tíživé. Pak přece jen promluvil.A znělo to, jako by 
mu z úst padaly kameny. 
„Děvče jsem nechal…tady poblíž. Na Vysočině. Zaslechl jsem zprávy, 
že husité vyhladili Německý Brod.Dnes mu,tuším,říkáte Havlíčkův. 
Do mrtě. Do posledního batolete.Ještě k tomu při vyjednávání! To 
nedělali ani Saracéni. A on, jako by něco tušil, mě zrovna tou dobou 
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vyslal s malým oddílem na zvědy. Nebyl jsem u toho. Když jsem se to 
dozvěděl, utěšoval jsem se, že ona není z Brodu, ale z jedné 
z nedalekých vesnic. Snad ji tedy to běsnění minulo. Aspoň jsem v to 
doufal.“ 
„A…?“ vydechl jsem, ale už jsem tušil odpověď. 
„Cestou od Prahy se mi donesla zpráva. Nechtěl jsem tomu věřit, ale 
to tušení…Řítil jsem se tam tryskem. A….“ 
Zalkl se, nemohl mluvit dál. Pak se přece jen nadechl. 
„Už jsi někdy viděl vyhlazený město? Našel jsem ji…mezi všemi 
těmi…pozůstatky. Přišla do Brodu o den předtím. A ženy a děti 
vojsko …taky…“ 
„Chtěl ses tam zabít?“ vyhrklo ze mě bezděky. 
„Neměl jsem k tomu daleko, to mi věř! Ale jel jsem zpátky. Byl by mi 
to, co prožívám, musel poznat na očích- jenže tou dobou byl už slepý. 
Zas jsem svíral v opasku tu dýku- ale, ať jsem uměl bojovat jak chtěl, 
samotného by mě nejspíš vzápětí roztrhali. A když jsem se nezabil nad 
ní v tom Brodě, chtěl jsem i teď žít. Nevíš, kamaráde, co vede člověka 
k tomu, aby žil dál i zpackanej život?“ 
Zas jednou jsem nenalézal žádný vhodný slovo. 
„A tak,jak jsem řekl, směl jsem jako jeden z mála stolovat s ním. 
Nikdy do té chvíle jsem nezabíjel zákeřně. Vždycky jsem bojoval 
čelem proti čelu.Ale teď jsem zavřel oči, představil jsem si ten 
zmasakrovanej Brod – a ji, a svou mámu v Praze, a vůbec to všechno- 
a vhodil jsem mu do kotlíku jed.“ 
Pokolikáté už bylo ticho? 
„Na kůži,“ pokračoval, „mu potom naskákala nějaká vyrážka. Nejspíš 
od toho jedu. A někdo vyhlásil, že bratr Žižka zemřel na mor. Všichni 
se toho chytli.A tak jsme taky všichni odtáhli pryč.“ 
„Poslyš,“ ozvaly se ve mně vzpomínky na školní hodiny dějepisu, 
„když byl Žižka takovej, jak říkáš, proč za ním šli lidi?“ 
„Byl odvážný. Uměl bojovat. Nikdy neprohrál. A to se vždycky počítá. 
Navíc lidé chtěli pomstít mistra Jana Husa. A také nezapomeň, že nás 
tehdy Němci a Uhři napadli.“ 
„Ale když tedy to,co jsi udělal,“ nedalo mi to, „byla podle tebe 
spravedlivá pomsta, proč tu i po všech těch letech- promiň- strašíš ty a 
ne Žižka?“ 
Zarazil se, ale pak zvedl hlavu. 
„Protože….“ 
Vtom v nedaleký vsi zakokrhal kohout. A Punťa položil svý první 
zlatý, měkký, dlouhý tlapky na jehličí a listí. 
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A les přede mnou byl naráz prázdnej, jen stromy tichounce šuměly. 
Když jsem z posledních nevyhaslejch drobnejch uhlíků v ohništi a z 
tenkejch větviček rozdejchával oheň, vykoukl Pája ze spacáku. 
„Co že tak časně?“ 
„Ale,to víš,“poodhlídnul jsem na chviličku od prvních nesmělejch 
plamínků ohně. „Divoký sny.“ 

 
 

Já a Ty  

Martina Jurečeková – Jasenka                                    kategorie Poezie 

Ešte v pamäti mám naše detské hry, 

keď lúštili sme osud z oblohy. 
Tak nevinné a detské boli naše duše, 

že sľub vernosti sme vložili do zázračnej flaše. 
Kto vie, či dnes tuší tá pani, 

aké tajomstvo skrývajú jej domu hrany. 
Detstvo sa minulo, krídla sme rozvili, 

navzájom sme sa stratili. 
Svet mal pre nás toľko krásnych miest, 

každá sme sa nechali inou cestou zviesť. 
Hlúpo sme sa míňali,mali iný smer, 

keď jedna na východ, druhá na sever. 
Stretli sme sa včas, 

tie roky nezmenili nič, 
je v nás plno krás, 

si pre mňa, ako ránhojič. 
Škoda je rokov stratených, 
tak veľmi chýbala si v nich. 

Náš smiech dnes ladí ako gitara, 
zas cítime to, čo driemalo v nás od mala. 
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Silvestrovská pohádka  
Hedvika Bartošková                                                       kategorie Próza 
 
Tak vy byste se chtěli dozvědět něco o práci pohádkového dědečka? 
To není žádná romantika, vážení, to je někdy perná dřina. Jestli už 
všechny, ale opravdu všechny děti spí, tak pojďte dál a podívejte se, 
jak to tady chodí. 
Takže, co tu máme dnes na programu? 
První bod: Objednávky. 
Z vepřína 310 selat. Stokrát pohádka Tři prasátka a deset kusů jako 
rezerva pro všechny případy. 
 Dále objednat jahody na leden – to bude pálka - a rozhodit je do 
sněhu tak, aby to vypadalo pokud možno přirozeně. Přijde je otrhat ta 
holka, co se jmenuje Maruška. 
Volal jsem také do farmaceutického institutu, kde by bylo možné 
sehnat jed, který by způsoboval dočasnou celkovou paralýzu spojenou 
s amnézií, a jehož účinek by se dal zrušit polibkem. Po-lib-kem, 
zopakoval jsem jim polopaticky a oni mně s průhlednými ohledy 
doporučili kontaktovat psychiatrii. 
A další věc – vylila se nám Živá voda. A to je průšvih, protože 
v tomhle ročním období není k sehnání. Budeme ji muset nahradit 
slivovicí, jen doufám, že to nebudou moc přehánět při tom křísení. 
 
Druhý bod: Stížnosti 
Přišla veverka a povídá: tak už toho mám po krk. Sedím na větvi a 
louskám ořechy. První ořech – růžové šaty. Druhý ořech – stříbrné 
šaty. Třetí ořech – zlaté šaty. Já se kvůli té blbé pohádce snad už ani 
nenažeru. 
Potom děd Vševěd – stěžuje si, že dostal málo zlaté barvy. Jenomže ať 
si laskavě uvědomí, co všechno je třeba pozlatit – zlatovlásku, parohy 
pro jelena, jablko, všechny ty korunky pro krále a princezny – tak holt 
na těch jeho pár chlupů musí stačit, co zbude. 
A vlk se nám dal na vegetariánství. Odmítá Karkulky, odmítá kůzlátka, 
chce jít k Budulínkovi místo lišky a nechat se krmit hrachem. Tak to 
tedy prr, milánku. Jednou máš nějaké stavovské povinnosti, tak koukej 
makat a bez keců. 
 
Třetí bod: Lékařská péče 
Rehabilitace pro ježibabu. Opakovaný ischias – ono to házení lopatou 
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v jejím věku není úplně to pravé ořechové. 
Jeníčka s Mařenkou poslat k zubaři. Marfuša půjde s nimi. 
Mrazík mě už druhý rok uhání o termální lázně. Má na ně nárok při 
svém povolání, to bezesporu, ale kde na to vzít? Snad by mu stačila 
sem tam sauna. 
A Smolíčka pacholíčka objednat na alergologii. Začíná se u něho 
projevovat alergie na jelení srst a jestli se to prokáže, tak to bude mega 
průšvih. 
Tak se nedivte, že večer bývám úplně vyřízený. Ještě že mě občas 
přijde navštívit Večerníček. To je fajn kluk, hodně vidí do naší branže, 
má šichty až do večera a maká poctivě. Když sleze po práci z toho 
příšerného vehiklu, staví se někdy na skleničku, popijeme a pokecáme. 
A sem tam mi předepíše na jeden z těch svých recepisů něco na 
uklidnění. Víte, ona tahle doba Vánoční s těmi všemi přáními, kouzly, 
zázraky a televizními pohádkami je pro nás všechny fakt dost 
vyčerpávající. 

 
 

Jarní přání 
 

Jarmila Faltová – Kytka                                              kategorie Poezie 
 

Tak být na pěkné štrece 
v tiché krajině 

veselí jak po víně 
na kostkované dece 

 
Objevovat nepoznané 

natrhat si bezinky 
zahnat špatné vzpomínky 

když nohy máme ucourané 
 

S láskou a nadějí 
zahledět se vzhůru 
vyhlížíme jarní túru 
nač se bořit v závěji. 
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Skon Slnečného spolku  
Peter Jokl – Joko kategorie Próza 
(skoro skutočná story) 
 
Septembrová sobota, sálavo svieti slnko...Spady stihol skačianský spoj, 
spokojne sedí, srká siedmy strik, slní sa. Suniem sa súbežne so SIm. 
Stretli sme sa. Sláva!Sme spolu. Salónny stôl, starožitné stoličky-
sadáme si. Slúži sváko Spomalovač, strašné." -Svižne, svižne, sme 
strašne smädní. Speň svetlé!" Skoro skolaboval. Sužuje sa 
stihomamom:- "Som sám?" spytuje sa. Spravíme súpisku stravy: 
sedemdecka slivovice, Stalinové slzy, Soberámo, sherry, súdok 
Starobrna, sardinky, sušená slanina, sendvič. Stačí. Snáď. Slniečko 
stále svieti. Sme spokojní. Smer sever! Stúpame svahom. Strmina! 
Som spotený. Spara. Scirocco. Sauna. Sto stupňov. Spotené slipy, 
semišové sako, sveter, sukňa, spodnička spolu so spodkami, silonky. 
Strašné. Stretávame samích starousadlíkov: starého seladóna 
Svoradu:- "Serúz!", "Serúz!", suspendovaného slepého smetiara 
Silva:"- Separujte smradi!" smeje sa, súcu slečnu Skodovú so svojím 
sedemmesačným synom... 
Spravíme si skratku skrz sviniarku. Svalstvo slabne. Stop! Statok 
spracovateľa sladkého súšia. Sadáme si. Schuti si srknem slivovičku-
strasiem sa, sliny sa stiahli - skvelá symbióza! Spomíname, 
scuckávame skvapalnené slivky, Sparty sa skracujú, skúšame spievať 
staré songy. Sorry, spevník sme stratili. Svinská skleróza. SI sa 
sústredí, spomína, spustí- "...suchej starej strom...". Spieva skvele, 
sonórne, sústredene stláča struny, súvislo slabikuje, skloňuje. 
Superstár. Spady sleduje stonožku. Stále srkáme slivovicu suseda 
Sakalu. Súmrak. Stmieva sa. Slivovicu sme strebali. Stmelení snažime 
sa smerovať stromoradím. Strašné serpentíny. Spadol som skrzeva 
steblo. Strácame súradnice. Stojíme-sme stratení. Súmrak skončil. 
Slatina-skvelá skríša, samota. Staviame stany - spohodlneli sme, 
spaľujeme suchý strom, siahovice, smažime slaninu, skúšame 
Soberámo, summa summarumm-skvelé. Spirituálne stretnutie. Svietia 
súhvezdia, svetlušky, sviečky, Sputnik, suchopárny Sírius, Severka, 
smrdí sulfát, spln-syntéza! Sajeme studený sekt, strasiem sa. Spať, 
spoločníci! Sovy sú skrehnuté, srny spia, svište stíchli, slintajúci 
slimáci schnú, sasanky sa sasania. Segregujeme sa. Sundávam sandál, 
skáčem salchova smer spacák. Snívam:-Sandokan striela samopalom 
slony! Strašné. Slony sú smutné. Strhávajú sa salvami. Spravia sloní 
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snem. Spolčia sa. Slabé sloníčatá, statné slonice, sebaistí sloni spolu 
so sloními seniormi. "Sandokán, si synom smrti! Spáchaj samovraždu! 
"Sandokan sľubuje spláchnuť strelivo. Sloni súria, Sandokana skopú 
skalnou stenou. Sláva! Step sa stala slobodnou...sen skončil. Srknem 
si sedatívum, schúlim sa. Spím. Second sen:-Sťažeň, súostrovie, 
Sparrow súloží slečnu Swannovú. Sústredene sledujem. Strašiak, 
smilník...strhnem sa!- "Som suchý? Som! " Strašné suchoty! Sem sa 
sódu, Santovku, Salvátorku! Skvelá slivovica, ss, sluby. 
"Spoločníci,svitá!" -skríknem. Som spuchnutý, strnisko sa skrútilo, 
svrbím sa. Snáď svrab? Syfilis? Sporím sa.Schizofrénia! Sotva, 
stávam sa srstnatý. Samovolne. Sugescia? Sformulujem slovo- "Som 
seter!" Spoločníci stíchli. SI sfotografoval súčasný stav. Spady 
skonštatoval-" sprotivené steblá, smreky, sekvoje, stvoly, semená 
stromov, sedmikrásky, seno, slama-satanová scéna! Schopme sa 
súputníci, scupkajme! Súrne! Späť, skokom, stopom, splavom-
sebazáchrana." -"Správne", skanduje SI.Sťa strela sypeme sa späť. 
Sídlisko, smog, semafóry, sklobetón, siričitany, smetisko, stroje, 
sladovne, sýtiče, surfovanie sieťami, sprcha, styk so Silviou, sprcha-
skutočný svet! Skončili sme...Skromné svedectvo? Sotva. Súkmeňovci 
stratili suverenitu. SI stále spí, Spady sa sfetoval, som sám so svojím 
svetabôlom. So svojou srsťou. Spánombohom. 
  
 

Jarní únava  
 

Petr Petříček                                                                 kategorie Poezie 
 

Toulám se lesem 
loudavým krokem 
toulavě se loudám 
loudavě se toulám 
jako jarní únava 

rozvláčně malátný 
malátně rozvláčný 

a jaro už mi zívá v patách 
a bude se tak dlouho 
rozespale protahovat 

až stromům zapraská v pupenech 
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Staré mapy ticha  
Peter Jokl – Joko                                                           kategorie Próza 
 
Sedím na balkóne,fajčím, pozorujem lietajúce havrany a pootvárané 
jogurty. Petržalská šeď, zbytky čierneho snehu, poletujúce 
umelohmotné tašky zo supermarketov v nezmyselnom vetre, ktorý aj 
tak nič dobré neprinesie. Moja ranná scenéria, ktorá sa už rok nemení. 
Iba autobusu č.80 o čosi viac škrípajú brzdy. Aspoň jedna pozitívna 
myšlienka v tomto bezpočasí? Zima končí,mal by som si kúpiť 
chladničku. Áno, zase jeden s tých dní, keď vecne a kludne uvažujem 
o otázke, či nie je načase následovať príklad Bohumila Hrabala stať sa 
obeťou nešťastnej náhody pri kŕmení holubov. Ani by tak nevadilo, že 
bálkón tejto prenajatej garsónky sa nachádza na druhom poschodí ako 
skôr to, že tu niet holubov. V tejto časti Petržalky žijú len havrani. A 
tých nie je treba kŕmiť. Sami chodia na môj balkón na jogurty, salámu 
a čokolvek, čo sem vyložím. Prečo okupujú práve túto část Petržalky 
nevedno. Či to je kvôli väčšej trávnatej ploche,ktorá tu medzi 
panelákmi vznikla nejakým nedorozumením architektov a 
projektantov, takže majú najlepší prehlad čo sa po okolí deje, alebo to 
je kvôli posledným trom petržalským stromom, na ktorých večne 
vysedávajú, keď sa zrovna neflákajú nad dostihovou dráhou. 
Chýbajú mi stromy, oznámil som sám sebe, zahasil tretiu cigaretu, 
dopil kávu, utiahol kravatu a vydal sa do dnes. Áno,vôňa stromov po 
daždi, dotýkať sa ich kôre,túlať sa medzi nimi,hladieť do ich korún a 
niekde tam nad nimi vidieť kúsok modrej oblohy. Ležat pod nimi a 
počúvať les… 
Zas mám masochistické okienko, vravím si, zatiaľ čo kráčam na 
autobusovú zastávku. Moja trasa pozostáva zo samých pravých uhlov. 
Je to perfektne vymyslené. Človek nemusí vôbec premýšlať nad 
svojou cestou. Panel ho nikde nepustí, pravý uhol nesklame. A tak 
mám čas na tieto ranné elégie a vlastne mi nie je vôbec dobre. A ešte 
horšie mi bude, až z okna môjho autobusu uvidím sad Janka Kráľa a 
tých pár urbanistických stromov nad ktorými poletujú slepé čajky. 
Sad! Kúsok zeme na ktorom rastú predčasne opadávajúce stromy. Z 
jednej strany Dunaj, z druhej obchodné centrá každý deň väčšie no a 
po stranách sa vozíme my. Sad to bol pred 200 rokmi, dnes je to už 
len sada stomov. Dnes to bude ťažký deň,vraví mi moje reumatické 
koleno a moja nechuť podielať sa na tomto svete dosahuje nadľudské 
rozmery. No nič, poobede pôjdem nakŕmiť čajky a v nedeľu sa mi 
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snáď podarí vykráčať na Sandberg. Na chvíľu sa očistím,pozriem sa 
do dialky na rakúske polia,uvidím sútok Moravy s Dunajom a 
presvedčím sa, že všetko ide stále dole vodou. A južný vietor možno 
so sebou prinesie niečo,čo mi pripomenie jar. Áno,mávam chvíle, keď 
som si istý o všetkom. Vtedy si myslím, že Boh pozerá na svet a 
chystá sa odmeňovať. Ale nič sa nestane. Ja zleziem z kopca, doma 
otvorím schránku, v ktorej nič nebude, len samé reklamné letáky a 
večer si lahnem do spacáku, ktorý ešte nestratil voňu ohňa a lesa, aby 
som ráno opäť vstal… 
…v noci ma zobudil dážď. Musel som vstať a narýchlo priviazať celtu 
k stromom. Ale už je fajn. Trochu mokro, trochu zima, ale fajn. Prvá 
ranná cigareta, dym sa mieša s hmlou, ktorá padá z kopcov. Je jeseň a 
príroda sa zase vyfarbila. Nepravidelné bubnovanie kvapiek uspáva, 
pozorujem ako v ohnisku vzniklo malé jazero po hladine ktorého 
plávajú čierne lodičky uhlíkov. Raňajky budú suché a kafíčko ktovie 
kedy. Dal by som si teraz alžírsku kávu a sladké pečivko k tomu. Z 
tepla kaviarne pozeral na Dunaj… Nie! Prepúšťam Ťa zo svojích 
služieb smutný Dunaj. Pozdravuj odo mňa osem tisíc čajčích očí, 
Sandberg aj Devín. Ja patrím sem. Kde všetko nejde len dole vodou, 
ale kde sa dá aj stáť v rannej hmle, kde sa dá ležať medzi jesennými 
listami, kde sa dá počúvať ticho, kde sa dá padnúť do blata, vstať a ísť. 
Kde sa dá stúpať na modrý vrch. 
(venované Dežovi a Ivanovi) 

