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Literární soutěž

TRAPSAVEC
Propozice platné pro 41. ročník TRAPSAVCE:
● Soutěž je tematicky zaměřená na práce zasvěcené přírodě 

a trampování, toulání po zemi, skalách i vodě.
● Soutěží se v těchto kategoriích:

– KATEGORIE OLDPSAVCŮ – PRÓZA
– KATEGORIE OLDPSAVCŮ – POEZIE

V těchto kategoriích soutěží ti, kteří získali v soutěži tři a více cen.
– NAD 23 LET – PRÓZA
– NAD 23 LET – POEZIE

V těchto kategoriích soutěží všichni, kteří ještě nemají tři 
a více cen z Trapsavce.

- DO 23 LET – PRÓZA
- DO 23 LET – POEZIE

Tyto kategorie budou otevřeny jen v případě, že se sejde dost
příspěvků, jinak budou práce soutěžit v kategoriích nad 23 let s tím,
že nejlépe ohodnocená práce autora/autorky do 23 let může získat
čestné uznání Malý Trapsavec.
● Nejlépe ohodnocená práce bez rozdílu kategorie získává hlavní

cenu –  ZLATÉHO TRAPSAVCE!
● Každý účastník může do soutěže zaslat maximálně tři povídky 

a maximálně tři básně.
● Omezení délky prací je 1800 slov (podle údajů textového editoru,

např. Word, OpenOffice atd).
● Své práce posílejte na kontaktní e-mail:

soutez.trapsavec@seznam.cz – touto cestou vám bude doručeno
zpátky zvadlo na slavnostní oheň s vyhlášením výsledků. 
Do e-mailu prosím uvádějte své občanské jméno a kategorii, rok
narození, pokud možno i adresu. Uvítáme, když nám současně
pošlete svoji aktuální fotografii.

● Stále zůstává i možnost posílat své práce běžnou poštou na
kontaktní adresu (stačí v jedné kopii). Na přiložený lístek prosím
uveďte své občanské jméno a kategorií, případně i adresu a věk.
Pokud chcete poslat zvadlo na slavnostní oheň s vyhlášením
výsledků, přiložte ofrankovanou obálku se zpáteční adresou.

● Zasláním své práce do soutěže dávají autoři pořadatelům právo
ke zveřejňování těchto příspěvků na intemetu i v tisku, a také je
používat k propagaci soutěže.

● Organizátoři soutěže budou také oslovovat autory a autorky
účastnící se soutěže a vydávat jim sbírky.

● U příležitosti vyhlášení výsledků bude vydán sborník vítězných
prací, který bude všem účastníků k dispozici zdarma.

Uzávěrka 41. ročníku soutěže Trapsavec 
je 28. února 2015.

POZOR! Příspěvky, které dojdou po půlnoci, nebudou zařazeny,
proto příspěvky pošlete včas!

Jan Hafran Frána
Lísková 20, 312 00, Plzeň

soutez.trapsavec@seznam.cz
www.trapsavec.cz
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Výsledky 40. ročníku 
literární soutěže 

TRAPSAVEC

Zlatý Trapsavec
Umíraè – Jan Jeòýk Valeš

*Malý Trapsavec – èestné uznání pro nejlépe
ohodnocenou práci autorù do 23 let

Poezie do 23 let
1. místo neudìleno
2. místo: Vyznání – Iva Kawi Kapounová
3. místo: Dopis – Iva Kawi Kapounová

Poezie nad 23 let
1. místo: Bøeznový sonet – Jiøí Vídeòský
2. místo: Podzimní – Jiøí Pachl
3. místo: Èakanie 

– Katarína Túlavá Jackie Mezeiová 
3. místo: Jedna dobrá noc – Eva Doudová

Poezie oldpsavcù
1. místo: Vigilie za Houlu – Miroslav Miky Marusjak
2. místo: Dohoøívá – Marek Fenik Kysilka
3. místo: Pøípitek – Zdenìk Crischot Ryšánek
3. místo: Vlak do stanice Druhý breh II 