 
 

Jsem louka 
 

Libuše Matysíková                                                        kategorie Poezie 
 

Jsem louka 
plná pampelišek 

jsem žlutý koberec 
ze sluníček 

Jásavě si prožívám 
své jáství, bytí 

vše co mám 
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Stonehenge v Čechách  
Martin Burkyt                                                                kategorie Próza 
 
Byl krásný zimní večer a já se rozhodl zavolat kamarádům, jestli 
nechtějí vyrazit na vandr. První přišel na řadu Vašek: „Ahoj, tenhle 
víkend to vypadá na krásný počasí. Nevyrazíme na vandr?“ „Ani 
nevíš, jak rád vypadnu z města“ odpověděl. První člen výpravy byl na 
světě. Pak přišli na řadu Bachař, Kein, Jack a Michal. Všichni nadšeně 
souhlasili. Další úkol byl vybrat místo. Naštěstí jsem si vzpomněl na 
jeden potlach konající se v okolí říčky Braňky. Je tam nádherná 
příroda tak proč ne tam. Mailnul jsem to kamarádům a navrhl sraz 
v sobotu ráno v Plzni kolem osmé hodiny ranní. Okamžitě po odeslání 
jsem šel oprášit spacák, celtu a usárnu. 
Byl jsem na nádraží první. Koupil jsem si kafíčko, koblihu a sednul si. 
První přišel Kein. Kein je vysoký blonďák který právě dostudoval 
práva.  
„Ahoj,“ pozdravil. 
 „Ahoj,“ odpověděl jsem a zalomil mu palec. 
 „To počasí vypadá parádně co?“ 
 „Jo, úplná nádhera.“ 
 „No i když na sobotu hlásí menší vítr“ 
 „To už budeme dávno v lese a tam to nevadí.“ 
 Za chvilku dorazili Jack a Michal a v patách měli udejchanýho 
Bachaře. V duchu jsem si pomyslel jak se chlap vážící 120 kilo může 
přimět k běhu. Pozdravili jsme se a já se vydal koupit lístky. 
Když jsme dorazili do Všetat bylo kolem půl jedenáctý a my vyrazili 
směrem do lesa. Byl vskutku parádní den: svítilo sluníčko, všude bylo 
bílo a ani nebyla zima. Ideální počasí na zimní vandr. Dorazili jsme na 
krásnej palouček a jelikož byl čas k obědu rozdělali jsme oheň a začali 
klohnit. Po obědě jsme vyrazili dál. Starost nám dělal velkej černej 
mrak, ale zatím to bylo v pohodě. Za tři hodiny se to změnilo. Začal 
foukat studenej severák, sněžilo tak že jsme neviděli jeden druhýho a 
byla děsná kosa. Bohužel jsme zrovna nebyli v lese tak to bylo znát 
mnohem více, ale s odhodláním jsme šli dál. Po dalších dvou 
hodinách jsme skoro po tmě dorazili do lesa a dali se do hledání místa, 
kde by jsme mohli postavit bydlíky. 
 Jelikož to byl mladší a velmi hustý les, nemohli jsme nic najít, až se z 
dálky ozval Bachař: „Bacha, oheň.“ 
 Ztichli jsme a potichu šli směrem k ohni. Seděl tam chlap, ale 
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vypadal jak z nějaký historický skupiny. 
 „Ahoj“ pozdravili jsme. 
Něco zamumlal ale nikdo mu nerozuměl. Teda až na Michala. Jenom 
se na nás podíval a řekl: „Pánové, ten chlap mluví staroslověnštinou, 
tak se mluvilo za dob Velký Moravy.“ 
Všichni jsme udiveně koukali na Michala. 
 „Ty umíš tou staroslověnštinou?“ zeptali jsme se.  
„No, půl roku sem chodil ke strejdovi, kterej je blázen do Velký 
Moravy a nějaký základy mě naučil,“ odpověděl. 
 „Zkus se ho zeptat jestli neví o nějakým fleku na spaní!“  
Po chvilce drmolání s chlapem se k nám otočil a s úžasem řek: 
„Pánové máme tu čest s Velkomoravskym druidem. Bejval tady za 
dob Keltů a zůstal tady. Jo a zavede nás na jedno místo který je – a to 
sem mu nerozuměl.“ 
 Brada nám spadla až na hruď, ale šli jsme. Druid nás vedl tak 500 
metrů lesem, až jsme narazili na šutr. Promrzlí jsme byli až na kost. 
Druid vyndal z váčku nějaký bylinky, položil je na šutr a začal něco 
mumlat. Ani Michal mu nerozuměl. Najednou se rapidně oteplilo a 
druid zmizel. Už zase jsme stáli s otevřenou pusou.  
„A tohle dokázal jak? Víte někdo?“ 
 Jenom jsme mlčeli. Bylo teplo až jsme si sundali bundy, ale sníh 
kupodivu netál. Chvilku jsme se divili, ale pak jsme šli stavět bydlíky, 
uklohnit večeři a jít spát. 
V neděli už takový teplo nebylo. Vstal jsem jako první a šel se podívat 
na šutr. V tom jsem si všimnul že není jedinej. Vypadalo to jako 
Stonehenge, ale tady? Mezitím se vzbudil Michal. Koukal ještě 
udivenějc než já. Po chvilce jsme šli rozdělat oheň a udělat snídani. Po 
snídaní jsme diskutovali o tom co to vůbec je a jak se to tady vzalo. 
Diskuze to byla fakt horlivá, ale museli jsme vyrazit. Zabalili jsme 
věci a naposledy to omrkli. 
Cestou ve vlaku jsme si slíbili, že o tom nikomu nic neřekneme. Když 
jsem se vrátil domů musel jsem fakt dlouho přemejšlet co se vůbec 
stalo. 
Po tejdnu zas přišla sobota a my se zase setkali na nádraží, koupili 
jsme lístky do Všetat a vyrazili.  
„Pánové, našel jsem něco něco o tom co se nám stalo: je možný že to 
fakt byl Kelt, kterej nějakým zázrakem přežil do doby Slovanů a 
naučil se jejich řeč. Proč jsme ho ale potkali to fak netuším. Jo a taky 
je možný že ty šutry bylo rozpadlý Stonehenge.“ řekl Michal.  
To nám vyrazilo dech. Jeho vyprávění přerostlo v přednášku o 



 132 

Keltech. Zachránilo nás až to že jsme vystoupili opět na stejném místě 
jako před tejdnem a šli jsme zas na to místo. Ale žádný šutry jsme tam 
nenašli. Zmizely. 
  
 

Jdem 
 

Pavel Holma – Šerlok                                                   kategorie Poezie 
 

Jdem, 
stále jdem za svým snem, 

i když je vzdálený. 
Jdem zítřkům vstříc a víc? 

To nikdo nezmění. 
 

Sám? Ty nejsi sám, 
když zavoláš, tak mě tu máš. 

Svou ruku mi dej 
a můžem jít těm zítřkům vstříc. 

 
Jdem, 

stále jdem za svým snem 
a život ubíhá. 

Snem, naším snem je vzkázat všem 
že víra nezmírá. 

 
Sám? Já nejsem sám! 

Když zavolám, tak Tě tu mám. 
Svou ruku Ti dám 

a můžem jít těm zítřkům vstříc. 
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Větrný plášť 
 

Jan Kratochvíl – Orko                                                 kategorie Poezie 
 

(Poslední táborák) 
Větrný plášť 

pod ojíněným dechem 
mlžného rána 

 
Zapomenutá měď 

na nahých pažích stromů 
 

Pláč tažných ptáků 
polibek loučení 

 
Ozvěna tónů kytary 
v blátivých stopách 

pozdních dní podzimu 
 
 

Vízia 
 

Katarína Mezeiová – Túlavá Jackie                             kategorie Poezie 
 

Vypijem 
posledné pivo 

 
Vypíšem 

posledné pero 
 

Vyjdem 
na vysoký kopec 

 
Vykašlem 

sa na ľudí a začnem 
 

VYŤ 
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Šílenec 
Jan Frána – Hafran                                                       kategorie Próza 
3. místo 
 
Někdy člověk udělá dobrej skutek, protože to tak cítí, protože ví, že 
dělá správnou věc. Někdy udělá naopak špatnou věc, protože se mu to 
zrovna hodí do krámu a je dostatečně hajzl na to, aby mu to svědomí 
dovolilo. Někdy člověk někomu ublíží a pak ho to moc mrzí, protože 
nic takovýho rozhodně udělat nechtěl. Ale do určitý doby jsem netušil, 
že člověk může udělat dobrej skutek, i když měl v úmyslu pravej opak. 
Tak, jako se to stalo kamarádovi Hejkalovi. 
Bylo babí léto, jako když vyšije. V chladným sobotním ránu jsme se 
prodírali hustým Mimoděkovským lesem směrem k Ďáblovu potoku. 
Ten les je protkanej sítí úzkejch asfaltek. Nás hodně rychle omrzelo 
po nich ťapat a proto jsme je opustili a šli lesem. Daní za to byla 
nutnost překonat nesčetný mlází, křoviska, sem tam i nějakou rokli. 
Nijak nám to nevadilo, času jsme měli habaděj, do cíle dnešního 
putováni ve Stříbrným campu nám zbejvalo sotva dvanáct kiláků a to 
se dá za den ujít i s dřevěnou nohou.  
Právě jsme se chystali překřížit jednu ze silniček, když jsme před 
sebou uviděli podivnou scénu. Předcházel jí táhlej jekot, ozývající se 
z pravý strany. Po silnici se řítila rodinka houbařů, v čele kyprá 
maminka, za ní dvě holky pubertálního věku a voj uzavíral otec 
v gumovkách a rádiovce, ozbrojenej mohutnou sukovicí. Napřed to 
vypadalo, že příslušnice něžnýho pohlaví pronásleduje, ale pak jsme si 
všimli, že se co chvíli otáčí a mává klackem někam za sebe. Schovali 
jsme se do mlází a koukali, co se z toho vyvine. V nezměněným 
pořadí proběhli po silnici asi tak padesát metrů před náma. Za 
ozbrojenou hlavou rodiny se řítil obrovskej chlap v maskáčovejch 
kalhotách a rozepnutý košili, obutej do rozvázanejch kanad, úplně 
rozcuchaný vlasy mu divoce povlávaly ve větru. Hnal se za nima, 
hubu otevřenou dokořán, rukama jakoby škrtil sám sebe a vydával 
nesrozumitelný skřeky. 
„Pho – ho – h - the, vhy - ha – hla – hy – hu – ha – h – han – 
hu,“ soupeřilo jeho huhlání s jekotem dam. Řev se vzdaloval, až se 
rozplynul v lesním tichu. 
„Co to bylo?“ vydechnul kamarád Skinner. 
„Psychopat!“ 
„Šílenec!“ řekli jsme takřka současně s Hejkalem. 
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„Neměli bysme jim jít na pomoc?“ napadlo Skinnera. 
„Ty už budou dávno za horama, při týhle rychlosti jsou za deset minut 
dole ve vesnici a tam se ten blázen za nima neodváží,“ odmítnul jsem 
možnost projevit statečnost. 
Od vesnice se ozval výstřel. Pak další. 
Netrvalo ani deset minut a zase jsme to zaslechli. 
„Ha - he - ha – hto – huhu – hyhlat,“ huhlala obluda, když se kolem 
nás vracela tam, odkud přišla.  
Leželi jsme v mlází a ani jeden z nás tří nejevil touhu stát se hrdinou. 
Odvážili jsme se vylézt až dlouho potom, co v dálce utichnul i ten 
poslední huhel. 
„Nemám z toho dobrej pocit,“ řekl Skinner. 
„Třeba je to jenom neškodnej místní podivín a tý rodince nic 
nehrozilo. Jenom je vystrašilo to jeho mumlání a to, jak je 
velikej,“ servíroval nám těšínský jablíčka Hejkal. 
„Z něj by šel strach a hrůza, i kdyby tak nemumlal. Byl fakt 
obrovskej,“ řekl jsem. 
Přešli jsme cestu a obezřetně se vnořili do lesa za ní.  
V poledne už nám plápolal oheň na břehu Ďáblova potoka. Seděli 
jsme na utěšeným travnatým plácku na břehu dlouhý tůně, která 
vznikla, když kdosi neznámej postavil v nejužším místě toku 
kamennou hráz. Na ohni spokojeně bublal kotlík s čajem i ešus 
s gulášem. 
„Ticho, něco slyším,“ vytrhnul nás z idylky bystrouchej Hejkal. Na 
povel jsme strnuli a poslouchali. Zdálo se mi, jakoby se k nám po 
proudu neslo zase to huhlání, smíchaný se zurčením potoka. Pak se 
ozval ženskej jekot, zakončenej mohutným plácnutím do vody a 
všechno znova ztichlo. To už jsme zapadli za nejbližší stromy a čekali, 
co bude. 
Za pár minut jsme uslyšeli šplouchání a na hladinu tůně připlavala 
nejprve nůše s chrastím a za ní i její majitelka, typická venkovská 
babka v květovaný sukni a se šátkem na hlavě. Jednou rukou se držela 
nůše a druhou se snažila za stálýho funění a prskání zakormidlovat ke 
břehu. Široká sukně na hladině vytvořila kolo, takže babka vypadala 
jako busta usazená na plovoucím listu obřího amazonskýho leknínu 
Viktorie královské, kterej pomaloval abstraktní malíř. Vyskočili jsme 
z úkrytu a pomohli babce na souš. Leknín splihnul do podoby 
urousanýho mokrýho hadru. 
„Děkuju, mládenci!“ řekla, když popadla dech, „já myslela, že to bude 
moje smrt.“ 
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„Co se vám stalo?“ 
„Byla jsem na chrastí a najednou vám na mě vyskočil obrovskej chlap 
s dokořán otevřenou hubou. Držel se za krk a něco mumlal. Chtěla 
jsem před ním utéct, ale zakopla jsem o nůši a spadla do potoka. Než 
jsem se mohla chytit, vzal mě proud. Ani nevím, kam se poděl on.“ 
Půjčili jsme jí nějaký věci, co jsme měli navíc, zabalili ji do celt a 
napojili ji čajem s pořádnou dávkou rumu. Zahřála se a dokonce se 
přestala klepat. Sotva jí nad ohněm alespoň trochu uschly věci, trvala 
na tom, že chce okamžitě domů a hlavně pryč z lesa. Pro jistotu jsme 
ji šli do vesnice doprovodit. 
Na půlce cesty se proti nám vyřítilo policejní auto s blikajícíma 
majákama.  
„Co to tady provádíte?“ obořil se na nás strážce zákona bez pozdravu. 
„My? My tady zachraňujeme paní,“ ohradil se Hejkal. 
„Přišlo nám hlášení, že tady byla jedna rodina přepadena šílencem 
v zeleným,“ koukal na nás s neskrývaným podezřením. 
„Ten mě taky přepadnul a tady mládenci mi pomohli,“ zastala se nás 
babka. 
Vzorně jsme policajtovi nadiktovali všechno, co jsme dneska v lese 
viděli a předali mu babku, aby ji bezpečně dopravil domů. 
„Radši byste měli taky z lesa zmizet, než se ho podaří chytit. Může 
bejt nebezpečnej. Zatím ani nevíme, odkud se tady vzal, žádnej 
blázinec v okolí ho nepostrádá.“ 
„Nebojte, my máme pro strach uděláno,“ nafouknul se Hejkal. 
„Jenom aby,“ zapochyboval polda, zabouchnul za sebou dveře auta a 
nechal nás na lesní cestě samotný. 
„Tak snad abysme šli dál,“ navrhnul jsem, když mi nastalý ticho už 
kroutilo ušima. 
Těsně po setmění jsme bez dalších hrůzostrašnejch zážitků dorazili na 
Stříbrnej camp, kterej leží v jenom starým lomu. Je to pěkně krytý 
místo, lemovaný skálama. Camp je za tmy přístupnej po jedný jediný 
pěšině, tedy pokud si člověk nechce natlouct tlamu. Cítili jsme se 
bezpečně. Oheň hořel a my si pomalu chystali spaní. 
Stalo se to bez varování. Nad náma zarachotily šutry a mezi nás se 
s mohutným žuchnutím snesla obrovitá postava. Zblízka ten chlap 
vypadal daleko hrozivějc, než z dálky. Oči se mu leskly, hubu 
otevřenou v děsivým šklebu od ucha k uchu, vyceněný zuby se 
zlověstně leskly v záři plápolajícího ohně a velký uzlovatý pracky 
křečovitě svíraly jeho vlastní krk někde pod ušima. 
„He – hoj – he – he – hme, ha – ham - hic – he – hu - he – ham.“ 
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My dva se Skinnerem jsme se snažili zmizet skokem do tmy, Hejkal, 
vedenej instinktem bojovníka vypěstovaným dlouholetým tréninkem 
v oddílu karate, zaujal bojovnej postoj obludě přímo tváří v tvář. 
„Já se tě neleknu,“ ledově pronesl k postavě, která ho převyšovala o 
víc než hlavu. Pak vyskočil a vyťal soupeři tvrdej hák přímo na čelist. 
Ten pronikavě zařval bolestí, pak svěsil ruce a vrhnul se na čutoru 
s vodou. Vypil ji na jeden zátah. 
„Děkuju!“ řekl chraptivě a posadil se. 
Pomalu jsme se se Skinnerem plížili zpět a vůbec nic nechápali. 
„Nebojte se mě, já vám nic neudělám,“ pravděpodobně zopakoval to, 
to se nám snažil říct hned po tom, co mezi nás spadnul. 
„Mám blbej den,“ prohlásil, otřel si z očí slzy a bez ptaní si vzal další 
flašku vody.  
To už vypadal úplně mírumilovně, jenom si tak rukou masíroval 
čelisti. 
„A to to začalo tak hezky,“ pokračoval, „včera jsem si pěkně po 
samotářsku vyrazil na vandr a dneska ráno jsem si pořádně přispal. Do 
růžova vychrápanej jsem si natáhnul kalhoty, nazul kanady a 
labužnicky se protáhnul na sluníčku. Pak jsem si na plnou pusu zívnul 
a vypadla mi čelist z pantů! Huba zůstala dokořán otevřená. Chtěl 
jsem ji vrátit, ale nešlo to kvůli bolesti. Byla ukrutná. A co horšího, 
musel jsem si celou tu dobu držet panty rukama, jinak bych se bolestí 
zbláznil. Začal jsem hledat někoho, kdo mi pomůže, nemohl jsem se 
oblíct, nemohl jsem si zavázat boty, nemohl jsem se ani napít. Po 
hodině jsem měl v puse struhadlo, jak mi vyschla od toho průvanu, 
jazyk dřevěnej. Zkuste si v tomhle stavu někomu něco vysvětlovat! 
Jedna rodina přede mnou prchla z lesa a jejich fotr se mě pokoušel 
umlátit klackem, v cestě do vsi mi zabránil nějak pošahanej myslivec, 
kterej na mě střílel brokama a donutil mě k útěku zpátky do lesa. Bába 
s roštím přede mnou z nějakýho důvodu unikla plaváním. I policajty 
na mě někdo poštval. Ještě, že jsem narazil na vás! Ještě jednou 
děkuju za tu tvoji první pomoc!“ 
Zhluboka se napil z čutory a obrovskou prackou vděčně Hejkalovi 
zalomil palec. 
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Probuzení  

 
Petr Petříček                                                                 kategorie Poezie 

 
Sedím v trávě 

zarůstám tichem 
jen ptáci hravě 
budí mě trylkem 

 
Probuzen krásou 
nebe nad hlavou 
starosti nejsou 
vše je zábavou 

 
Na nic se neptám 

sám jsem odpověď 
něco mi šeptá 

jen dál prostě seď 
 

Jsem jako Buddha 
jen tady a teď 

přítomnost pouhá 
a v ní celý svět 

  

Přes kopírák jara 
 

Zdenka Líbalová                                                           kategorie Poezie 
 

Přes kopírák jara 
naklepu 

kouzelný příslib léta 
a den mi vykvete 

paletou vůní 
a zpěvu 
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Tajemný hlas  
Miroslav Tomek – Hopity                                              kategorie Próza 
 
Stojí starý tulák na rozcestí a přemýšlí. „Do leva nebo doprava“. Po 
chvilce se ozve hlas, který ho provádí už druhým dnem a který mu 
vždy poradil cestu na kterou se dát. Přišel znenadání, nikdy ho 
neslyšel a najednou měl pocit že ho musí následovat. Trochu se bál, 
ale zvědavost mu dodala odvahy kam, že ho do vede. A tak starej 
Pilous sbalil uzdu a vyrazil. "Rovně.“ „Co že rovně, ale tam žádná 
cesta nevede“. „Rovně“, ozval se ten tajemný hlas znovu. „No když 
rovně tak rovně“ dodal si odvahy Pilous a vyrazil. Po pár metrech 
zjistil, že snazší je se prodírat amazonským pralesem a ne touhle 
směsicí mlází, křoví a ostružin. Na malé mýtince usoudil, že prát se s 
džunglí nemá smysl a i to že už mladíkem není a sil je nedostatek, 
postahoval a svazoval vše co plandalo tak aby se nic nezachytávalo o 
tu divočinu kterou se prodírá. Po hodinách úporného snažení, kdy se 
pot mísil s krví a vytvářel tak na obličeji četné načervenalé potůčky si 
unavený Pilous se slovi „už nemůžu“ sedne na pařez a čeká, až se 
„ten“ hlas opět ozve. Trochu popíjí z feliny a pořád čeká. Trochu se 
nají a pořád čeká. Nic. dlouhé hodiny nic. „Tak kudy“ zařve, ale opět 
jen ticho mu odpovídá. „Že jsem nezůstal doma sedět na zadku, takhle 
se lopotit na starý kolena. To by snad napadlo jen vola, se za ničím 
trmácet a proč ten vůl jsem zrovna já? V tom lehký vánek donesl 
známou vůni. Pilous zhluboka nasál tu vůni a s mohutným výdechem 
řekl „Oheň“. „Někdo tady dělá oheň“. Všechny smysly a všechny 
svaly začali pracovat na plný pecky. Začal lítat po lese a hledat odkud 
to ten vítr přinesl. proklestil si cestu snad do nejzarostlejšího koutu 
lesa, prodral si tím nejhustším křovím a najednou viděl to co v koutku 
duše vidět chtěl na počátku toho putování. Před ním se otevřelo 
dlouhé předlouhé údolí, ba na konec vidět nebylo. Na dní tekla řeka, 
kterou lemovaly skalky, skály, zátoky no nádhera, nad kterou Pilous 
úplně oněměl. Slunce zrovna zapadalo a jeho barva dodala údolí tu 
pověstnou třešničku na dortu. Ve stmívajícím údolí postřehl oběvující 
světla po obou stranách no spíše zapalovali ohně jede , druhý , třetí, 
pátý , desátý........ 
„No tohle snad není ani možný. Těch je. Stovky, tisíce. Tolik trampů 
po hromadě jsem ještě neviděl.“ Bum přerušila šiška jeho hovor až mu 
shodila širák z hlavy. A hned se ozvalo. „No to je dost, že jsi taky 
dorazil seňore“ slyšel Pilous za zády a přitom se mu rozbušilo srdce, 
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že ani polknout nemohl. „Už jsme ani nedoufali že dorazíš,Taky se 
bojíš otočit seňore“ To je přeci.... Pedro. Je to Pedro. Nikdo jiný 
neříkal seňore. Ale ten je....... přeci už dávno... to přeci není možný. 
Pilous se shýbl pro širák a při tom dodal „Tebe Pedro jsem se nikdy 
nebál a bát nikdy nebudu“ a otočil se. 
Byl tam nezdálo se mu to a nebyl sám. Pedro se sombrerem a kytarou 
v klíně, Čára , Jaroušek, Majda, Bivoj, Pomněnka a Sůva. Sedm 
špalků obsazených a jedno křeslo volný.“ Vítej šerife opět mezi námi 
a přisedni“ řekl klidně Bivoj a Pedro se jako vždy zubil od ucha k 
uchu. Pilous pomalu obcházel kolem ohně a přitom cítil to teplo, jako 
vždy. V hlavě měl tisíc otázek, ale na žádnou z nich neznal odpověď. 
Zůstal jediný, poslední. Všechny viděl odcházet na poslední štreku, ze 
kterého není návratu a teď jsou tu. Zase spolu jako za dávných časů. 
Posadil se do křesla a ohromě si ulevil. „Tady mi bude taky dobře.“ 
  
 

Jsem nebe 
 

Libuše Matysíková                                                        kategorie Poezie 
 

Jsem nebe, modré jasné nebe 
léčím se s péčí naděje 
co kouká a co zahřeje 

 
Jsem tmavá jasná obloha 

jsem životní osnova 
jsem tmavou peřinou z černých mraků 
padají touhy zmaru, krachu i naděje 

 
Jsem zářivé světlo darů země 

Jsem něžným beránkem na obloze 
Jsem noční obloha s davy proměny 

Jsem osud s nadějí na změny 
Očekávám i naděje, že nebe rájem pro mne je 
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Touhy 
Gisela Hlavatá                                                               kategorie Próza 
 
Jako snad všechny malé holčičky si přála, aby se z ní stala krásná 
princezna. Jenže v páté třídě přestala vidět na tabuli a lékař vyřkl ortel 
– brýle navždy! To byl tedy podraz od života. Nikdy nebude úžasná 
krasavice před níž všichni tají dech a hlavně Ondra ze šesté cé 
nepadne na zadek. Maminka jí sice bez protestů zaplatila brýle, které 
si vybrala, ale to ji neutěšilo. Ani úspěch nové zpěvačky, jíž brýle 
velmi slušely jí nezvedl sebevědomí. Ona je přece jiná a zpívat stejně 
neumí. Neumí nic a má brýle. 
Utekla do lesa a dlouho plakala nad svým neštěstím. Teprv když jí 
došly slzy, všimla si, že vidí lístky na stromech, berušku v trávě a jiné 
detaily, které pro ni byly již delší dobu jen barevné skvrny. Bylo to tak 
úžasné, že utíkala do přírody kdykoliv jen mohla. Tam na ni nikdo 
nepokřikoval brejlovče, čtyřočko, slepejši a jiné duchaplnosti. Nebo 
utíkala do snění nad knížkami, kde se člověk snadno ztotožní s 
hrdinou. Kde je krásný, statečný, čestný, má bezva kamarády a zažívá 
spoustu senzačních dobrodružství. I ona zažívala svá malá 
dobrodružství, jen neuměla nikomu povědět o tom, že potok pod 
ledem kreslí zrcátka, nebo vylíčit krásu modrých ladoněk pod lesem. 
Ani neměla komu to říkat, každý by myslel, že je blázen. Na svých 
toulkách se cítila osamělá. Maminka sice měla pochopení, ale ne čas 
se s ní toulat. Ani by to nebylo ono. 
Po několika letech potkala před nádražím bývalého spolužáka. 
Tenkrát jí nepřipadal zajímavý, ale teď vypadal jinak. Trochu jako 
zlatokop z jejích dobrodružných knížek. V zelené košili s vestou, 
šátkem na krku a obrázkem na rameni. Na hlavě měl klobouk, na 
zádech tlumok a v ruce vak ve kterém by mohla být klidně rýžovací 
pánev. 
"Jé, ahoj Honzo, odkud jdeš?" dodala si odvahu. 
"Z trampu." 
"Hm, co to je, karneval?“ 
"To bych ti těžko vysvětloval," mávl rukou Honza. 
"Ale mě by to opravdu zajímalo," řekla a srovnala s ním krok. Nasála 
vůni lesa, uzeného a ještě něčeho, co si nemohla vybavit. Když Honza 
viděl, že se jí jen tak nezbaví, začal něco nesouvisle povídat. Podle 
jejích otázek poznal, že to moc nechápe. 
"Počkej," řekl, když došli k lavičce v parku. Otevřel vak, který nesl v 
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ruce a ukázalo se, že to není pánev, ale kytara. Chvíli jen tak brnkal na 
struny a pak začal potichu zpívat. Takové písně v životě neslyšela. 
Bylo v nich všechno o čem léta snila: Vítr ve vlasech, kanoe v 
peřejích, psí spřežení, toulavé boty, volnost, kamarádi, daleké země i 
hvězdné nebe. Nemohla se písní nabažit, pořád chtěla slyšet další, až 
nakonec Honza řekl: "Víš co, tak pojeď v sobotu se mnou." Až se jí 
zatočila hlava, přesně to si přála slyšet. 
To se stalo dávno, ale od té doby věděla, že sny jsou sice krásné, ale 
nejlepší je, když člověk není blázen zasněný sám. 
  
 

Jsem řeka  
 

Libuše Matysíková                                                        kategorie Poezie 
 

Jsem bystřina 
jsem řeka 

kapku za kapkou 
se voda stéká 

duním šumím bublám broukám 
hučím lenivě se ploužím 

tu stékám jako horská bystřina 
najednou tiším se 
jsem líná nevinná 

Osudy lidí proplétám 
a v celku dobře já se mám 

  

 
Velmi smutná satiricko-ekologická báseň 

 
Radek Matzner                                                             kategorie Poezie 

 
Jelen 

- zůstal v lese jenom jeden. 
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Tři sirky 
Miroslav Neuvirt – Wandri                                            kategorie Próza 
  
V pátek ráno začalo pršet a déšť pokračoval s malými přestávkami až 

do odpoledních hodin. Když jsme s klukama k večeru vystupovali z 
motoráku, lilo jako z konve. Úprkem jsme přeběhli z nástupiště do 
hospody za nádražím. Tam se snadno domlouváme. Dáme si nějaký 
pivo a počkáme jak se vše vyvrbí. 
   Vedle u stolu seděla skupinka místních mladíků nad zapnutým 

noutbukem a živě a hlavně hlasitě probírala jakýsi vzniklý problém. 
Povídali si, no řeknu vám pro mne někdy neznámým jazykem. Kluci 
znali moji slabinu,c o se týká moderní techniky. Tu se Bouška na mne 
obrátí a povídá: ,,Ty, hele víš o čem se ti mladí vlastně dohadujou?" 
Klidně se přiznávám, že mi smysl jejich hovoru trochu uniká a 
pokračuju, že já se zabývám jinými, pro mne důležitějšími věcmi. 
Zdůrazňuji, že ovládám několik hudebních nástrojů, že ještě dnes 
umím výborně morseovu abecedu, nemluvě o to, jak precizně pracuji 
a mapou a buzolou. Také solidně jezdím na lyžích, či kajaku a ještě 
přidávám, že i v tom nejprudším brdským lijáku rozdělám oheň 
maximálně třema sirkama. 
   ,,Říkáš třema sirkama a v brdským lijáku, jo?" Zpozorněl 

Achil. ,,Tak se podívej z okna", pokračoval. ,,To je podle mne ten 
pravej brdskej lijavec, tak že tady máš ty tři sirky a můžeš nám to 
předvést, co říkáte kluci?" Jasně, chechtali se ostatní. A pěkně tady na 
dvoře za hospodou. Hned mezi sebou uzavírali sázky, zdali se mi to 
podaří, nebo ne. Že jsem radši nedržel hubu, takhle se vychloubat. 
Všechny jsem posílal někam, ale co mi zbývalo. Tři sirky jsem zabalil 
do igelitového pytlíku, nasadil si pončo a vyrazil do deště. Rozhlížím 
se po okolí a hned kousek vod hospody mi padla do oka skupinka 
smrků stojících vedle nějaké stodoly. Doběhl jsem ke stromům a 
ulamuji dolejší suché větvičky. Prudkej déšť se ni dral pod pláštěnku, 
oblohu občas pročísnul blesk. Lámu tedy ty větvičky, když tu 
najednou záblesk, pak ohromná rána, jako z Tlustý Berty. Teď mi 
napadlo, jestli víte,kdo nebo vlastně co byla Tlustá Berta? No ženská 
to nebyla. Tak abych pokračoval. Jakmile to řachlo, instinktivně jsem 
sebou praštil na zem a rozhlížím se, co se vlastně děje. Představte si,ta 
stodola vedle hořela a i v tom lijáku během okamžiku stoupal k obloze 
hustý dým. 
   Zvedám se z mokrý trávy a mažu zpátky k hospodě. Ohlušenej tou 
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pekelnou šupou, řvu: ,,Kluci,hoří! Vy volové hoří!" Ti už vyloženi v 
oknech palírny, pozorují kouř .,,No dobře, dyť mi to vidíme, jsi 
vopravdu dobrej. Jen si nemusel dělat tak velkej oheň", chválil mě 
Achil. 
   To už se rozeřvala požární siréna a vesničani se sbíhali k ohni, déšť, 
nedéšť.Ti mladíci z hospody zaklapli počítač a šli překážet hasičům. 
Jen mi v klidu dopili pivo a pak vyrazili do už slábnoucího děště. 
         BRDSKÉ NOVINY : POŽÁR STODOLY 
V pátek 24.9.2010 po 18 hodině vypukl požár uskladněné slámy ve 

stodole místního ZD v Trhových Dušníkách na příbramsku. Policie se 
přiklání k verzi úmyslného založení požáru. Podle určitého svědka 
pobíhal v inkriminovanou dobu v okolí stodoly v prudkém dešti jakýsi 
podivín. Policie proto žádá další případné svědky, aby se ozvali na 
linku 158. 
  

Kamarádům 
 

Zdeněk Ryšánek – Crischot                                          kategorie Poezie 
 

Kamarádi, 
svěřuju vám svou ženu 

na tenhle vandr beze mě. 
 

Doufám, 
že neshledám ji zneuctěnu 

jako posledně. 
 

Přestala vařit, 
neprala, 

za tři dny se prvně usmála. 
 