– Peter Joko Jokl

Próza do 23 let
1. místo: Pøíbìh z moøe skal* 

– Iva Kawi Kapounová
2. místo: Jednou takhle ve skalách 

– Iva Kawi Kapounová
3. místo: Výroèí – Renáta Trenky Nová

Próza nad 23 let
1. místo: Vzpoura – Petr Dollyk Doležal
2. místo: Zneužitie úradnej právomoci 

– Ján Šupák Nôžka 
3. místo: Dárek – Miroslav Wandri Neuvirt
3. místo: Vrásnìní – Eva Evelína Koubová

Próza oldpsavcù
1. místo: Na stromy – Jan Jeòýk Valeš
2. místo: Rekvalifikace – Miroslav Kazatel Novák
2. místo: Zle je, keï sa z trampa leje 

– Vladimír Timo Vrana
3. místo: Projít peklem – Petr Harmonika Soldát
3. místo: Zmizela – Pavla Pavlís Slepièková

Noví oldpsavci:
Iva Kawi Kapounová
Katarína Túlavá Jackie Mezeiová
Eva Evelína Koubová

Porotci:
Jiøina Georgina Tøešková
Vlastimila At’ka Hlavatá
Marta Bílková
Vojta Kiïák Tomáško
Petr Vokoun Náhlík
Milan Belmondo Plch

Jsem tulák
železnic a nádraží na konci svìta.

Jsem otrok
jízdních øádù a sponzor státních drah.

Jsem poutník
prašných cest, s rancem na høbetì 

a pokorou dálek v oèích.

Jsem vandrák
páteèních veèerù i nedìlních návratù.

Jsem vìzeò
všedních dní, uvízlý v chapadlech mìsta.

Jsem zajíc
prchající pøed lidmi a sítìmi vzorcù chování.

Jsem plavec
øekou vzpomínek i podveèerních nálad.

Jsem ten, kdo hledá
pravdu v zrnku písku i v èerváncích nového dne.

Jsem ten, kdo našel.
Zurèící potok ve skalách.

Skrytou louèku v tmavém lese.
Boudu na horském høebeni.

Plácek tak akorát na pøespání.
Svit plamenù, tóny noci, kruh ohnì, stisk ruky...

Jsem ten, kdo našel.

Iva Kawi Kapounová
2. místo v kategorii Poezie do 23 let

VYZNÁNÍ
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„Je to pohoda, vypadnout z mìsta a užívat si v lùnì
pøírody,“ oddával se šerif Bejvák atmosféøe osady.

„Jasnì, jen aby to netrvalo moc dlouho, už se do
mì dává zima a mám hlad,“ sledoval Krišot Pepa-
na, který si hrál s klávesnicí.

„Žádný strachy. Zbejvá se jen napojit na osadní
sít’.“ Anténa na srubu ožila a zablikala. „Hotovo.“

„Tak rychle, dej to sem, at’ mùžeme zatopit!“ Kri-
šot popadl ovladaè, zmáèkl pár tlaèítek a pìtice ple-
chounù stojící topornì opodál ožila. Dva vyrazili do
lesa, jeden zaèal èistit ohništì a zbylí se pustili do
vybalování batohù.

„Koneènì je všechno, jak má,“ pochvaloval si Bej-
vák, „ještì si nìco zahulákat a budu doèista spo-
kojenej.“

Pepan ochotnì sáhl po ovladaèi a jeden z ple-
chounù popadl kytaru. Zapojil si kabel do zdíøky na
bøiše a kovovým hlasem spustil: „Já mám nóhy bó-
lavý a cesta už mì nebaví, že dneska pojdu to je na
betón…“

Pìnice s Martièkou se pøitulily ke klukùm a Bej-
vák, snad aby se necítil tak sám, odzátkoval placat-
ku s rumem. Zálibnì jí zazpíval, že táborák tì zmá-
mí, kytary zazní hlas, a pak si zhluboka loknul.

Hromada døeva utìšenì rostla a plechoun ji za-
pálil na první laserový paprsek. Bejvákovi to pøipo-
mnìlo, že má chut’ na cigáro, a Pepan zase popadl
ovladaè, jenže šerif se na nìj zle kouknul. Jako by
snad Pepan zapomnìl, že si retko zapaluje rád
sám, hezky po staru. Vyndal sirky, škrtnul, zadýmal
a zálibnì vyfoukl bílý obláèek.

„Jó, je to pohoda. Obèas mì napadne, jaký to
bejvalo kdysi. Dìda mì vyprávìl, že všechno tohle
dìlali sami,“ rozhlédl se po kmitajících plechounech.

„To si na trampu moc neodpoènuli. Spíš mì to
pøipomíná práci,“ nechápala Martièka, „proè by nì-
kdo chtìl chodit na takovej vejšlap?“

„Všeho moc škodí,“ nedal se šerif, „vezmìte si tøe-
ba Poranìný kolena. Poøídili si nosítka a do kempu
už ani nechodí pìšky.“

Krišot jim v duchu závidìl. Bejvák byl jako šerif
k nezaplacení, ale vždycky tak dìsnì staromódní.
Škoda, že Kolena mezi sebe nikoho nového ne-
pøijímala.

Plechoun loudil ze strun neúnavnì už tøetí song,
když se rozeznìla meteostanièka na srubu: „Blíží
se pásmo nízkého tlaku, hrozí silnìjší déšt’, který
pøejde v drobné mrholení. Èas do bodu nula tøicet
vteøin.“

Všech pìt dobìhlo pod støechu akorát, když do ní
zaèaly bušit první obrovské kapky.

„Nemá to déšt’ hlásit deset minut dopøedu?“ Pì-
nice stìží popadala dech.

„No, víte,“ omlouval se Pepan, „já to nastavil jinak,
aby bylo vìtší vzrùšo.“

„Ty tvoje blbý nápady. Tak se mì zdá, že dosta-

neš hóbla,“ rozèiloval se Krišot a zaèal se shánìt po
ovladaèi.

„Myslím, že zùstal venku,“ ukazoval Bejvák na la-
vièku u ohništì, který dál zvesela plápolal, protože
plechoun nad ním držel obrovský deštník. „Ještì, že
jsou izolovaný a ovladaè v nepromokavým obalu.“

„Pøece tady ale nebudeme jen tak stát. To bude
nùïo,“ špitla Martièka.

„Pravda. Pepan ho mìl naposledy, tak pro nìj do-
jde,“ rozhodl šerif.

Pepan stál jako opaøený a v ruce žmoulal prázdné
pouzdro. Jak se sakra mohlo stát, že ho zapomnìl
nasadit? Jestli ovladaè zkratuje, bude to v loji. Jako
støela pro nìj vyrazil do deštì. To už se z nìho ale
zaèalo divnì jiskøit a èmoudit.

„Osada napadena!“ ozvalo se za chatou. „Chyt’te
païoury, ke kùlu s nima!“

Než se trampové vzpamatovali, plechoun u ohnì
pustil deštník do plamenù, jednou rukou popadl
pøibíhajícího Pepana na flígr a táhl ho k jedné z mo-
hutných souší. Druhou rukou vytahoval z pøihrádky
ve stehnì lano. Ètyøi zbývající se pomalu ale jistì
pøibližovali ke srubu a mezi tykadlovitými anténkami
jim jiskøily a bìhaly barevné elektrické výboje.

„Rychle pryè, zachraò se, kdo mùžeš!“ hulákal
Krišot a jako první zmizel v lese.

Šerif chladnokrevnì zhodnotil situaci a kryl ústup
dìvèat. Pokusil se dostat k Pepanovi, ale ètyøi
jiskøící hromotluci mu stáli v cestì jako neproniknu-
telná hradba. Tomu nebožákovi už nebylo pomoci.
Zmítal se a øval u kùlu a nekoneèné lano ho omotá-
valo od paty k ramenùm, takže za chvíli vypadal
jako ten bourec, co se zakuklil na moruši.

„Drž se, Pepane! Pøijdeme tì zachránit!“ vykøikl
Bejvák k zoufalému zajatci a zahájil hrdinný ústup.