Splaskly už otoky, 
nebolí záda, 

prý s vámi zase pojede ráda. 
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U moře  
Gisela Hlavatá                                                               kategorie Próza 
 
U moře poprvé: 
Přistáli jsme v odpoledních hodinách. Před letištní budovou stojí 

několik autobusů. V cizí zemi jsem poprvé, neznám místo ani řeč, ale 
z filmů vím, že letiště bývá mimo obydlenou zónu. Proto nastupuji do 
jednoho z autobusů, ať jede kamkoliv. 
   Můj odhad byl správný, jedeme do města. Cestou přistupují, teda 

spíš přiskakují a vyskakují lidé. Je teplo, dveře se nezavírají. Inu, jiný 
kraj. Někteří lidé strkají papírky do černé krabičky, asi jízdenky. 
Kdoví, kde je vzali, naštěstí se nekoná žádná kontrola. V tom přes 
zpocená těla ucítím slanou vůni. Moře musí být blízko. Pro jistotu 
jedu ještě dvě stanice, autobus se téměř vylidnil. Stojím na zastávce a 
v puse cítím sůl. Jdu ulicí mezi hotely, pak ještě obcházím stanový 
camp za nimi. Nikdo tu nechodí, což je dobře – na první setkání chci 
přijít sám. 
   Za campem už není nic, jen břeh a moře. Jdu blíž, písek vrže pod 

nohama a zírám. Všude se válí chuchvalce chaluh, odpadky, voda 
vyplivuje a zase si bere zpět nějaké plasty, kolem přeletí kus igelitu. 
Než jsem se sem dostal, je večer. Slunce zapadlo do kopečků za mnou. 
Přede mnou je ocelová obloha, ocelová voda a strašnej smrad. Nejen 
ve státě Dánským je něco shnilýho. Hnus fialovej. Co lidi na tom moři 
vidí? A co tu hledám já? No nic, někde se vyspím a ráno pojedu pryč. 
  Jdu ke kopcům za mnou. Písečná pláž skončila, pod nohama mám 
trávu. Doma bych si v ní ustlal, ale zjišťuju, že tady to nepůjde – tráva 
je samej pichlák. Kopečky jsou vlastně skalky a pod nimi drobný štěrk. 
Ale děsně tu táhne. Hledám závětří, ale už je tma, takže si radši stelu 
pod jednou skalkou. Balím se do celty a snažím si radši stelu pod 
jednou skalkou. Balím se do celty a snažím se vyhrabat jamky pod 
nejzatíženějšíma částma svýho těla. Kolem něco šustí a škrabe, 
kamení tlačí, ani hvězdy nevidím... 
   Moře podruhé: 
   Budím se se svítáním, bolavej, jak když vypadnu z mlátičky. Oči 

téměř nemůžu otevřít, asi mě něco poštípalo. Musím se vrátit stejnou 
cestou, nehodlám bloudit v kopcích. V malé tůňce, kde je kupodivu 
sladká voda si meju obličej. Otok trochu ustupuje. Blížím se k pláži a 
vidím jít od campu nějakou postavu. Schovám se za kámen, abych ji 
nevyděsil svým qasimodovským xichtem. Dobře jsem udělal. Je to 
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malá holka, tak čtyřletá, asi utekla mámě. Něco sbírá do kyblíčku, 
nejspíš mušle. Kousek ode mně začne hrnout písek na hromadu. Pak 
sbírá po břehu nějaké věci, zastrkává je do písku, občas přidá mušli z 
kyblíku. Je zcela zabraná do tvorby a já do sledování, že jsme si ani 
nevšimli, že se k nám blíží další postava. "Lucko, kde lítáš, my tě 
všude hledáme!" křičí ta žena čistou češtinou. Vysype kyblíček, 
šlápne na výtvor, popadne děvče za ruku a vleče ji zpět k campu. 
Čekám řev, ale holčička ani nemukne. Když zmizí, jdu se podívat na 
poničené dílo a rozhodnu se, že za statečnost jí ho opravím. Trvá mi to 
skoro hodinu při níž si uvědomím, že včerejší smrad zmizel (později 
se dovídám, že v noci pracují krabí uklízeči), a moře ve slunečným 
ránu je daleko sympatičtější. Taky mám hlad. Půjdu zjistit zda je v 
campu nějaký obchod. 
   Nacházím jen budovu správce, teda správcové. Obézní baba 

šermuje rukama před nosem nějaký slečně. Ptám se svou chatrnou 
ruskoněmčinou kde je obchod. Prý u hotelu, slečna mi ukáže. 
Představíme se, Liliana jde se mnou, ale zdá se mi smutná. Ptám se, 
co se stalo. Je studentka, právě jí skončila prázdninová brigáda a 
myslela, že si pár dní odpočine u moře. Jenže správcová samotné 
dívce stan nepronajme. Ale kdybych se zapsal já... klidně mi to zaplatí. 
Po nákupu jsme se vrátili a měla pravdu. S cizím "chlapem" ji klidně 
ubytují. Týhle morálce teda nerozumím. 
   Moře potřetí: 
   Uložíme si věci, střídaně se převlečem a jdeme se vykoupat. Lili se 

jen brouzdá u břehu a vrací se do stanu. Páni, oni mají moře a holka je 
neplavec. Taky nejsem žádnej přeborník, opatrně se nořím do vln. 
Lidi, to je paráda, ono to nese samo. Kochám se tím novým pocitem a 
ani si neuvědomuju, že se vzdaluju od břehu. Jen vlny jsou čím dál 
větší. Obracím zpět, když se mi na hlavu překlopí snad tuna vody. 
Zcela zpitomělej nadechuju další vlnu a už nevím kde je nahoře, kde 
dole a kde je břeh. Uklidni se – radím si – přece se neutopíš na první 
pokus. Snažím se vyhoupnout po vlně co nejvejš a už vidím kam mám 
plavat. Je to kus. Další vlna – poslepu hrabu všema čtyřma tak dlouho, 
až dřu kolenama o písek. Už jsem ztrácel víru a vypil jsem snad nejvíc 
vody v životě. No, chuť nic moc. 
   Na břehu nervózně stepuje moje spolubydlící s plavčíkem a oba se 

do mně pustí. Což jsem neviděl černou vlajku? Neviděl a i kdyby, 
jejich státní smutek nedržím. Ty vole, to není smutek ale výstraha, že 
jdou vysoký vlny a nesmí se plavat. No, to mi řekli brzo. Je mi 
poněkud nanic a jdu si odpočinout do stanu. 
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   Moře počtvrté: 
   K večeru je mi trochu líp a jdu se projít. Samozřejmě na pláž, Asi 

už na mě začíná fungovat mořskej magnetizmus. Cestou potkám 
Lucku, tu malou holku. Vida, zas mámě utekla. Chvíli si povídáme 
kam kdo jde. Říkám, že musím jít počítat devátou vlnu. "Vezmeš mě 
sebou," ptá se, přestože ztěží umí počítat. "Dobrá," říkám, "ale 
musíme to říct tvojí mamince." "Taky ti řeknu tajemství – víš, že jsou 
víly? Jedna mi spravila zahrádku," kulí na mě oči. Jdem spolu počítat 
devátou vlnu a vyhlížet mořskou vílu. 
  
 

Naša mamka 
 

Maťa Jendreková – Vrana                                            kategorie Poezie 
2. místo 

 
Toľko ju jedujeme 

až predčasne ostarela 
Je vráskavá cestami 

šedivá betónom 
globálne naštvaná 

no stále skvelá: 
 

Zaslúžili by sme 
nič iné 

než dostať na zadok 
 

A dostávame – 
vždy ďalšiu šancu 
urobiť si poriadok 

 
Len dokedy 
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V chatě a v létě 
Alois Páter – Lojzin                                                       kategorie Próza 
  
Už dávno jsem se chtěl zvednout, vypadnout ven před chatu a tam to 
rozdýchat. Nebo to zkusit na louce, obklopené mohutnými smrky s 
větvemi až po zem, na planině výhledů otevřené předloni polomem 
dolů do údolí, chtěl jsem to rozchodit na pěšině ke studánce, párkrát 
tam a zase zpátky, za sojčího pokřikování a tlučení neviditelných 
zobáků v korunách, chtěl jsem vyběhnout, po nedávnou bouřkou ještě 
slehlé trávě, projít úzkým zanedbaným korytem úvozu, a tam na 
hřebenu, kde se náš chodník kříží s modrou turistickou značkou si 
pořádně od srdce i od žaludku zakřičet, zanadávat, zařvat do 
zpovědnice lesa, uvolnit se…., chtěl jsem.... Namísto toho jsem seděl 
jak přilepený na lavici pod oknem a očima hltal - i když jsem se 
všemožně snažil dělat to nenápadně – pevná, široká, čerstvě do 
červena opálená, holčičí stehna. 
Kikina zaznamenala můj pohled, zjevně mu však nepřikládala takový 
význam, jaký ve skutečnosti měl, protože jen ledabyle řekla : „ Ještě 
jsem se nestihla namazat a nohy i záda mě už začínají pálit.“ Ležela 
totiž, pochlubila se hned jak jsem po poledni přifuněl nahoru, prý dvě 
hodiny na louce a chytala slunko. 
„ A tos byla vyslečená,“ zeptal jsem se docela hloupě. 
„No a jak jinak by ses chtěl opálit ?“ Pobaveně po mně hodila okem 
„Úplně ?“ Nedal jsem se odbýt. 
„Mám opalovačky, né?“ 
„Tak já ti ty záda potom natřu,“ řekl jsem polohlasem, trošku se 
usmívaje, ale zřejmě to neslyšela, šramotila dvěma hrbolatými ešusy 
na pokřivené plotně malého sporáčku. 
„Povídám, že ti natřu záda, potom.“ 
„Jó ? Tak jo, dík,“ dodala a dál se věnovala vaření. 
Roztopený sporák ještě zvyšoval celkové vedro, které teď 
nepolevovalo už pár dní. Před chvílí jsem k němu nanosil z lesa dřevo, 
aby bylo na vaření a Kikina se hned chytla, že tedy něco ukuchtí. 
Zíral jsem jak kmitá mezi stolem a plotnou. Když jsem se nabídl, že tu 
konzervu s lečem otevřu, jen se zasmála a hbitě si ji otevřela sama, ani 
se přitom neřízla, ani nepřevrhla stůl. 
Měla obratné, na holku trochu silné ruce, od loktů nahoru taky dobře 
připečené, ale ne zas natolik, aby nebyly vidět shluky tmavých pih, 
rozhozených po pažích i ramenou, jako dolíky rzi na špatně natřené 
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plechové střeše. Měla pihy i ve výstřihu a vzadu za krkem, všude kam 
jsem jen mohl díky hnědému batikovanému tílku dohlédnout. Ani její 
široký profilovaný nos jich nebyl prostý – pár si jich vyskákalo i na 
čele. Nedokázal jsem nedomýšlet, kde všude je ještě má. 
Rezavé vlasy, ale takovou tou tmavou a měňavou barvou, jakou mívá 
čerstvě odlitý bronz, trošku krabaté a nepodajné, skoro vždy nad 
čelem vyčesané na vysoko do širokého číra, se jí na temeni 
mocimermo draly ze sevření velkého spínacího hřebene a když jej 
někdy sundala a pak pohodila hlavou, rozlily se jí po ramenou jako 
zářivá opaleskující tekutina. 
„Ber si, je to hotový,“ postrčila přede mne kouřící ešus, na stůl hodila 
dvě hliníkové lžíce. Přinutil jsem se roztržitě pokrájet dlouhým nožem 
patku chleba. Dusno v chatě se znásobilo štiplavou vůní vařené 
papriky a klobásového koření. 
„Tak co, dostal ses na tu vysokou?“ zahuhlala plnými ústy a obrátila 
ke mně hluboké tmavé oči. 
Pokoušel jsem se do nich nahlédnout, ale nešlo to, byly jak hradní 
studny. 
„Ale jo,“ snažil jsem se nebryndat lečo po stole. „A ty, ty se budeš 
narok taky hlásit, jsem zaslechnul, kdesi.“ Chvíli honila sousto po dně 
ešusu a křenila se do něj jako by se styděla. 
„Chtěla bych, ale až jestli odmaturuju.“ Špitla a byli jsme po jídle. 
Udělal jsem si pohodlí.Je to přece jen velká výhoda mít prázdniny a 
moci tím pádem na víkend vyjet už v pátek ráno. To ostatní, pracující, 
se sem na chatu dostanou až v podvečer, nejspíš. 
Kikina běhala kolem a dělala pořádek. Copak si ta ženská nemůže dát 
chvilku pohov ? 
Civěl jsem na její kraťasy . Pěkně vysoko ustřižené ze starých riflí a 
ještě na koncích roztřepené . Fascinovaly mě, zrovna tak jako světle 
rezavé chloupky na pažích a lýtkách.Cítil jsem, jak mi v krku narůstá 
knedlík. S námahou jsem ho spolknul. 
„ Ty, Katko,“ řekl jsem chraplavě a cosi mě zvedlo z lavice. Schválně 
jsem jí neoslovil přezdívkou. Připadla mi pro tuto chvíli úsečná, ostrá 
jako staccato, tuhá jako sádrové vejce a k té veselé malé zrzečce plné 
energie se, podle mého, vůbec nehodila. Možná by bylo ještě lepší 
říkat jí Káťo, nebo Kačenko. 
Strnula jako kočka, když jí ostře napomenete a tázavě se ke mně 
otočila. 
„No, já, víš,“ trošku jsem se zajíknul. „ Říkal jsem si, že bysme mohli 
namazat ty záda,“ doplnil jsem rychle. 
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„Jo záda,“ zašklebila se, „jasně, hned to bude.“ A skutečně po chvilce 
zašmátrala v batohu na horní palandě a vylovila útlou lahvičku 
opalovacího oleje.Postavila ji na stůl, sedla si obkročmo na lavici zády 
ke mně a batikované tričko vyhrnula do půlky zad. Kůži měla slušně 
propečenou a rudou, jen hrbolky obratlů uprostřed připomínaly 
melír.Ruka se mi chvěla, když jsem si naléval do dlaně malou 
loužičku oleje.Snažil jsem se být veleopatrný, ale přesto ucukla při 
prvním dotyku. Rychle to ustála a já jí jemně hladil dlaní, masíroval 
konečky mastných prstů a přes vrstvu oleje jsem cítil horkost sálající z 
jejího těla. Trošku se mi z toho vedra motala hlava. 
„To tílko musíš sundat, jinak to nemá cenu,“ prohlásil jsem rezolutně. 
Zaváhala jen chviličku. Pak si jej naučeným pohybem stáhla přes 
hlavu a odhalila bleděmodrou šňůrku od opalovaček, zavázanou na 
jednu kličku a pevná ramena taky pěkně spálená. S chutí jsem se do 
nich pustil. 
Šňůrka visící z uzlíku na jejich zádech přitahovala moje oči jako 
magnet hřebík. Po chvíli jsem se přistihl, že se dívám už jenom na ni. 
Kroužil jsem dlaní kluzkou od oleje opatrně kolem a když už se mi z 
toho upřeného pohledu začaly před očima dělat mžitky, zadržel jsem 
dech a energicky zatáhnul. Oba uvolněné konce sklouzly hladce po 
lesklé kůži do stran a zmizely. Červená plocha zad se zaskvěla 
nerušená, jako tenisové antukové hřiště, pěkně uválené, po zápase, 
kdy síť i bílé čáry jsou už uklizeny a hráči sedí v šatně. 
„Jé promiň, to sem nechtěl,“ dostal jsem ze sebe, ale cítil jsem, že oba 
víme, jak to bylo. 
Narovnala se náhle a prudkým pohybem – až jsem se lekl – se ke mně 
otočila čelem. Ruce, kterými si přidržovala horní díl na prsou odtáhla 
a ten sjel kamsi dolů. Hleděla trošku rozpačitě a pobaveně na moje 
dlaně leskleskvoucí olejem, které jsem strnule držel před sebou, jako 
bych jí žehnal, jako bych se chtěl ve strachu bránit. 
„Ty přeci, Monty, chodíš s Terezkou,“ řekla pomalu a dala si záležet, 
aby to znělo vyčítavě. 
„No, ano,“ kroutil jsem se, „ale ty nikoho nemáš, nebo máš ?“ Upřeně, 
už bez zábran hleděl jsem na místa na jejím těle, kterých se slunce 
nedotklo. Pihy tam podle očekávání byly a na bledém podkladě se 
obzvláště vyjímaly. 
„Nemám“, vydechla téměř zahanbeně a její obličej se náhle změnil, 
zdálo se mi, že zesurověl. Chvíli jsem zkoumal, není-li to jen maska, 
ale pak jsem zahlédl, jak se ty její studánky začínají plnit a nalévat, a 
nezbylo mi, než jí popadnout do náruče - dávaje pozor, aby mi, celá 
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kluzká, neupadla - a odnést ji na postel pod otevřené okno, z něhož 
proudící vánek aspoň trochu ochlazoval, což jsem ovšem v tom 
okamžiku vůbec nevnímal. 
Potom šlo všechno ráz na ráz a my stoupali na posvátnou horu, 
vzývajíce při tom různá pohanská božstva, jejichž jména jsme ještě 
před chvílí neznali, zalykali se horkem a jako ryby občas lapali kyslík, 
občerstvený vůní lesa a mateřídoušky, valící se na nás oknem. Šlápli 
jsme do toho a když jsme po chvíli konečně zdolali vrchol, vztyčili 
jsme korouhev na oslavu toho fajn výletu a pak už jsme byli jen 
potichu a nic neříkali a kolem občas naštvaně bzučely těžkopádné 
mouchy, které lenivě přilétaly z venku a nikdo je neodháněl. 
Odlepil jsem se pomalu a šetrně a zapřel se na loktech.Cítil jsem směs 
potu a opalovacího oleje a zdálo se mi, že je tou vůní chata 
nasáklá.Viděl jsem naše nohy propletené bez ladu - střídavě rezaté a 
černé chloupky vlhce zplihlé, ještě šokované vzájemným dotykem – 
stínované ostrými obrysy plochého pozdního slunce, které se ve 
špičatých obrazcích dralo dovnitř, objevovalo částečky prachu tančící 
v paprscích před magickým závěsem černého divadla - skrývání a 
obnažování - scéna, kterou by zachytil snad jen objektiv drtikolův a já 
ji hltal očima zděšen tím, že utíká do minulosti a nebude. 
Za moment jsme se, pořád ještě mlčky, vyměňujíce si kradmé pohledy 
a jakoby provinilé úsměvy, oblékli a vyšli před chatu, kde již nachověl 
večer, sedli jsme si na zápraží, s vědomím, že alespoň pro tuhle chvíli 
máme jeden druhého jsme se vzali za ruce a v tom, zezdola, z míst kde 
z lesní cesty odbočuje pěšina, ozvalo se veselé skřehotání – hlasy - 
kamarádi. 
  

Smutná vŕba 
 

Bohdan Mezei – Haluz                                                  kategorie Poezie 
 

Smutná vŕba je moje srdce zakliate, 
Kmeň poskrúcaný žiaľom ako moja tvár. 

Si rieka, je však sucho. 
Je to prosté. 

Ak nie som s tebou, umieram. 
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Ranní brouzdání  

 
Jarmila Faltová – Kytka                                              kategorie Poezie 

 
Kapky rosy 
kapky deště 
ty mne nutí 
vstávat ještě 

dřív než slunce 
potká ráno 

nad obzorem 
kde se zlatí 

Tam 
kde mám to procouráno 

a kde brouzdám se 
tak s chutí. 

  

 
Srpen  

 
Jaroslav Beneš – Bača                                                 kategorie Poezie 

 
A je mi smutno, je mi krásně, 

srpnový večer usíná. 
Pro kapku medu na dně básně, 
pro tvoje rty, jež krásně krásně 

rudě se barví od vína. 
 