***
Pepanùv øev se pøestal rozléhat údolím v tu samou

chvíli, kdy slejvák pøešel do otravného mrholení. Na
kost promoklí tøesoucí se trampové se ukrývali pod
malým skalním pøevisem a nevìdìli, co dál.

„Myslíte, že ho tó…,“ Pìnice si nechtìla pøipustit
to nejhorší.

„Nevím, ale pøestal køièet, to mùže znamenat co-
koli,“ snažil se ji hloupì uklidnit Krišot a schytal za
to kopanec od Martièky.

„Neboj, urèitì se mu nic nestalo,“ chlácholila ji a po-
hledem prosila šerifa, aby taky nìco øekl.

„Pravda. Maj v sobì pøece ten èip, že nemùžou
ublížit èlovìku.“

„Jen jestli funguje, vidìli jste, jak jiskøili?“ øekl Kri-
šot a kopanec pøišel pro zmìnu od Bejváka.
„Auvajs! Co je, musíme bejt pøipravený na nejhorší.
Stejnì je to všechno Pepanova vina.“

Po krátké poradì, co dál, se dohodli, že musí poè-
kat. Jestli se ovladaè zkratoval, musí nejdøív poøád-
nì vyschnout, pak snad bude fungovat normálnì.

VZPOURA
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Byl to chabý plán, ale jiný je nenapadl. Chtì, nech-
tì, tu dnes musí strávit noc.

Že se to lehce øekne, ale hùø udìlá, zjistili hned
vzápìtí. Šerif sice mìl zbytek zápalek, ale po dva-
ceti marných pokusech jimi nedokázal zapálit ani
jedno poleno. Nálada se mu prudce zhoršila, když
zjistil, že si už nemá ani èím zapálit cigáro.

Tak se stalo, že všichni strávili noc v zimì a tem-
notì, což mìlo k pohodlí chajdy hodnì daleko. Na
vlhkém jehlièí se skoro nevyspali, hlavnì vinou Kri-
šota, který mìl k veèeru tak hrozný hlad, že se
rozhodl slupnout hrst podivných èervených bobulí
a zajíst je semeny ze šišek. Samozøejmì se rozdìlil,
což se ukázalo jako ne právì dobrý nápad, protože
bolesti bøicha rychle pøešli do bìhavky a v lese kolem
nebyl ani jeden listnáè. Pak taky ten hluk z kempu.
Kvintet kovových hlasù vyøvával starý songy skoro
do rána a Pepanùv hlas s nimi. Krišota napadlo, že
se už asi pomátl strachem, ale nahlas neøekl radìji
nic, protož ho zadek pekelnì pálil i bez kopancù.

***
Pepan si své zajetí zprvu moc neužíval. Plechou-

nùm sice pøestaly jiskøit anténky, ale dál se chovali
nanejvýš divnì. Nejdøív si ho vùbec nevšímali. Se-
dìli u ohnì a lili do sebe olej, až se jim všechno
pletlo. Nakonec pøestalo mrholit pøesnì pùl minuty
poté, co tu zprávu ohlásila meteostanièka, a všichni
se zvedli od ohnì. Pepan koukal smutnì na ovla-
daè. Tøeba bude zase fungovat, až vyschne, jenže
jak se k nìmu dostat? Jeden plechoun zaèal nìco
psát do tlusté bichle a poøád se vyptával, na kterou
pøíhodu zapomnìl a co stojí za to zvìènit.

„Hlavnì to, jak jsem ho chytil za límec a svázal.
Na to, Pedro, nezapomeò!“ koukal mu pøes rameno
ten, kterému øíkali Frenký. Pepan to nechápal. Cho-
vali se pøesnì jako ti trempíci z pøíbìhù, co jim
veèer co veèer vyprávìli u ohnì z osadní databáze.
Slim a Howard hráli roztahováka, zatímco Bill
ochutnával vroucí olej z kotlíku.

„S tím olovem nešetøi, at’ to má øíz,“ chechtal se
kovovì Frenký a šel si vyøezávat z polínka.

Fakt divný, dokonce tolik, že se to Pepanovi zaèa-
lo líbit, teda jen do chvíle, než se rozhodli vrhat
nožem na cíl. „Kdo se trefí blíž k hlavì toho mìkej-
še, vyhrál. Je to jasný, hombrés?“ Kudly naráz
prosvištìly vzduchem a každá z nich Pepana lehce
lízla po tváøi. „Je to nerozhodnì,“ okouknul výsle-
dek Howard, „jedem druhý kolo.“

Naveèer se sesedli k táboráku, povídali si ty sto-
krát ohraný historky, který teï Pepanovi pøipadaly
nìjak zábavnìjší, když to všechno vidìl pøes den
na vlastní oèi. Dokonce ho odvázali od souše a pøi-
kurtovali k jedné z lavièek, aby se ohøál.

„Jestli zkusíš zdrhnout, pomažeš zpátky k muèed-
nickýmu kùlu, kapišto?“

Rád pøikývl. „Zajímalo by mì, co jste si to psali do
tý knížky,“ zeptal se, když sebral dost kuráže.

„Hele, mladej, vod toho ruce pryè. To je naše
kronika, nejvìtší poklad každý osady. Pedro do ní
dneska vycancnul, jak jsme vám vyprášili kožich,

a taky výsledky toho házení nožem. Je tam prostì
všechno. Chceš se mrknout?“ Slim otevøel bichli
a na Pepana vyskoèily hustì popsané øádky nul
a jednièek. „Hezký,“ øekl rozpaèitì, a když vzdal pøe-
klad binárního kódu, obdivoval alespoò bitmapové
obrázky s HD rozlišením.

Slim ho poplácal po zádech. „Líbíš se mnì. I když
seš takovej mìstskej panák. Nechceš loka?“ Pepan
opatrnì oèichal hrdlo lahve. „Neboj, je to to tvoje
babský pití.“

„Rum?“ zeptal se Pepan pro jistotu.
„Jo, rozmrazovaè ufòukaných mìkejšù,“ tlemil se

Slim a s ním i ostatní.
Byli docela fajn. Za malou chvilku už se s nimi

Pepan objímal a vyøvával, že má roztrhaný boty
a poøád jenom hlad a pak povìste ho vejš, at’ má
dost. Dost mìli všichni až hodnì brzo k ránu a na
ovladaè si Pepan za celou dobu ani nevzdechnul.

***
Bejvák dal povel k útoku pøesnì pùl minuty poté,

co meteostanièka skøípavì oznámila, že se rozed-
ní. Ètveøice rozcuchaných opruzených strašidel se
pøískoky dostala pøed chajdu. Plechouni i Pepan se
váleli kolem a dobíjeli baterky. Holky se zastavily
opodál a nervóznì si kousaly nehty. Šerif s ohrom-
nou haluzí skoèil pøed nì, aby je v pøípadì potøeby
chránil, a Krišot, který si pøed rozednìním vytáhl
nejkratší slámku, vyrazil opatrnì k ovladaèi.

Vítìzný øev, který spustil, když ho resetoval, pro-
bral Pepana. „Co tady øveš, ty mìkejši?“ zamumlal.

„Kemp je zase náš, sláva Bejvákovi!“ skandovala
dìvèata a Pepan se koneènì probral z deliria.

Bitva byla slavnì dobojována, ovladaè novì nakon-
figurován a poslušní plechouni právì klohnili snídani.
Parta se slunila na dece a dìkovala trampíøskýnu
pánbíèkovi, že je všechno zase tak, jak má.

„Mìli bychom to zapsat do kroniky, takový vítìz-
ství,“ napadlo Pepana. Ostatní se po nìm nechápa-
vì otoèili. „No, bylo by to pøece super, mít takovou
svojí kroniku, ne?“

„Jsem snad v knihovnì? K èemu by nám to bylo?“
zíval Krišot a špulil zapaøený zadek do sluníèka.

„Mohli bychom si to èíst u táboráku,“ pokoušel se
Pepan nadchnout ostatní.

„A proè? Na to máme v databázi dost lepších his-
torek,“ namítla Martièka.

„Tak pojïte tøeba házet nožem nebo hrát rozta-
hováka,“ nedal se odbýt.

„Nech si ty kecy, nebo dostaneš od plechounù
hóbla!“ umlèel ho Bejvák.