 

Srpnová noc si šaty chystá, 
v barvě tvých vlasů havraních. 
V černi tvých očí, volba jistá 
a v srdci mém je příliš místa 

a příliš šedi na skráních. 
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Verbežem snadno a rychle  
Petr Soldát – Harmonika                                               kategorie Próza 
  
Takhle jednou o sobotě zevloval Fujara na vlakáči. Ne, že by snad 
hodlal cestovat vlakem, ale čekaje na odvoz, zkoumal osazenstvo 
nádraží, zdalipak se tam nevyskytuje nějaká ta ženština trampského 
rodu, která by se dala přemluvit ke společnému prožití víkendu. 
Žádná taková se však v obvodu nádraží nevyskytovala. Když se 
zoufalý Fujara zamyslel nad tím, zda oslovit nádražní uklízečku, 
ozvalo se před nádražím neskutečné řachtání výfuku a Fujara pochopil, 
že dorazil Strakapoud. A skutečně. Před nádražní budovou, na zákazu 
stání, stála Škoda 100, pro svůj nátěr přezdívaná Oranžový démon. A 
jelikož zpoza rohu vyskočila část bezpečnostního sboru státu v placaté 
čepici, přihodil Fujara urychleně svůj bágl do auta a Oranžový démon 
hbitě odrazil od chodníku, nechávaje za sebou v oblaku kouře část 
bezpečnostního sboru státu, i s placatou čepicí. 
***** 
„Máš nějakou představu o tom, kdy už tam budem?“ Strakapoud za 
volantem byl lehce nervózní. 
„Žádnej strach, pracuje se na tom“ odpověděl Fujara, zahloubán do 
jakési krabičky. 
„ Tak si přestaň hrát si gejmbojem a koukni do mapy.“ 
„ Dyť koukám.“ 
„ Cože?“ 
„ Digitální mapa s DžíPíEs navigací.“ oznámil Fujara. 
„ Príma. A kde podle toho klumpru jsme?“ 
„ To vím náhodou úplně přesně“ Fujara zmáčkl několik tlačítek a pak 
hrdě prohlásil: 
„ V centru Varšavy.“ 
Strakapoud se nakvašeně rozhlédl, protože žitné pole v okolí mu 
rozhodně jako centrum Varšavy nepřipadalo. Zamyslel se tedy, proč 
už Fujaru dávno nepřizabil a pravil: 
„ Jestli ten křáp okamžitě neschováš, tak ti ho rozšlapu.“  
Fujara svou džípíesku uraženě schoval na dno té nejhlubší kapsy. 
***** 
„Můžeš mi laskavě sdělit, proč máš na zádech takovou skříň?“ pravil 
jdoucí Strakapoud poté, co již asi hodinu, namísto do přírody, čučel na 
Fujarův obrovský batoh. 
„ To je speciál americkej invazní v digitál kamufláži.“ 
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Strakapoud musel sdělení nejprve rozkódovat, ale výsledná informace 
mu stejně žádné štěstí nepřinesla.  
Pohlédl na svou drobnou usárnu a zkusil to znovu. 
„ Ptal jsem se, proč to máš na zádech ty. Který jiný blbci se s tím tahaj, 
mě nezajímá.“ 
„ Protože se to dobře nosí, protože se tam všechno vejde a protože to 
měli ve výprodeji.“ 
Ani tato informace Strakapouda mnoho neuklidnila, protože všechno, 
co se do báglu vejít mělo, se mu přece vešlo do usárny, tak co. 
Nicméně se jal zkoumat Fujarův batoh zblízka a jako první našel 
cedulku s cenou.  
Chvíli přemýšlel, jestli se nemá rovnou zbláznit, ale pak se zeptal: 
„ To museli hodně zlevnit, že jo?“ 
„ To je už po slevě“ zvesela oznámil Fujara a Strakapoudovi začalo 
cukat v obočí.  
Nebylo divu. Udaná cena batohu po slevě by s největší 
pravděpodobností nasytila několik somálských vesnic na rok dopředu.  
***** 
Naštěstí vandrovníci dorazili na kemp, kde Strakapoud mohl ulehnout 
a nechati tak zotavit svou mysl pohledem do korun stromů. 
Když vstal, přistihl Fujaru při rituálním tanci. 
„Co to zase vyvádíš?“  
Fujara lehce nekoordinovaně podupával na mýtině a v ruce třímal 
nevelký balíček. 
„Počkej a uvidíš“ pravil neustále podupávající Fujara a najednou 
praštil s balíčkem o zem. 
Na mýtině náhle vyrostla kopule flekatého stanu. 
„ Speciál americkej invazní“ prohlásil hrdě Fujara. 
Následujících několik minut bylo možno Strakapouda opět nalézti, jak 
v poloze ležmo pozoruje koruny stromů. 
Když se zvedl, odešel v sebeobraně pro dřevo. 
***** 
Lesem se najednou začala rozlévat vůně guláše. Ucítil jí i Strakapoud 
a tak, s náručí plnou dřeva, cválal zpět k ohništi, domnívaje se, že 
Fujara rozdělal oheň a vaří jídlo. 
Zhruba z poloviny to byla pravda. 
Na kempu se vyskytovalo vyhaslé ohniště, Fujara a před Fujarou na 
zemi jakási pobublávající plechovka. 
Strakapoud odložil dřevo a několikrát Fujaru zkoumavě obešel.  
Nic. Líh, plyn, benzín, prostě nic. 
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Nakonec mu to nedalo. 
„ Co to patláš“ otázal se roztomile. 
„ Speciál americká invazní samoohřívací konzerva s gulášem. Tady za 
to trhneš, dojde k chemický reakci, a to ti ohřeje to jídlo.“ odpověděl 
učeně Fujara, míchaje bagrem podivnou hmotu. 
„ Takže ty tady žereš instantní guláš, vohřejvanej na chemii?“ 
Strakapoudovo zděšení začalo pomalu, ale jistě, přerůstat v paniku. 
„ Teď už docela chápu, proč o nás řikaj, že sme verbež“, dodal ještě 
odevzdaně, rozdělal si oheň a začal chystat fazole na špeku. 
Nad korunami stromů zafoukal vítr a začalo se zatahovat. 
***** 
Kolem páté ráno se u Fujary dostavil pocit náhlé tísně. Poslední, co si 
pamatoval, bylo milé plácání občasných kapek o stan, a od ohniště 
znějící Strakapoudovo mrmlání o změkčilcích ve stanech. Teď venku 
zuřila jakási tropická bouře a ještě ke všemu ho něco tlačilo do zad. 
Rozsvítil tedy baterku a otočil se. 
Víc jak polovinu jeho luxusního stanu zabíral promoklý Strakapoud a 
zimničný třas dotyčného urychloval výrobu másla v nedalekých 
mlékárnách až o padesát procent.  
Fujara neměl to srdce se kamarádovi posmívat, takže ho obložil 
několika náhradními proprietami a začal ze svých zásob chystat 
snídani. 
***** 
Probíhající bouře ani náhodou neslábla a kolem jednoho ze stromů 
bylo omotáno cosi, co vzdáleně připomínalo celtu se spacákem. 
„ Tak co, ty změlčilej verbeži, jak je po těle?“ otázal se kamaráda 
Fujara. 
Strakapoud neodpověděl. Nemohl. 
Pod invazním stanem, navlečen do Fujarova náhradního, speciál 
amerického invazního spacáku, se cpal samoohřívacím, instantně-
chemickým gulášem, až se mu dělaly boule za ušima. 
  

Listopadové haiku z Vysočiny I. 
 

Jakub Florian                                                               kategorie Poezie 
 

Podzimní rychlík 
projíždí v mlze řadou 

bezlistých stromů 
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Svatojánská 
 

Gizela Hlavatá                                                              kategorie Poezie 
 

V předvečer ztichne krajina 
květy se v lukách rozvoní 

je slyšet jen ptáky v korunách 
zem dýchá v tichém souznění 

 
Pocestný na mezi usedne 
zapomněl na své spěchání 

oči své k nebi pozvedne 
ze vsi zní zvonek klekání 

 
Tuší jak kdesi na prahu 

hospodář znavený usedne 
i dobytek se přestal pást 

vše jako v modlitbě ustrne 
 

A zemský ráj to na pohled 
mír se dá téměř nahmatat 
v té chvíli kdy se končí den 
než slunce začne zapadat 

 
Náhle se stíny prodlouží 

na nebi vzplane ohňostroj 
vlaštovka stane se rorýsem 

mouchy se změní v komáří roj 
 

Z lesa se plíží mátohy mlžné 
svým šedým pláštěm zahalí zem 
na nebi vyjde hvězdička první 

zároveň s měsícem 
 

Noc to je paní tajemných tvorů 
vládne těm skrytým životem 
sluneční děti poběžte domů 

nechte si každý zdát svůj sen 
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Až moc noci zbledne v hodině jitřní 

v tom čase mezi vlkem a psem 
zem v ranním chvění způsobí zázrak 

zrodí se nový den 
 
 

Tak trochu jiný vandr  
 

Martin Šlápota – Šlápi                                                 kategorie Poezie 
 

Páteční podvečer 
nultá míle vandru. 
Usedám k okénku 
lokálky Pentium. 

 
Na perónu víkendu 

nechám ležet chandru. 
Přes kabel mizím z reality 
a za okny míhají se bity 
domény VANDRY.CZ. 

  

 
Takej krajiny na svete niet  

 
Adalbert Mezei – D'Ady                                                kategorie Poezie 

 
Perinu hlavou neprerazíš 

Keď sa za ňou skrýva 
Stena 

Hoci s fototapetou 
Rajskej záhrady 

 
Takej krajiny na svete niet 

Akú si dokážeš vysnívať 
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Vlaštovka od Bílé skály  
Jan Pohunek – Přebral                                                  kategorie Próza 
1. místo  
  
Seděl jsem tenkrát zrovna sám v hospodě „U prasklýho pádla“, 
propíjel se na dno půllitru bublinkový limonády a krátil si čekání na 
vlak studiem mapy. Vracel jsem se přitom v duchu na místa, kterýma 
jsem o víkendu prošel a v duchu už si sestavoval podrobnou zprávu 
z tohohle samotářskýho vandru pro kamarády, který pracovní 
povinnosti přinutily zůstat v létem přidušený Praze. Kolem bzučely 
neklidný mouchy, asi marně hledaly obraz císařpána. 
„Ahoj, máš tu místo?“ ozval se mi najednou za zády chraplavej hlas. 
Zvednu oči od zelený plachty a koukám, ke komu patří. Starej tramp, 
říkávali jsme takovejm ve skautu „klasici“. Já ten echt trampskej 
zevnějšek neberu tak vážně a stačí mi, když ven jedu v něčem 
přírodně zabarvenym a se starou tmavozelenou gemmou, ale tenhle 
vypadal, jako by vypad odněkud z Hurikánovo Dějin. Na hlavě měl 
koženej klobouk, na sobě zelenou ošoupanou bundu, snad vojenskou, 
a kostkatou košili se záplatama (kdo dneska ještě záplatuje?), kalhoty 
pláťáky, taky sešívaný. Jeho pefektně sbalená usárna byla evidentně 
prvoválečná. Kolem krku šátek, celej dojem trochu narušovaly jen 
rozbujelý prošedivělý zrzavý fousy, který připomínaly spíš nějakýho 
kavkazskýho povstalce. 
„Ahoj. Ale jo,“ odpověděl jsem a vymotal volnou židli z popruhů 
svýho batohu. 
Dotyčnej si hned sednul a ještě než si stačil objednat pivo, hned 
povídá: 
„Jsem rád, že jsem tě konečně našel!“ 
„Uh, cože?“ koukám na něj. Vypadal solidně a netáhlo z něj, snad se 
na mě nevytasí s vlezle přehnanym kamarádovánim a s tim, že mu 
jako na potvoru chybí pár drobáků na vlak. 
„Jasně, promiň, my se neznáme. Já jsem nějakej Moták, a ty budeš 
Jerzy. Jerzy z Prahy, ne?“ 
„No, kamarádi mi tak říkaj,“ přikývl jsem nechápavě, „co se děje?“ 
„Psal jsi někam na web, že pojedeš do tohohle kraje. Já tu jsem 
celkem často, tak mě napadlo, že si na tebe zkusím počíhat u nádraží, 
no, a povedlo se,“ usmívá se a hned pokračuje: 
„Totiž, to jsi ty, kdo loni do Trapsavce posílal Vlaštovku od Bílý skály, 
žejo? Myslel jsem, že budeš starší, ale...“ 
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Má pravdu, se svou prvotinou jsem se loni skutečně týhle soutěže 
účastnil a dokonce i trochu zabodoval. Celkem mě to i překvapilo, 
protože jak jsem se pak doslech, povídek vo krásnejch slečnách, co 
přijdou v noci k ohni a potom se ukáže, že to byly všelijaký víly, 
divoženky nebo strašidla, není zrovna málo. Že by to byl nějakej 
obdivovatel mýho veledíla? Možný to je, sborníčků se tenkrát vytisklo 
celkem dost a navíc se celá povídka odehrávala v tomhle kraji. 
„Jo, to jsem napsal já,“ přikývnu a snad se i trochu rozpačitě červenám. 
Moták na mě spiklenecky mrkne: 
„Tys jí tu potkal, viď? Potkal jsi Vlaštovku.“ 
Hospodskej mu přinese pivo, díváme se na sebe přes sklenice. 
„Ne, to ne,“ řeknu omluvně, protože tušim, že ho tahle odpověď 
z nějakýho důvodu zklame, „jenom se mi ten nápad líbil, tak jsem 
z něj udělal povídku.“ 
Chlap na protější židli se zarazí a pak se z něj vysype: 
„Ale vždyť jsi jí popsal přesně, úplně jsem jí poznal, to je celá vona. A 
navíc, vystih jsi takovej ten šmrnc... Přesně ten její druh šmrncu. Jsi si 
jistej?“ vykládá trochu zmateně. 
„Jsem,“ pokrčím rameny. Vypadá smutně, až je mi ho trochu líto, ať 
už má třeba o kolečko víc nebo ne. 
„Počkej chvilku...“ povídá zamyšleně, hrabe se v torně a za chvíli už 
drží v ruce starej, vlhkem zkroucenej sešit v pevnejch deskách. 
Nalistuje asi třetí stranu a pak ho přede mne položí na stůl: 
„Tady...“ 
Přes celou stránku je nalepená zažloutlá černobílá fotka, na který stojí 
pět trempířů u ohniště před nějakou nedovostřenou vápencovou skálou 
porostlou borovicema. Tři kluci, dvě holky, všichni podobně 
staromilsky ustrojený. Než si je stihnu pořádně prohlídnout, zastíní mi 
je Moták ukazovákem: 
„Ferda,“ jede zleva prstem po postavách, „vedle něj stojim já,“ ukáže 
na vytáhlýho holobrádka, kterýmu může bejt tak sedmnáct, „Nelly, ta 
s náma jezdila jenom chvilku, Čopek,“ zarazí se a vrásky mu 
rozvrásněj čelo, „...a tady vedle Čopka Vlaštovka. Rok sedmdesát 
jedna.“ 
Vlaštovce z fotky to sluší, nemá sice úplně takový ty televizní míry, 
ale všechno zas na správnym místě, to jo. Zpod obřího klobouku jí 
vykukujou světlý kudrnatý vlasy až po ramena, košile se sympaticky 
napíná, prostě hezká holka. Musím v duchu uznat, že noční 
návštěvnici z mý povídky je trochu podobná. Vlastně víc než trochu, 
mohla by to klidně bejt ona. 
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„Tohle je poslední společná fotka, co máme,“ povzdechne si Moták, 
„asi tě zajímá, proč ta tvá povídka přinutila takovýho dědka jako jsem 
já, aby tě stopoval až sem, žejo?“ 
Neurčitě kývnu hlavou a Moták to bere jako souhlas: 
„Vono to není poprvý, co se mi s ní něco takovýho stalo...“ zachmuří 
se a pak začne odjinud: 
„Víš, Vlaštovka byla výjimečná ženská, musel bys jí zažít naživo, 
abys to pochopil. Fotky jsou holt jenom placatý vobrázky. Nikdy 
předtím jsem žádnou takovou nepotkal, a ani nikdy potom. No, co ti 
budu povídat, byli jsme do ní zabouchlí všichni. Teda, skoro 
všichni...“ 
Kouká mi do očí, asi má dojem, že mě moh svejma vzpomínkama 
otravovat, tak rychle přidá na důrazu, aby stih říct to důležitý, než se 
nějak vymluvim a prchnu: 
„Hele, může to znít pateticky, ale vona byla fakt zázrak. Byla 
vodněkud ze Žižkova, táta v Kolbence, máma hrála všelijaký vedlejší 
role v tamnim divadle, prostě normální rodina. Ale Vlaštovka... měla 
talentů na deset lidí. Chodila na konzervatoř, uměla hrát na cokoli, 
z čeho jsi dostal aspoň jeden tón, tak, že to vypadalo, jako bysme 
s sebou měli přibalenej symfoňák. Vyhrávala s trampskejma 
básničkama všelijaký ty soutěže, kde jsi jinak musel to tý prolezie 
narvat aspoň jednoho Lenina a dva partyzány. Ale Vlaštovka dovedla 
rozbrečet pár řádkama vo slunci, co zapadá nad starym kempem, i 
vysloužilýho politruka. Řádkama, který sama napsala, mimochodem. 
Vedla nám taky kroniku, kreslila a psala zvadla, taky jedinečný dílka 
a...“ zarazí se: 
„Myslíš, že přehánim, žejo?“ 
„No, přinejmenšim je vidět, že jsi jí měl fakt rád,“ pousměju se. 
„Jo, to měl,“ povzdechne si. 
„Co se jí stalo?“ troufnu si zeptat se na to, k čemu evidentně celá tahle 
řeč spěje. 
„To právě pořádně nevím,“ zamračí se Moták: 
„Víš, ona nejen, že byla chytřejší a krásnější než my všicky 
dohromady, což nakonec zas nebylo tak těžký, ale přitom byla taky 
hrozně v pohodě. Asi to znáš, inteligentní ženský mívaj v jejím věku 
často všelijaký divný komplexy a za hezkou fasádou se schová i 
strašná čarodějnice, ale u ní ne. Vobě nohy na zemi a přitom hlava 
v oblacích, abych tak řek. Hrozně vzácná kombinace. Navíc tak nějak 
dovedla přirozeně zlepšit náladu každýmu, kdo kolem ní třeba jenom 
prošel.“ 
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Upije z půllitru, otře si vousy a s lehkym ironickym podtónem dodá: 
„Já moc na takový ty nadpřirozený energie nejsem, ale jestli třeba 
normální člověk vyzařuje nějaký ty pozitivní kvanta dejme tomu jako 
žárovka, tak vona měla výkon dvou temelínskejch bloků. Na každýho 
takhle působila... Na každýho kromě jedinýho člověka.“ 
Aha, takže tady bude zakopanej pudl, napadne mě. Určitě v tom bude 
milostnej trojúhelník, i když jestli si Moták až tolik nevymejšlí, tak 
možná dokonce nějak víceúhelník nebo přímo teserakt. 
„Prostě, začala chodit s jednim kamarádem,“ slovo kamarád vysloví 
asi tak, jako když dřete mokrou křídou vo tabuli, „byli jak dvě 
hrdličky, měli se brát, plánovali, jak se sem vodstěhujou k řece, do 
domu po její babičce, do kraje, kterej měla tak ráda a tak. No, a pak 
jsem ho najednou potkal v Praze. Pod ramenem měl zavěšenou 
nějakou zmalovanou paničku, dělal, že mě nevidí. Ale já se nedal a 
spustim na něj, jak se mu vede a tak. Hned se mi začal chlubit, jak 
přes známost dostal dobrý místo na výboru, naznačoval mi, že 
kdybych chtěl, může mě ze starýho kamarádství popostrčit 
v pořadníku na auto a podobně. Ptám se, kde že je Vlaštovka, a víš, co 
mi řek...?“ 
Jasně řečnická otázka, tak jenom pípnu: 
„Ne, co?“ 
Starej pán nakřáplym hlasem, jako by se chystal rozbrečet nebo 
navopak vyrazit na poslední zteč, povídá: 
„Že už s ní nechodí, že tu krávu ordinérní stejně nemoh vystát.“ 
Díváme se na sebe, nevím, co bych měl říct, tak aspoň ve chvíli, kdy 
už je to ticho moc dlouhý plácnu: 
„A co vona?“ 
Moták pokrčí rameny: „Nikdy už jsem jí neviděl. Prej jí to dost vzalo. 
Prej odjela někam sem. Nemysli, že jsem jí tu tenkrát nehledal. Jenže 
nikdo z lidí, který by jí měli znát, o ní nevěděl, nanejvejš tvrdili, že 
s ní před časem mluvil kamarád jejich strejce nebo tak něco. Ale 
všecky stopy se ukázaly bejt lichý. Začalo mi z toho hrabat, prošel 
jsem postupně celý povodí, vylez na všecky kopce, prošťoural všecky 
lomy a hradní zříceniny, ptal se v každý vesnici, skoro i vobracel 
kameny. No, nenašel jsem jí. Pak jsem se znova zamiloval, voženil, 
narodily se mi děti, měl jsem jiný starosti.“ 
Dopije pivo a mávne na hostinskýho. 
„Už půjdu, vono neni zdravý se tu nad sebou takhle dojímat. Jenže, co 
mi žena umřela a synové se rozprchli do světa, mám zas na starý 
kolena čas toulat se tu po kopcích a doufat, že přece jenom aspoň ještě 
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jednou potkám svý mládí. Vono je tu ostatně hezky, mám pocit, jako 
kdyby tu byla tak nějak všude, jako kdybych jí moh potkat za prvnim 
ohybem cesty. Že si někde navečer sednu v sadu, budu koukat dolů na 
řeku a najednou přijde, mladá a krásná jako tenkrát. Vždycky to byl 
její kraj. Občas zaslechnu, že... no nic. Prostě, když jsem si přečet 
tvojí povídku, myslel jsem, žes jí třeba potkal...“ 
„Bohužel ne,“ zavrtím hlavou, „i když je pravda, že jsem to taky psal 
tady. Před rokem na vodě, o kus vejš vocaď u jezu...“ 
„Holt je to její kraj,“ zopakuje zamyšleně Moták, zaplatí a zvedne se 
k odchodu: 
„Každopádně ahoj a měj se dobře, díky, žes tu se mnou vydržel, 
málokdo má dneska náladu poslouchat plačtivý vzpomínky starýho 
dědka,“ zazubí se pod vousy, nahodí si usárnu na záda, naposledy 
mávne a zmizí otevřenýma dveřma v podvečeru. 
Sedím u stolu zase sám, z televize zavěšený nad barpultem řvou 
televizní zprávy. Chvíli přemýšlím, jestli jsem se přece jenom pro tu 
svou povídku tenkrát neinspiroval někde jinde a třeba nevědomky 
nevyužil nějaký zasutý vyprávění někoho jinýho, ale dospěju k názoru, 
že asi ne a že náhody se prostě stávaj. 
Když za dvacet minut odcházím na vlak, všimnu si, že na židli zůstal 
ležet Motákův cancák. Hospodskej nevypadá zrovna důvěryhodně, že 
bych mu ho svěřil, takže si ten starej sešit radši dám bez čtení do horní 
kapsy gemmy a chvíli přemýšlím, jak toho starýho trempa přes 
kamarády nejlíp znova najít, abych mu ty jeho vzpomínky zas moh 
vrátit. Kolem nádraží už ho nikde nezahlídnu, tak si koupím lístek a 
počkám pár minut, až po mostě přijede motorák. 
Cesta zpátky do Prahy je dlouhá. Poklimbávám na sedačce, 
z venkovní krajiny toho moc vidět neni, noc přišla celkem rychle. 
Ostatně, léto už taky bude končit. 
Na přestupu na rychlík v okresním městě se dostanu do stejnýho 
vagónu s nějakým dětským oddílem. Mláďata pobíhaj po voze, řvou a 
narozdíl od svejch ztrhanejch vedoucích, který je těžce nezvládaj, maj 
ještě spoustu sil. Spát se nedá, koukat z vokýnka taky ne, mapu už 
znám nazpaměť. Chvilku váhám a pak vytáhnu z horní kapsy batohu 
Motákův sešit. Asi bych se mu v tom neměl hrabat bez jeho souhlasu, 
ale zvědavost je prostě silnější. 
První dvě strany jsou bílé, jen s rozpitým razítkem s woodcraftem a 
názvem osady, na třetí je už známá fotka. Ferda, Moták, Nelly, Čopek 
(mimochodem, podezřele podobný člověku, jehož obličej nedávno 
proběh novinama při skandálu s falšováním lustračních osvědčení) a 
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Vlaštovka. Dívám se na ni a přemýšlím, jaká tahle holka asi 
doopravdy byla. 
„A hele, není to Vlaštovka?“ ozve se mi za rameny tentokrát mnohem 
mladší hlas. Uhrovatý kluk, jeden z těch vedoucích. 
„Jo,“ řeknu, „ty jí znáš?“ 
„Moc ne. Hele, jestli jsi nějakej její kamarád, vyřiď jí, že hrozně 
děkujem a pozdravujem a že to u nás má schovaný a tak.“ 
„Co má u vás schovaný?“ koukám na něj vyjeveně. 
„No, potkali jsme jí předevčírem večer na našem kempu v lomu. 
Skvělá holka, celej večer hrála na kytaru, měli jsme parádní zpívandu. 
A druhej den nás protáhla po všech možnejch koutech kolem řeky, o 
každym místě něco věděla, historii a tak, a uměla to podat, děcka jí 
visely na rtech. Akorát jsme se jí pak nějak ztratili a nestihli 
poděkovat...“ 
Chvíli váhá, ale nedá mu to: „Jestli jí znáš, myslíš, že by se s ní bylo 
zas možný někdy někde sejít?“ 
Neodpovídám. Jak se vlak žene dopředu, objevujou se za oknem 
v noční tmě jasný body vzdálenejch lamp a zase mizej za 
neviditelnejma překážkama. Občas problesknou víckrát, ale okolní 
krajina je setmělá a nikdy nedokážu s jistotou říct, jsou-li to určitě ty 
stejný. 
  