Pepanovi to nekoneèný válení pøišlo dìsnì nudný,
ale co mohl dìlat? Pøevalil se a smutnì koukal na
Howarda, který mechanicky štípal døíví. A taková
s nimi byla vèera zábava. Najednou dostal nápad
a potichu se vytratil.

„Osada napadena!“ zaznìl Howardùv hlas. „Chyt’-
te païoury, ke kùlu s nima!“ Mezi jeho anténkami
pøebìhl modrozelený výboj.

V Bejvákovi by se krve nedoøezal. „Proboha, už je
to tu zas! Velím, ústup!“ Všichni ètyøi byli rázem na
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nohou a jen tak v plavkách se rychlostí svìtla ztratili
v kopøivách.

Jen Pepan žmoulal v ruce nepromokavé pouzdro
ovladaèe a v klidu si hovìl vedle sudu s dešt’ovou
vodou. Slyšel, jak nìco dopadá na jeho dno. „Teï

nás už nic nezastaví, kamarádi!“ Když ho Frenký
popadl za flígr a odvlekl k nedaleké mohutné souš-
ce, po tváøi se mu rozlil blažený úsmìv.

1. místo v kategorii Próza nad 23 let
Petr Dollyk Doležal

ZMIZELA
„Vypadáš hroznì.“
Konstatování, které naprosto vystihovalo mùj stav.

Nicménì také poukazovalo na to, že jde o pouhé
pojmenování skuteènosti, nikoliv pátrání po dùvo-
dech, které k tomuto stavu vedly. Vzhledem k tomu,
že tato vìta vypadla z úst kamarádovi Hrochovi
z naší osady T. O. Zelenáèi, mi nebylo tak úplnì
jedno, že je to jedno jemu. Zkrátka jsem v té chvíli
potøeboval trochu víc pozornosti než obvykle. Ane-
bo poøádnì vychlazený pivo a k nìmu dvojitou por-
ci utopencù s cibulí. Naopak jsem vùbec nepotøe-
boval zapnutou televizi nad hlavou, kde se prsila
známá moderátorka s veèerní várkou denních
událostí. Po probrání dùležitých informací, jako tøe-
ba toho, kde budeme dneska spát a kam se pùjde
zítra, se kamarádova pozornost koneènì otoèila tím
správným smìrem. 

„Máš na návštìvì tchyni, nebo co?“
No ano, samozøejmì nastøelil ten nejsnadnìjší cíl.

Jenže to nebyla ani tchynì, ani bolest hlavy mé že-
ny, ani vyfouknutá originál usárna na Aukru v posled-
ních vteøinách dražby. 

Podrbal jsem se na bradì a váhavì zaèal: „ Hele,
vono asi vlastnì o nic nejde, prostì jsem se špatnì
vyspal.“ Svést to na špatnej spánek mi pøišlo najed-
nou schùdnìjší, než se pøiznat k tomu, že se mi
zdají noèní mùry. Jenže oblafnout takovýho Hro-
cha, to není uplnì jednoduchý. Asi proto, že spolu
už hodnì let spíme pod jedním pøevisem. 

„Aha, no a dál? Nebo mi chceš tvrdit, že tohle je
ten pravej dùvod?“

„Ale von se mi ještì zdál takovej blbej sen a to tak
živej, že jsem se ráno hrùzou probudil, zpocenej jak
vrata od chlíva, jestli to náhodou neni pravda.“

„Hm, poøád by to chtìlo nìjaký dodateèný infor-
mace,“ podíval se na mì podezíravì Hroch a vysrk-
nul zbytek piva. 

„Èlovìèe, mnì se zdálo, že se ztratila zelená bar-
va ze svìta,“ vyhrknul jsem s úlevou, že jsem se
mohl nìkomu svìøit. Doma to opravdu nešlo, pro-
tože moje praktická žena øešila po ránu synovu
poznámku v žákovské knížce, dceøino oèkování
proti tetanu a rozkousanou hadici našich sousedù
naším psem. Oproti tomu vypadal jeden sen o ztra-
cené barvì uplnì trapnì. Proto jsem taky mlèel
a noèní zážitky z živého snu vláèel celý den s sebou.
Naštìstí se zdá, že se všechno k dobrému obrací,
buøty dnes jsou obzvláštì dobøe uleželé a servírka
má vìtší výstøih než normálnì. Vypadá to, že veèer
bude nejlepší èástí dnešního dne. 

Trochu jsem pookøál a pokraèoval: „Usnul jsem
brzo a mìl jsem tak celou dlouhou noc na ten pito-
mej sen. A ten pøitom zaèal tak hezky – mìli jsme jet
na vandr. Pøedstav si páteèní ráno, zvoní budík, ne-
chce se ti vstávat, ale víš, že veèer si usteleš kus od
ohnì a že to bude fajn den. Teda, to si myslíš do
chvíle, než ti dojde, že to neni uplnì stejnej den jako
byl vèera. Na záchodì si ještì nièeho nevšimneš,
protože barva hajzlpapíru není dùležitá. Dùležitý je,
že tam prostì je. A jestli byl vèera zelenej nebo bílej,
to je ti uplnì šumák.“

Kamarád dùležitì pøikyvuje – jsem rád, že na to
máme stejnej pohled. 

„Popamìti najdeš triko, kalhoty, dvì stejný ponož-
ky a jsi št’astnej. Do tý doby než pøijdeš ke sbalený
usárnì na chodbì a zjistíš, že si z tebe nìkdo
udìlal dobrej den. Ne, fakt mi to dìcka z originálky
nepøebalily do opusky, ty dvì písmena US tam furt
sou... jenže ta uzda je bílá! Celá bílá!“

Vystøelené oboèí smìrem vzhùru naznaèuje ka-
marádovo pøekvapení. Jenže ty nejvìtší pecky ještì
pøijdou. Nadechuju se k dalšímu popisu: „Je bílá
jako moje trenky, co jsem si ráno natáhnul, je bílá
jako ten hajzlpapír, co byl vèera možná fakt zelenej!“

Možná stejnì tak bílá jako podprsenka servírky,
která nám na lístek píše další dva kousky. Chvilku
zapomenu na noèní trauma, protože se dokážu
jako správný chlap soutøedit jen na jednu vìc. Roz-
tìkané mozkové neurony se za okamžik opìt vrátí
k naèatému tématu. 

„Docela rozhozenej jdu do koupelny strèit si hlavu
pod kohoutek se studenou vodou a budu doufat, že
to pøejde. Pøi té pøíležitosti si všimnu, že mùj zelený
kartáèek zmizel. Buï si žena poøídila milence, který
si k nám už nastìhoval svùj bílý kartáèek, nebo
existuje nìjaká spojitost mezi kartáèkem a usárnou.
Mozek evidentnì vyhodnotil jako reálnìjší možnost
toho milence. Takže nevím, co mì v tu chvíli rozho-
dilo víc, jestli pomyšlení, že se v nìkteré z našich
skøíní schovává nahej chlap s vyèištìnýma zuba-
ma, nebo to, že jsem pøišel o mojí originál uzdu.
Opatrnì nakukuju do chodby, je tam a je poøád bílá.
Pøesouvám se k vestavìné skøíni. Koleèka lehce
zaskøípou a k mé úlevì se objeví jen její bìžný
obsah. Alespoò nìco je jak má bejt.“

„No poèkej, ale co ostatní skøínì v baráku,“ vykøikne
Hroch až se pár lidí v hospodì otoèí k našemu stolu. 

„Èistý, tam taky nebyl. To už ale bylo jasný, že pøi-
jdu pozdì do práce. Nikdy by mì nenapadlo, kolik
máme doma skøíní. Jak øíkám, strašnej sen.“
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Vyprsená moderátorka hlavních zpráv sdìluje, že
dnešní noc byla rekordní, co se týèe výjezdu složek
záchranného systému. Vypadá to, že jsem nebyl je-
dinej, komu tahle noc pøidìlala vrásky. 