Kde Měsíc vítězí  
 

Martin Šlápota – Šlápi                                                 kategorie Poezie 
 

Večerní obloha 
bitevní pole. 

Král Měsíc s armádou hvězd 
proti nim jednotky světel a neonů 

jednoho z tisíců měst. 
 

Nebe je bez svitu 
jen města záře. 

Sleduji porážku bez hlesu 
poklekám, balím a lámu klíč 

odjíždím někam do lesů. 
 

Chci tam, kde měsíc vítězí. 
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 Vodákův Hubertus  
Jiří Nosek – Pígo kategorie Próza 
3. místo 
  
„Háčku, nechlastej!“ trhám Tondovi od úst už zpola prázdnou lahev 
bílého Key-rumu. „Ty vole, von tam stihl půlku naklopit. Bez pauzy. 
Musíme bejt furt ve střehu! Kdo ho měl hlídat?“ ptám se a vtom mi 
dochází, že odpověď se mi asi nebude líbit. Taky že jo. „Je to tvůj 
háček, joudo, přece ty,“ směje se zlomyslník Páťa. Teď mi teprve 
dochází, do čeho jsem se to navezl. Jenže háčkovou jsem nesehnal a 
kdybych jel na singla, budu na voleji dřít za dva a navíc platit 
půjčovně pronájem za celou loď. Takhle to budu mít za polovic, ale 
mám se na co těšit. 
Tonda je silnej. Dokonce jezdí vodácký marathony. Když zabere, loď 
poskočí dopředu. Když zabere moc, nepřetáhnu ho ani ze zádi. 
Protože je silnej, je taky těžkej. Vlna pod šlajsnou pokleslé přídi 
vždycky uštědří parádní kopanec a několik hektolitrů vody. A co je 
nejhorší, na přídi se vrtí! A ještě k tomu ho musím hlídat i na souši. 
Už to začalo. Přepínám se do pohotovostního módu. 
Kdysi na Otavě povídá jakoby nic: „V noci bude asi zima, co?“ Táhlo 
na pátou a vzduch chladl. „No to víš, léto je v čudu, ale ve spacáku to 
neva, ne?“ opáčil jsem. „No právě. Ve spacáku. A ten 
nemám...“ „Cože?“ nechápu. „Dyť jsem vám to ráno říkal. Asi mi ho 
někdo ukrad, když jsme šli na snídani.“ „Kdys nám to říkal??“ Paměť 
nemám zrovna dokonalou, ale tohle bych si pamatoval. „No, ráno, jak 
jsme balili...“ Podrobným průzkumem v partě jsme se dobrali k tomu, 
že kdosi skutečně zaslechl polohlasem pronesená Toníkova slova, ale 
přikládal je běžnému shánění zatoulané bagáže při balení. Skutečnost, 
že Tonda přijde o spacák a nezmobilizuje mohutnou pátrací akci, 
alébrž to odbude jednou tichou zmínkou, nás už tenkrát varovala. Na 
další vodě ztratil čepici. Pak čepici a brýle. Pak čepici a bundu. Pak 
zapomněl v hospodě bágl. Mojí kytaru zapomněl při přestupu ve vlaku 
a sprintoval pro ni na poslední chvíli. Vlastně už jen čekáme, kdy se 
nám ztratí on. Je to jen otázka času. Na druhou stranu, jeho čepice se 
nikdy neokouká. 
Svěřujeme zbytek Key-rumu Barce. Tam bude v bezpečí. Což se o nás 
tak úplně říct nedá. Voda totiž většině účastníků způsobuje 
dehydrataci. To víme ze zkušenosti. Takže je potřeba doplňovat 
tekutiny. Rum je tekutina. Takže abychom zabránili dehydrataci, 
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pijeme rum. Výživář by s tím asi nesouhlasil. Proto s sebou žádné 
výživáře nebereme a na každé vodě prověřujeme, jestli všichni 
správně chápou principy vodácké látkové výměny. Tonda je pochopil 
dobře. Ale ještě musí porozumět dávkování. 
Hladinka Key-rumu v láhvi zašplouchala, když strojvůdce zašlápl 
brzdu v Lokti. Nikdo jsme si včas nevšiml, že se blíží výstupní stanice. 
Parta se nechtěně fackuje při chvatném oblékání svetrů a nahazování 
báglů. Málem jsme to nestihli, těm posledním se vlak už pomalu 
rozjížděl pod nohama. Starobylý loketský hrad se důstojně tyčí nad 
řekou, která se kolem něj stáčí téměř do kruhu. Město je ztichlé, 
nevypadá to, že by v nějaké hospodě zrovna čekali náš příjezd. V 
kempu naše první kroky míří k vodě. Zapalovače rozžínají cigarety, 
znalecky postáváme na břehu, posloucháme tiché šumění a hodnotíme 
stav, jak parta vodníků nad sbírkou hrnečků na dušičky. Danny přinesl 
kytaru a vůbec nevadí, že Pink Floyd nejsou zrovna vodácká kapela. 
Řvu, až mě škrábe v krku. Však to Key-rum vyléčí. Tyhle chvíle jsou 
mé třešničky na dortu života. 
Ráno nad Ohří je vlezlé, chlad táhne od řeky, každý, kdo si nevzal do 
spacáku tlusté ponožky se zaříká, že od teď bude vozit zimní spacák. 
V zatáčce zaskřípaly kola auta správce kempu. „Jede rum!“ vykřikl 
kdosi. Ten včerejší je samozřejmě v háji. „Já si dám... nějaký vitamíny. 
Džus,“ chytá Tondu mlsná a míří ke kiosku. Za chvíli je zpátky. „Tak 
co? Jaký tam maj džusy?“ vyzvídám. „S vodkou,“ povídá Toník a 
potutelně se usmívá. Sakryš, musím háčka dohnat, posádka musí být 
naladěna stejně. Honem zakládáme Společenstvo Zdravé snídaně a 
hlásí se půlka party. Pár Zdravých snídaní a kiosek hlásí, že došel džus. 
Bude z nás asi nejzdravější vodácká banda na řece. 
Snídaně nás v poklidném tempu přenesla přes poledne a blíží se třetí. 
Některé háčkové to viditelně znervózňuje, jediného háčka-samce mám 
totiž já a toho jsem ještě nevózního neviděl, v tuhle chvíli mi ho také 
zbylí kormidelníci zcela nekamarádsky závidí. Toník má i své výhody. 
Nejčerstvěji zamilovaní kormidelníci kapitulují pod tlakem svých 
poloviček jako první. To se dalo čekat. S těžkým srdcem opouštíme 
životodárné okénko kiosku a vlečeme barely do lodí. „Háčku, máš 
všechno?“ kontroluju Tondu. Všechny háčkové při otázce viditelně 
zbystřily, neboť hrozilo, že se náš odjezd opět odkládá a bude se něco 
hledat. „Ztratil jsem pastu na zuby. Ale tu stejně na vodě nebudu 
potřebovat,“ uklidňuje Toník. Napjatější polovinou party proběhla 
úlevná vlna. 
Kýly dřou o písečnou mělčinu, pádla dutě odlamují vodu o zádě a 
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vykoupený loketský kiosek mizí za zatáčkou. „Takhle se přitahuje, 
Karlo, poslouchej mě! Tohle je důležitý!“ zaučuje říční vlk Páťa 
novou háčkovou. Slečna je nová a zjevně netuší, že se hraje i o její 
setrvání po Páťově boku ve všedním životě. Nikdy by nesnesl, aby 
jeho drahá polovička neuměla pádlovat. „Hele, takhle se vykloníš a 
jako si naženeš vodu pod loď. A takhle se vodlamuje. To tu vodu zase 
jakoby vodtlačíš. Chápeš?“ Karla viditelně nechápe, co to do ní ten 
pošuk na zádi cpe. Ale zřejmě si řekla, že jí zase tak moc neublíží, 
když se bude chvíli snažit. „Asi takhle?“ jemně hladí hladinu. „To je 
málo, musíš se víc vyklonit a pořádně zabrat.“ „Ale tady vepředu je to 
strašně vratký! Se vykloním a to... votočíme se!“ oponuje Karla. „Říká 
se cvaknem. A necvaknem, uvidíš!“ hlas Páti se sebejistě rozléhá nad 
Ohří, jakoby říkal nejseš první háčková, kterou jsem odchoval a můžeš 
bejt za dril vděčná, se mnou se totiž neutopíš.  
Nad Karlovými Vary zapadá slunce a barví stromy lemující řeku i 
jejich odrazy dozlata. Kdyby někdo přimaloval duhu, bude se ten 
obrázek prodávat hned vedle sádrových trpaslíků a cédéček Modern 
Talking. 
Asi jsme to dneska s tou snídaní přehnali. Naštěstí, dokud jsme na 
lodích, nechají si háčkové své já byla sbalená už od desíti pro sebe. 
Už nesoulodíme, v posádkách panuje zaryté ticho a rytmické 
šplouchání pádel nás žene do tmy tempem nevídaným. Teď se 
Tondovy svaly fakt hodí. Ani se dneska moc nevrtí, pochvaluju si, 
stačí mu říct, kde si má vysedět na lavičce důlek. Teda – říct... Párkrát 
zařvat. Ale funguje to. 
Pořádně přituhuje, aspoň že už je zima i na komáry. „Poslední kilák na 
Huberťák,“ hlásí energicky Páťa. Má řeky v malíku, kdoví, jak se mu 
tam všechny vejdou. Kilák. To dáme i potmě, říkám si. Nebude to 
ostatně první noční jízda. Zažil jsem situace, kdy to byl spíš killák. 
Poslední dobou nám čím dál častěji vodácká snídaně zabírá valnou 
část dne a dojezdy bývají místy dramatické. 
Už poznávám okolí. Jak to, že Hubertus víc neřve? Tahle cvičná 
kajakářská peřej přece vždycky stála za to. Že by jí pročistila ta 
vichřice před týdnem? Velká voda mohla odklidit balvany... Škoda. 
Podle zvuku to dáme s přehledem. „Jedem bez dívání. Stejně bysme v 
týhle tmě nic neviděli,“ oznamuju Tondovi. Toník je v klidu. Toník je 
vždycky v klidu. Jsou situace, kdy to až děsí. 
Od pravé strany se do půlky řeky táhne hrázka, to aby propustí teklo 
vody víc a rychleji. Po paměti mířím metr od kraje hrázky, tudy to 
vždycky šlo projet. Voda už se zrychluje, hrázka se mihne kolem, ale 
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tam, co byl dřív vodní kohout, je šutrák. Škrtneme ho levým bortem, 
ale hned pod ním je další, jen taktak vytáčím loď a řítíme se z peřeje 
ven. Teď už je to fofr, ale nejhorší máme za sebou, říkám si. 
Najednou Toník něco nesrozumitelně vykřikne, tak nějak divně 
máchne oběma rukama do vzduchu a než mi dojde, že řve DRÁT!, 
přistane mi cosi na břiše a z plné rychlosti, jak jsme se vyřítili z peřeje, 
nás doslova zasekne na místě. Drát mě ohnul dozadu, najednou 
nesedím, zadní bort mě krutě tlačí do beder a přes hlavu se valí proud 
vytékající ze šlajsny. Drát se mi zasekl pod pravou paží a bradou a 
drží mě pod vodou přilepeného k zádi. Ještěže jsem se stihl 
nadechnout, mám aspoň chvíli na důstojný zápas. 
Myšlenky mi hlavou letí jako Šinkansen. A ne a necvaknu nás, říkám 
si. Drát je z poctivé oceli a dává to ruce znát. Snažím se loket 
provléknout pod ním, abych si uvolnil ruku, ale marně. V levé ruce 
pořád držím pádlo, ale kdybych ho pustil, už nebudu vodák. Voda 
kolem hlavy řve a pění, vteřiny rychle ubíhají a dech dochází. No tak, 
hni se, cloumám rukou pod drátem, ale ten drží a hne se jen tak, aby 
mi na paži přidělal další modřinu. Ještě chvilku a vzdávám to. Otáčím 
boky loď kýlem vzhůru, drát se po něm sveze a jsme volní. 
Škoda. Ale dělal jsem, co jsem mohl. Prskám vodu a chytám loď, která 
sice nestíhá nabrat rychlost, zato je plná vody a má setrvačnost jako 
přežraný vorvaň. Toník chytá uvolněný barel. Danny s Páťou už 
skočili do řeky a chytají druhý konec lodi. „Cos to tam vyváděl, 
čoveče? Dyk sem řikal, že je tam drát!“ směje se Páťa. „Pozdě, tyvole. 
A já tě stejně neslyšel. Kde se tam vzal?“ „Já nevim. Pojď se převlíct, 
než budeš modrej,“ povídá a táhnou s Dannym loď na mělčinu. „Už 
sem skoro o tebe měl strach, byls pod vodou asi půl minuty.“ 
Cvakáme zuby flamenco a soukáme se do suchého. Kdosi z party 
vykouzlil jako zázrakem nevyprázdněnou placatku poctivé domácí 
slivovice. Páťa zatím obhlíží břeh. „To ta vichřice,“ podává z dálky 
reportáž, „to je drát na kajakářský branky. Strom, co na něm byl 
přidělanej, šel k zemi.“ Páťa s Karlou měli štígro, namířili si to z 
peřeje ke břehu o chvilku dřív a drát minuli jen o fous. Slivovička 
zabrala a po těle se mi rozlévá hřejivé blaho. 
Traverzujeme na druhý břeh, rozděláváme oheň a sušíme věci ve 
štiplavém kouři. Danny vybalil svou milou a jemně hrábl do strun. 
„Tak co, Tondo, dobrý? Jsi OK?“ pro jistotu kontroluju stav háčka. 
„Jasně. Skvělý.“ na chvíli se odmlčí. „Ale asi jsem ztratil čepici.“ 
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Tiene 
Martina Jurečeková – Jasenka                                     kategorie Poezie 

 
Ich tiene tadiaľto kráčali včera, 
ich tiene a s nimi šľapal i môj, 

kadiaľ ísť, to určiť nebolo treba, 
každí z nich rozozná volanie hôr 

 
Ich nezastavili ani blesky z neba, 

mali prach v očiach, na čelách pot, 
pomaly, potichu šli vedľa seba, 

batohy tlačili na chrbtoch. 
 

A ja za to, že môžem kráčať vedľa nich, 
chcem vďačiť, tak hádam Bože Tebe? 
Tam na osade, keď pokloním sa ohňu, 

potichu sľúbim- nikdy, nikdy nezabudneme. 
 

Únor 
Jaroslav Beneš – Bača                                                 kategorie Poezie 
3. místo 

 
Ještě spí v hnízdech ptačích sníh 

a vítr kouše do tváří, 
však slunce, jako bledý mnich, 

slibuje v jitřních kázáních, 
že za dveřmi je předjaří 

 
Ještě se vrací s nocí mráz 
Král Olší buší do větví. 
Však luna mlhou oděná 

opakuje jak ozvěna, 
že s úplňkem se oteplí. 

 
Ještě sní tiše v koutě hůl, 

co zdědil jsem ji před lety. 
Však otisk tátův překryl můj 
a dokud smrt neřekne stůj, 

vyhlížím jarní výlety. 
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 Za úplňku 
Vladimír Javůrek – Velkej Drak                                    kategorie Próza 
 
   Zastávka Osov! Vystupujeme! 
   Na Hřebeny se pomalu snáší podzimní večer a zbytky slunce ještě 
ozařují vrcholky okolních kopců. 
   Od nádraží se, já a Michal, vydáváme směrem k Malému a Velkému 
Chlumci, aby jsme pak razili dále přes hřeben až na Zlatou Bleskovku, 
kde se koná první výroční oheň T.O.Noční jezdkyně.  
   Dostal jsem od nich před čtrnácti dny pozvání a prý že mám s sebou 
vzít i toho kamaráda, co tak dobře hraje na foukací harmoniku. 
   Celou cestu vlakem Michal dával průchod svojí fantazii ohledně 
oslavenkyň. Představoval si, jak asi vypadají a hlavně že by prý mohla 
mezi nimi být nějaká zelenooká bruneta, pevná prsa číslo tři a zadeček 
k nakousnutí. Neustále se mě na ně vyptával, ale jediné, co jsem mu o 
nich mohl říct, že jim je všem kolem dvaceti let a že je jich celkem pět. 
Víc nic. Tak si Michal musel zbytek vysnít a vydrželo mu to celou 
cestu vlakem. 
   I teď, když šlapeme usínajícím lesem, dává průchod fanazii mířící 
často i do oblasti erotiky. 
   Tma už je rozlezlá po celých Brdech, když se blížíme na Zlatou 
Bleskovku. Mezi stromy probleskuje světlo ohně a ozařuje pět postav 
sedících kolem na lavičkách. 
    „Teda čekal jsem všechno, ale tohle je fakt jako ve snu,“ funí mi 
nadrženě do ucha Michal. „Vidíš ty fantastický siluety?“ 
   „Abys nebyl hotovej dřív, než tam dojdem,“ neodpustím si 
s úšklebekem poznámku na jeho pubertální chování a zamířím přímo 
k ohni. Abychom holky nevystrašili náhlým pozdravem ze tmy, začal 
jsem hlasitěji dupat a šlapat po větvích. 
    „Ahoj!“ povídám, když se zjevíme ve světle plamenů. 
   „Ahoj!“ ozve se ze všech ostatních hrdel skoro současně. 
   „Já jsem Démon a tohle je můj kamarád Michal,“ představím sebe i 
kamaráda. 
   „Já jsem šerifka Rose,“ vstane dlouhovlasá blondýnka s postavou 
Amazonky a zalomí mi palec. Pak totéž učiní zkoprnělému Michalovi, 
který stojí s otevřenou pusou a vyvalenýma očima. 
   „Co mu je?“ obrací se na mě Rose. 
   „Ještě nikdy neviděl ženskou,“ povídám a všechny holky vyprsknou 
smíchy. To Michala probere a rychle zamrká. 
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   „A-hoj. Michal.“ 
   Pak postupně vstanou i zbylé členky osady a dojde ke vzájemnému 
představení. 
   Nikita, Ďáblice, Mína a Vendy. 
   Posledně jmenovaná způsobí Michalovi neskutečný šok, až se z toho 
musí posadit na lavičku. Zelenooká bruneta, pevná prsa číslo tři a 
zadeček k nakousnutí. 
   „Teda ten fakt ještě neviděl ženskou,“ pronese zvesela Vendy a 
sedne si vedle Michala. Začne ho hladit po hlavě a skoro mateřsky mu 
povídá: 
   „To bude dobrý Michálku. Neboj. My tě neukousneme. Můžeš bejt 
v klidu. Opravdu.“ 
   Následuje další salva smíchu při které sundám ze zad usárnu a 
kytaru opřu o lavičku. 
   „Nechceš si odložit sfingo?“ otočím se na stále zkoprnělého 
kamaráda. 
   Vendy mu pomůže sundat ze zad tele a Michal konečně najde řeč. 
   „Děkuju.“ 
   „Nemáš zač. Chcete kafe?“ zeptá se Vendy a pohlédne na mě. 
   „Tak to si dám. A Michal bude určitě potřebovat pořádnej kýbl.“ 
   Když se všichni usadíme na lavičky kolem syčících plamenů, 
rozhlédne se Michal kolem sebe a pak se otočí na Rose. 
   „Kdo má ještě dorazit?“ 
   „No. Oheň je až zejtra, takže většina pozvanejch až ráno nebo 
dopoledne. Dneska už nikdo.“ 
   Michalovi se rozzáří oči vidinou, že tenhle páteční večer by mohl 
být naprosto skvělý s ohledem na fakt, že jsme jen dva kluci na pět 
krásných holek. Zadívá se na Vendy a potutelně na ní mrkne. Ta jeho 
pohled zachytí a mrknutí mu nenápadně vrátí. 
   Krucinál! Že by si ti dva padli do oka? 
   Z úvah mě vytrhne blonďatá Nikita. 
   „Nechcete vytáhnout inštrumenty?“ 
   Následná salva smíchu přinutí Nikitu upřesnit její přání. 
   „Myslela jsem kytaru a harmoniku.“ 
   Ďáblice, svíjející se na lavičce, vybuchne ještě víc. 
   „Tak se tomu dneska říká?“ 
   „Teda myslíš ty taky na něco jinýho?“ otočí se na ní rozesmátá Mína. 
   „Jo. Pak taky na jídlo.“ 
   Když první nápor veselí trochu opadne, vytáhnu z futrálu kytaru a 
Michal z telete sadu harmonik. Stačí jen naladit a pak už se brdskou 
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krajinou nesou tóny známých trampských písní. 
   Večer příjemně ubíhá a pomalu se blíží půlnoc, když se Michal 
náhle zvedne. 
   „Dojdu ještě pro nějaký dřevo.“ 
   „Pomůžu ti,“ ozve se Vendy a natáhne se pro sekeru. 
   „Tak jo,“ rozzsvítí se Michalovi oči a natáhne k brunetce ruku. Ta ji 
uchopí a spolu pak odejdou do okolní tmy. 
   Rose se na mě pobaveně podívá. 
   „Ale, ale! Že by se nám tady někdo zamiloval?“ 
   „To už je osud,“ odpovím s úsměvem a pohlédnu na nebe, ze 
kterého jasně svítí kulatá hlava měsíce v úplňku. 
   „Má to někdo pech,“ ozve se Nikita a nalije si do plecháčku novou 
várku kávy, která je v kovičce zavěšené nad ohněm. 
   „To jo,“ souhlasí s ní černovlasá Ďáblice, jejíž hříva se táhne až 
skoro na krásně tvarovaný zadeček a podívá se na mě. 
   „A ty jsi zadaný?“ 
   Pohlédnu jí přímo do očí. 
   „A kdyby ne, tak bys mělá zájem?“ 
   „Třeba,“ mrkne a lehce si přejede jazykem po rtech. 
   „Tak to máš možná šanci. Zatim jsem volný jako pták.“ 
   Ďáblice se potutelně pousměje a stočí pohled do ohně. 
   V tom se z lesa ozve Michalův výkřik a nadávání. Všichni se 
otočíme po směru hlasu s otazníkem v očích, ale to už vbíhá do světla 
plamenů naštvaný Michal. 
   „Co se stalo?“ ptám se ho. 
   „Ta kráva mě kousla!“ pronese zlostně a tiskne si ruku k místu na 
boční straně krku. 
   „A proč tě kousla?“ 
   „To nevim. Naštěstí mě jenom škrábla. Stačil sem ucuknout. Ale co 
kdyby mi prokousla tepnu?“ 
    Stáhne si z telete šátek a zaváže si krk. 
   „Vona je nějaká úchylná nebo co?“ otočí se Michal na Rose. 
   „Proč by měla být úchylná? Je to normální upírka,“ pronese klidným 
hlasem šerifka. 
   „Cože?“ vyvalí oči Michal. „To je snad nějakej vtip ne?“ 
   „Není. Vendy je skutečná upírka. Ostatně jako my všechny.“ 
   Michal se rozhlédne po všech ostatních a hrůzou mu poklesne brada.  
   Nikitě, Ďáblici i Míně zrudly oči a v ústech jim povyrostly špičáky. 
Stejně proměna se v tom okamžiku stala i z Rose. 
   „C-c-c-co to má z-z-znamenat?“ vykoktá bledý Michal a podívá se 



 172 

po mně. Při pohledu do mých krvavých očí zbledně ještě víc a 
ucouvne. 
   „T-t-ty taky?“ 
    „Ano. Já taky,“ pronesu pomalu. 
   Michal udělá ještě jeden krok dozadu a narazí do Nikity s Ďáblicí, 
které se postavily za něj, aby nemohl uniknout. Bleskurychle ho 
uchopí za ruce a přinutí pokleknout. V jeho očích zděšení vystřídá 
strach a zoufalství. Celý se rozklepe a jako uhranutý mi stále hledí do 
obličeje. 
   „To je nějaká sranda?“ ptá se roztřeseným hlasem. 
   „Není. To se spolehni.“ 
   Pak zvednu zrak k Nikitě. 
   „Postav ho, prosím.“ 
   Nikita splní můj pokyn. Musí ho ale podpírat, neboť není schopen se 
strachy ani pořádně udržet na nohou. 
   Přistoupím k Michalovi a položím mu ruku na rameno. 
   „Něco ti řeknu Míšo. Nesnášim pokrytce, kteří si hrajou na 
kamarády a přitom jdou proti nim. Myslíš, že nevím, že dáváš echa 
ochranářům a dalším zmetkům o kempech, slezinách a dalších akcích? 
To sis myslel, že jsem tak naivní a nepoznám to? Jak sis myslel, že ti 
to bude dlouho procházet?“ 
   Bledému Michalovi se podlomí kolena a kdyby ho Nikita 
nepodpírala, asi by se zhroutil. 
   „C-c-c-co se mnou chcete udělat?“ 
   „Míšo, Míšo. Ty se ještě ptáš? Myslíš, že tě necháme bez trestu?“ 
   Sundám ruku z jeho ramene a poodstoupím. 
   Pak se zahledím se zpříma do jeho strachem zakalených očí a 
ztlumeným hlasem dodám: 
   „Nenecháme. Tady jsi skončil.“ 
   Michal nestačí ani mrknout, když se mu Nikita bleskurychle 
zakousne do krku. Z hrdla mu vyrazí příšerný řev a pak se už okolím 
rozléhá jen smrtelný chropot. 
    Nikita s jeho tělem mrští na zem, poklekne a znovu se zakousne. 
Z opačné strany se na něj vrhne Ďáblice a prokousne mu i druhou 
tepnu. 
   „Nechte nám taky něco?“ ozvou se Vendy s Mínou současně a 
vrhnou se na Michalovo, teď již bezvládné tělo. 
   „Napiješ se taky?“ otočí se na mě Rose. 
   S pohledem upřeným na upírky, vysávající Michalovo tělo, tiše 
pronesu: 
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   „Asi ani ne. Přeci jen to byl kamarád i když se dal na špatnou 
stranu.“ 
   Rose mě uchopí za ruku a pohlédne směrem k upírské hostině. 
   „Myslim, že příležitostí bude ještě hodně. Jak asi chutná českolipská 
krev?“ 
  

Na trempu  
 

Zdeněk Ryšánek – Crischot                                          kategorie Poezie 
 

Poslední píseň 
do žhavých uhlíků 

zapadá 
 

v blaženou tíseň 
mění se tvoje 

nálada 
 

ještě než usneš 
hlavou ti potáhnou 

noty 
 

ráno zas 
jakoby nic 

obuješ boty. 

  

Večne na cestách 
 

Maťa Jendreková – Vrana                                            kategorie Poezie 
 

Nevadí, že obrátim sa v prach 
len nech je to prach ciest 

v lesoch a dolinách 
Tak roznesú ma po zrnkách do diaľky 

túlavé kopytá a topánky 
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Už chápu, brácho 
Pavel Formánek                                                            kategorie Poezie 

 
Ty to bratře víš, 

že sházíš mi 
čím si dál 
tím víc, 
tomu, 

pláči,křičím, 
Tebe nenacházím, 

jen sebe a tmu 
a nic víc. 

K tomu výkřiků pár, 
několik žalmů 

co rád bych Ti dal, 
nic platno jsem sám 

a sám. 
Tvá židle, 
Tvé knihy, 
Tvůj talíř  
i polštář,  

pár indiánů 
a rozehraná hra. 

To tu zbylo 
snad proto, 
abych zjistil, 

že jsem Ti měl být blíž 
a obdivovat Tvůj smích 
i když křivé zuby si měl. 

Již nevadí mi, 
že bratrství píšeš 

s tvrdým y, 
Tys věděl přece jenom víc. 

Snad proto sis přál, 
abych s Tebou 
vyšel na stezku, 

která nás měla zavést 
do hor,strání,luk 

a já to nepochopil, 
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protože jsem hňup. 
I když je již pozdě, 
přesto předstupuji 
před Tvůj totem, 

abych s Tvým stínem, 
potom všem, 

vystoupil na vrchol. 
Odtud rozhlížel se 
do všech směrů, 
se slzami v očích 
pokorně děkoval 
že zde s Tebou 

býti mohu. 
Přestože více již 
dělat nemohu, 
do Tvého údolí 

své děti přivedu… 
 

V nás 
 

Barbora Hakenová                                                       kategorie Poezie 
zvláštní ocenění Malý Trapsavec 

 
Upijme Medvědího mléka 

chyťme se za ruce 
a tančeme 

 
na šum ptačích křídel 

na tympány praskotu dřeva 
a toho 

co je v nás 
 

vždyť jenom za šera 
stínů letitých stromů 

pochopíš 
proč Milá utekla ke svým loupežníkům 

a že mýdlo 
je jenom mýtus 

každodennosti… 
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 Zejtra bude líp  
 
Radek Matzner                                                               kategorie Próza 
 
Zajíček a veverka šli do kina. 
Zajíček nadšeně říká: „To bude skvělý! To bude maso! Je to film 
»Lovecká sezóna – drastický masakr všech zajíčků a veverek v našich 
lesích«!“ 
Veverka: „A opravdu bychom na to měli jít? Já na tyhle horrory moc 
nejsem.“ 
Po shlédnutí filmu: 
Zajíček: „Tak co, veverko, jak se ti to líbilo?“ 
Veverka: „Ale jo, jenom těch mrtvol tam nemuselo být tolik.“ 
Zajíček: „Tak jo, tak příště půjdeme na něco romantického. Třeba na 
Titanic.“ 
  
 
 

Měsíc mnoha tváří 
 

Tomáš Dolenský – Čepek                                              kategorie Poezie 
 

Měsíc vykoupaný v krvi, 
nad Tvým městem zapadá, 

ráno rosou umytý, 
v bílé róbě slunci zamává. 

Celý den však ukrytý, 
utajenou stranu odkrývá, 

večer pak tou známou tváří 
naší bezmoci se posmívá. 

Daleko na noční obloze září, 
a stejně v našich snech bývá, 

ten stříbrný svit chytit se snažím 
(jen tak – do lahve od okurek) 

stejně tak jako tvůj smích. 
Až je smíchám… 
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Zhoubný západní vliv  
Miroslav Marusjak – Miky                                            kategorie Próza 
  

Odpolední slunce sálavě lechtá svými paprsky mírně povadlou, leč 
utěšenou jihočeskou krajinu. Břehy rybníka s davy obyvatel 
nedalekého města, přípomínají pláže na Zlatých Pískách obležené 
rekreanty ROH. Na rozložených dekách, jak na rozpálených plotnách, 
pod vrstvou ochranných krémů, se grilují pracující (o kousek dál na 
roštu kabanos). 

    Po týdenním toulání po lesích, se u vody, na maskovací celtě, 
spokojeně rozvalují, vysvlečení do trenek, dva trampové. Budí značný 
rozruch. Vlasatý vousáč a nakrátko ostříhaný kriminálník. Vlasáč 
Pedro sleduje cvrkot okolo. Knedlajs leží na břiše a dříme. Hlouček 
dítek si ho trochu bázlivě prohlíží. Zvídavě studují barevného draka, 
tetovaní zabírá celou plochu zad.  

   Jako by mávnutím kouzelného proutku, utichá nadšený pokřik 
koupajících a ospalá nuda, uvelebená na dekách je rázem pryč. 
Všichni sledují jak přijíždí na kole. Vlasy jí vlají stejně jako Magdě 
Vašáryové ve filmu Postřižiny. Rybáři, u rákosí v koutě rybníka, 
zapomínají hypnotizovat své splávky. Pozorují se zalíbením, jak 
pečlivě skládá svou plátěnou květovanou sukni. Na kalhotkách, bílých 
jako pěna piva, (co se točí do kelímků o kousek dál v bufetu), svítí 
jasně červený nápis SUNDAY. A ona si je skutečně sundává(i když je 
středa). Přetáhne si batikované tričko přes hlavu a nahá jako bohyně 
Afrodité, vstoupí do vody. Parta teenagerů, zvednutým palcem nahoru, 
dává jí najevo, že je jasná jednička. Vyslouží si obdivuhodné pohledy 
mužského osazenstva, které místo polehávání rázem sedí. Jejich 
manželky, jim s poznámkou, "Kam to hledíš, starý kozle!?!," uštědřují 
dloubance loktem do břicha. 

    Knedlajs nevzrušeně stále podřimuje na celtě. Pedro si svléká 
trenky a nenápadně se noří do prohřáté vody, (co kdyby se Afrodité 
topila a potřebovala první pomoc?). 

   Čtvrtek ráno. V budově obložené mramorem, s obřím rudým 
neónovým nápisem OV KSČ nad vchodem, v moderně zařízené 
kanceláři, muž ve zlatých brýlích, odhazuje znechuceně na stůl 
brožuru, zářící zjevně novotou. Asi minutu civí na portrét na stěně 
před sebou. Přísný výraz vůdce světového proletariátu, ho přiměje k 
činnosti. Sahá po sluchátku telefonu "Pepo, čest, přijď ke mně nahoru 
a to hned!," nařizuje přes aparát nekompromisním tónem.  
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   Po chvíli se otevřou dveře, vypolstrované rudou koženkou a na 
prahu stojí zadýchaný volaný. Je oblečený stejně jako majitel 
kanceláře. Bílá silonová košile made in NDR, červená kravata a 
tesilové kalhoty. "Čest práci, soudruhu Dostále, máte nějaké přání?," 
ptá se úlisně příchozí. 

   "Posaď se!," kývne, směrem k volné židli, předseda okresního 
výboru strany. "Už jsi tohle četl?" a ukazuje zažloutlým prstem od 
nikotinu na odhozenou brožuru. 

   "Hmmm, hmm, no já nevím..." nejistě mumlá podřízený. Usilovně 
přemýšlí, co po něm tentokrát Dostál chce, agitační nástěnku pro 
nadcházející žně už má přece hotovou. 

   "Tady píší," listuje předseda brožurou, "o zhoubném vlivu západní 
kultury na naši socialistickou mládež. Zítra na VUMLU, se od nás 
očekává, jaká navrhneme opatření, ať se něco takového neděje v 
našem okrese. Máme vyškolit členy SSM, aby svým příkladným 
chováním a oblečením působili na své vrstevníky." 

   "V tom nevidím, soudruhu, žádný problém. Naše okresní 
předsedkyně svazáků Horáková je velmi schopná," chválí svou neteř 
Pepa. 
   "A to je právě ten problém, ty o tom nevíš? Takovej průser!," 
zbrutální Dostál ve tváři. 

   "Jako co? Měl bych snad vědět...?," ptá se Josef. 
   Předseda vztekle práskne pěstí do papíru před sebou. "Před 
půlhodinou tohle došlo, hlášení od soudruhů z VB. Už mi kvůli tomu 
volal i jejich náčelník. Včera odpoledne, naše svazácká předsedkyně 
Horáková, ještě s dvěma trampama u rybníku na pláži, budili veřejné 
pohoršení!," nervózně vytahuje cigaretu. Pepa ji úslužně zapaluje. 
   "Jeden tramp, se jmenoval Holický, asi pěknej ptáček, to se musí 
nechat. Už měl několik předvolání kvůli vydávání samizdatových 
trampských časopisů. Hrůza a děs, okresní předsedkyně svazáků a 
protisocialistický živel, co má vlasy až na lopatky, spolu před zraky 
téměř celého města," rozvášňuje se Dostál. "Prý Adam a Eva..., to 
nechápu.," zamyšleně kroutí hlavou. "Proč tu píší Eva? Vždyť 
Horáková se přece jmenuje Hana. A ten Holický, Miroslav, jak uvádí 
zápis v hlášení.", šermuje rukama předseda a zamačkává půlku 
cigarety do popelníku. 

   "Ten druhý, nějaký Jiří Dubský, taky pěknej výlupek. Záznam v 
trestním rejstříku a zná kriminál kvůli El Pasu." 

   "Já si myslím," prohodí po chvíli nesměle Josef, "že ten kriminál 
dostal proto, že chtěl emigrovat do El Pasa. Stejně by ho tam nepustili. 
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Když jsem chtěl do Jugošky, tak mě to stálo spoustu běhání a flašek, a 
to dělám na okresním výboru strany. Kdepak nějaký El Paso..." 
   "Nejhorší je," zuří předseda, "že sem takovýhle delikventi, tahají ty 
zápaďácký manýry, před kterýma nás soudruzi z ÚV varují."  
   "Já Hance domluvím, beru si to jako osobní stranický úkol. Je to 
hodná holka, zřejmě se nechala pomýlit ve své mladické 
nerozvážnosti," kajícně šeptá Josef. 

   Jeho nadřízený vstává od stolu a jde ke knihovně. Vytahuje 
prázdný tlustý šanon, za ním na polici stojí láhev čiré tekutiny s 
nápisem Stolichnaya. Nalévá až po okraj dva panáky. "Pepo, dáme si 
spolu jednu, ať se nám lépe přemejšlí," pobídka zní jako rozkaz, který 
nelze odmítnout. Oba zakloní hlavy a pohybem ruky, který svěčí o 
dlouholetém cviku vyprazdňují sklenice. Dostál nalévá další dva 
panáky. Odhodlaně prohlašuje:"Na ty trampy, co nám sem tahají 
zápaďáckou módu a kapitalistický manýry a pak morálně narušují naši 
socialistickou mládež, si pořádně posvítíme a podíváme se jim na 
zoubek..." 
   Pepa podlézavě přitakává, "Tak je to správný, soudruhu předsedo, 
pořádek musí bejt! Na zdraví, nechť je velebena vodka našich 
sovětských přátel!" 

 
Vysvětlivky pro neznalé: 

 
ROH = Revoluční odborové hnutí 
OV = Okresní výbor 
KSČ = Komunistická strana Československa 
NDR = Německá demokratická republika 
VUML = Večerní univerzita marxismu-leninismu 
SSM = Socialistický svaz mládeže 
El Paso = odvozeno od LP - Loupežné přepadení, slangový výraz 
muklů, bachařů a příslušníků VB, někdy také Elpíčko 
VB = Veřejná bezpečnost 
 ÚV = Ústřední výbor 
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Nezávislá zpráva z Konference o trampské tvorbě  
 

Miroslav Marusjak – Miky                                           kategorie Poezie 
 

Kožená polstrovaná křesla 
abstraktní mazanice a hesla 

mikrofon a opentlené pódium 
Nikde k dostání rum! 

Kam jsem to vlez? 
Hrůza a děs! 

To stačí 
Sráči! 

Kdo má poslouchat tuhle hovadinu 
Blbost 

jak olej vyplouvá na hladinu 
Samá hluchá slova 
jak rány do bubínku 
Slyšíš Budulínku? 
Tluče v bubínku 
na kovadlinku 

kladívko středního doslechu 
Raději sedět u ohýnku 

a naivní tklivé songy pět 
Mám zánět 

(ledvin) 
a taky vím 

že i všech pět 
pohromadě 

V tom případě 
za kačku pade 

pá dej 
Padej! 

Národní umrlec 
Pitomec 

Samý kec! 
Říkám na plnou hubu 

vašemu poetickému klubu 
zamindrákovaná banda 

Odvahanba! 
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Banální pindy 
banánové pizdy 

 
Slzí mi bulva 

jak vulva 
Kurva! 

Co do lesa voláš 
to se z něj ozývá 
Dát si tak guláš 
nebo i utopence 

a k tomu dvě piva 
v bufetu 

Kašlat na vavřínové věnce! 
Za dobrotu 

oběd nejvyšší třídy 
na banketu 
Za korunu 

Korunu slávy 
Mlácení prázdné slámy 

Ranec blábolů v zatuchlém odvaru 
Ze samovaru 

vavřínové polívky 
nepojíš 

Mám výčitky 
Nedopiš 
Hrdopyš 

Kultura probádána 
Všudebyl 
Všechnoví 

Pán Bůh s náma! 
Krmí nás hovnama 

 
Amatér nadšením zoufalý 

kašlu na intelektuály 
a jejich sbírky nabubřelých slok 

A dál? Ani krok... 
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Zpátky k přírodě  
Lenka Fránová – Leňucha                                             kategorie Próza 
 
DEN 0 
Milý deníčku, 
rozhodl jsem se začít Tě psát, abych mohl monitorovat návrat člověka 
k přírodě, přerod městského robota v bytost klidnou, vyrovnanou a 
spokojenou; a zanechat tím i poučení pro budoucí, které už jako mě 
nebaví tenhle moderní život. 
Když se za sebou ohlédnu, nevidím nic, čím bych se mohl chlubit. 
Vždyť k čemu mi je vysokoškolský diplom a dobře placená práce, 
když mě právě manželka o všechny peníze oškubala v rozvodovém 
řízení a s vlastními dětmi se uvidím jednou za dva měsíce, neboť se 
všichni stěhují k babičce na Moravu. Táhne mi na čtyřicet a nejbližším 
člověkem mi je pitomá kolegyně sedící ve stejné kanceláři jako já, 
jejíž trvalá sice dosahuje ohromujících výšin, což se ale nedá říct o 
rozumu. 
Proč ale píšu. Rozhodl jsem se to všechno změnit. Zakoupil jsem 
horskou boudu na Šumavě, kde hodlám začít nový život. Právě se 
balím. Beru si jen ty nejzákladnější věci, jen co se mi vejde do auta. 
Toho se ostatně chci také později zbavit. Moc se těším, taková samota 
v horách. Bude to tak osvěžující. Tak romantické. Tak a teď už musím 
jít. 
  
DEN 1 
Cesta byla fajn. Projížděl jsem krásnou krajinou, všelijakými 
serpentinami, prostě nádhera. Dorazil jsem s dvouhodinovým 
zpožděním, protože jsem to nemohl najít, ale to vůbec nevadí, mám 
teď spoustu času na všechno.Chaloupku mám krásnou, 
dvoupokojovou, s velikým krbem. Trvalo celé odpoledne, než se mi 
podařilo pořádně zatopit, ale vím, že to potřebuje jen cvik. Teď už 
sedím v lenošce, čtu si a pozoruji svět za oknem. Zítra se hodlám 
vydat na průzkum okolí. 
  
DEN 2 
Nádhera. Dnes ráno napadl první snížek. Začíná zima, tak jsem si to 
přál. Líbí se mi to. Vyšel jsem si na procházku a- milý deníčku, já 
jsem viděl srnku! A zajíce! Věřil bys tomu, hned druhý den?Vločky 
padaly a hned zase tály, byla to prostě nádhera, to se nedá ani popsat. 
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K večeru začalo sněžit znovu, tentokrát už sníh zůstal. Přemýšlím, že 
bych se zbavil toho auta, ale to až napadne sněhu dost na to, abych 
mohl jezdit na běžkách. Pak bude můj přerod v horského muže 
dokončen. Také sněžnice jsem si objednal, čekám je každým dnem, 
jen nevím, zda sem vůbec chodí pošta.Pomalu docházejí zásoby vody, 
jídla a dřeva, ale rozhodl jsem se zítra naštípat zásoby polínek alespoň 
na týden a zprovoznit studnu, věřím, že zdejší voda bude mnohem 
zdravější, než jakou jsem kdy pil.Jinak si myslím, že toto je život 
přesně pro mě. Rychle jsem se zabydlel, nic mi tu neschází, také už 
jsem poměrně zdatný v zatápění. 
  
DEN 3 
Ráno jsem ani nemohl otevřít dveře, kolik je tu sněhu. Je mi zima, 
protože došlo dřevo, ale nemohl jsem se dostat do dřevníku, natož 
něco štípat, tak pálím poslední zbytky. Je to náročné, ale pořád věřím, 
že se otužím a zvyknu si. Nevím, co mám dělat, protože ven se 
nedostanu, auto zapadalo tak, že nevyjedu, a chybí mi civilizace. 
Našel jsem na půdě nějaké staré knihy, tak si jimi listuji. Jen je mi 
zima. No nic, deníčku, půjdu házet sníh, ať zítra alespoň vylezu z 
domu. 
  
DEN 4 
Pořád padá. Zasněžené kopce působí romanticky, od rána házím sníh a 
dostal jsem se do dřevníku. Naštípal jsem hromadu dříví, snad mi 
vystačí aspoň na dva dny. Jen nevím, co mám dělat s tou studní. Taky 
mám hlad, protože mi zapadalo auto. Odpoledne se chci vydat do 
města, třeba bude mít otevřený nějaký krám a já zase budu mít co do 
huby. Už si připravuji běžky. 
  
DEN 5 
Po včerejší cestě ve vánici mám rýmu a bolí mě v krku. Nic se mi 
nedaří, obalil jsem se vším šatstvem co mám a vyrazil házet sníh, v 
podstatě jediná moje činnost posledních dní. Skoro jsem umrzl, když 
jsem doloval vodu ze studny. pozorovala mě u toho další srna, měl 
jsem pocit, že se mi normálně vysmívá. Už mě nebaví vařit si na tom 
směšném vařiči, tak jím konzervy studené. Moc mi to nechutná, s 
láskou vzpomínám na závodní jídelnu. Večer jsem dostal strašlivý 
průjem. To bude z té vody. Nevím, co mám dělat, s touhle variantou 
jsem nepočítal a nemám žádné léky. Ledová kadibudka také není 
nejlepší místo pro kurýrování, a tak se s každou návštěvou tohoto 
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zařízení zhoršuje stav mého krku. Vařím si čaj, žaludek se klidní, jdu 
spát.  
  
DEN 6 
Dnes v noci napadl další půlmetr té hnusné bílé sračky. Při 
odhazování jsem si hnul se zádama a zlomil násadu lopaty vejpůl, 
takže se musím ještě víc krčit. Venku se mi špatně dýchá, když 
neodhazuji, zahřívám se v posteli. Vážně mě to takhle nebaví. Chybí 
mi můj počítač, ta milá lékárnice, co vždy ví, do jakého šuplíčku 
sáhnout pro spásnou krabičku, chybí mi náš moderní byt a dokonce i 
veřejná doprava, která funguje i v té největší kalamitě. Jsem vyloženě 
nevrlý a zase mě okukují srny, vážně nevím, co po mně chtějí. 
  
DEN 7 
Milý deníčku, 
já končím. Dnes jsem opět celé ráno odhazoval, ale nikoliv dvorek, 
nýbrž auto. Jedu domů, do města. Tohle není nic pro mě. Umřel bych 
tu. Ať se s tou blbou profukující barabiznou stane co chce, já u toho 
nebudu. Nesnáším to tady. Hned po příjezdu domů si objednám nový 
telefon, notebook, pohovku a televizi, přírodu už chci vidět jen z 
dokumentů BBC. Tebe tady nechávám taky, třeba si shnij, mám tě 
dost.  
  
 

Listopadové haiku z Vysočiny II. 
  

Jakub Florian                                                               kategorie Poezie 
 

Osada ztichla. 
Říčka a rudé šípky, 

zavřená okna. 
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Polia nad Santovkou 
 

Peter Jokl – Joko                                                          kategorie Poezie 
 

Z tých polí úrodu zniesli už do dolín 
Zem zorali 

A mňa tu v daždi 
Samého nechali 

 
Mokré vlasy mokrý tabak 

A kusy hmly 
A v tej hmle koncové svetlá áut 

Čo nezastavili 
 

Ale keby dal som si 
Čistý pár krídel 

To by ma zo svojho sucha 
Hneď každý videl 

 
V takýchto chvíľach 
Nie je čas na rýmy 

A tak skáčem revem 
Kričím 

Lámem Svätoplukové udice 
Ale všetko márne 

Pretože tu 
Mi ani krik nič nevracia 
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Podzim 

 
Gizela Hlavatá                                                             kategorie Poezie 

 
S podzimem dýchne nostalgie 

proč mi to v uších stále zní 
těhle slov divné melodie 

jako kdyby měl být poslední 
 

Možné je vina v kalendáři 
že brzy skončí tento rok 
prázdniny zaplašilo září 

další budou až napřesrok. 
 

Člověk by se měl vlastně těšit 
že skončí bouřky a vedra úmorná 

v záplavě květů a plodů tušit 
že úrodo bude náramná. 

 
Když vidím barvami hýřit záhon 

jiřinek, aster révoví 
v zádech už cítím chladu zákon 

a smrtelný pach hniloby 
 

Ještě se nadřem než zkřehlým prstem 
vyloupnem poslední bramboru 
úrodu schováme před myšima 

pak zvednem oči nahoru 
 

V horách už vločky poletují 
tady jen listy a mrazivé mrholení 
nahaté stromy se v mlhách choulí 
ďasů a dušiček nastává probuzení 

 
Tma prý jim svědčí však nebojte se 

spolu si dejte bajky a písničky 
zapalte ohně v krbech i pecích 

a nezapomeňte na svíčky 
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A v jejich záři myslete na to 
že brzy napadne bílý sníh 

pod jeho duchnou vyklíčí život 
zrodí se dítě slunce a smích 

 
Ulítlá  

Gizela Hlavatá                                                             kategorie Poezie 
 
 

Šnekovi ulítla ulita, 
stal se z něj bezdomovec. 

Žijeme na dluh bez splátek, 
skončíme na dlažbě nakonec? 

 
Ze skály spadl velký strom, 

tolik let kořeny držely. 
Mravnost, čest, pravda, kdepak jsou? 

Ideály pryč nám uletěly. 
 

Tráva v příkopu uschla, 
prý proto, že dlouho neprší. 

Však z aut co kolem letí 
nevidíš, že provoz jí nesluší. 

 
Pták slétl na větev, 

náhle spadl. Snad závrať? 
Konopí, extáze, eLeSDé 

až poletím, budu ti mávat. 
 

Čas co prý všechny rány zhojí 
letí tak rychle, že nic nestíhám. 

Ta moje také někde lítá 
a já jí do snů ulítám. 

 
V tom mém snu budem spolu lítat 

jako dva andělé, já a ty. 
V azuru nic nás nebude trápit... 

To jsou zas moje úlety. 
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