„No nic, hodlám to pøebalit do opusky, pøece nepo-
jedu s bìlobou na zádech, byt’ originál americkou, že
jo. Vyndavám opusku z horní police mojí vandrskøínì
a èumím na ní jako puk... je taky bílá! Stejnì jako celta!
Maskovací vzor rozházenýho jehlièí na snìhu. Haluz!
Mozek to nebere, letím vzbudit ženu a zarazím se
pøed dvìrmi do ložnice. Pøísahám, že jsem tuhle kytku
v našem baráku nikdy nevidìl. Tyhle okrasy mì teda
nikdy moc nezajímaly, ale u týhle si pamatuju aspoò
ten její vtipnej název. Prej se jí øíká tchýnin jazyk... a to
ti teda garantuju, že tohle by byla tchýnì s poøádnou
angínou. Ta kytka byla taky celá bílá! Zapomenu na
svùj úmysl vzbudit ženu a obcházím nevìøícnì byt,
hledám vìci, který urèitì bejvaly zelený jako tøeba wa-
sabi buráky na stole v obejváku nebo sklenièka ky-
selejch okurek ve špajzu. Nenašel jsem jedinou vìc!“

„Chudák Tiger Woods, chodil by hrát místo na
green na white, co,“ mrknul Hroch na další reportážní
pøíspìvek zpravodajské relace. Zdá se, že vùbec
nechápe potenciální rozsah takový katastrofy. 

„Golfisti jsou mi ukradený, ale naše osada,“ zavyl
jsem zoufale. To ho zaujalo. 

„Co s naší osadou?“
„Na naší osadní kronice, nìjak se to asi... já nevim,

prostì tam bylo najednou napsáno T.O.Bìlouši!“
Zaskoèené pivo ve špatný dírce v krku je zlá vìc.

Naštìstí dobøe míøená rána do zad dokáže zázraky.
Nevím, jestli se zvíøe hroch dokáže utopit v øece,
když blbì polkne, ale kamarád Hroch se dokáže
utopit v hospodì, když mu zaskoèí pivo. Stále vyka-
šlává pivní pìnu a valí na mì oèi. 

„Ježišikriste, to zní jako chovná parta z kladrub-
skýho høebèína. Anebo striptérská formace. Ani ne-
vim, jaká pøedstava je horší.“ Dávám mu chvíli na
zotavenou a ve chvíli, kdy se nadechuju ke slovu
mì plácne do zad. 

„Naštìstí to byl jen sen, kamaráde! To by si za-
sloužila paòáèka peprmintky, co? Vyèistíme zuby
a vyrazíme na flek.“

Zvedná ruku, aby upoutal pozornost obdaøené
servírky. 

„Sleèno, dva panáèky pepermintky bych prosil!“
Sleèna udìlá s úsmìvem pukrle a odtanèí k baru.

Když se za nìjakou dobu vrací s panákama, jdou
na mì mrákoty. Vypadá to jako další zlej sen. V
tìch panákách je totiž uplnì èirá tekutina, a i když
nejsem žádnej alkoholovej sommelier, tak jistojistì
vím, že pepermintka je zelená. Jednou provždy
zelená a ne èirá! Nicménì stateènì zkouším pøe-
tavit svùj výraz zoufalství alespoò v zoufalý úsmìv,
abych stateènì èelil té hrozné vìtì z jejích úst:
„Zelená došla, pánové.“

Ještì jsem stihl hlesnout „Tak už to zaèalo“ a pak
jsem se tiše sesul k zemi vedle svý vybìlený uzdy. 

3. místo v kategorii Próza oldpsavcù
Pavla Pavlís Slepièková

Nad krajem bláznivì létají
vìtrná køídla podzimu
Slunce je na pøídìl a mlha polyká
chuchvalce kouøe z komínù
Zlaté listí umazané
od rozmìklé hlíny
Na rybníku kachní hejna,
co nedožijí zimy
Než Martin konì osedlá,
dušièkové svíèky záøí
Pøetáèí se dny jak listy
v obrázkovém kalendáøi
Za vzpomínky poztrácené
mezi poli smírèí køíž
Tak hluboko je na dno duše
a k slunovratu o krok blíž
Bolesti a smutky svìta
nad podzimní krajinou
Až mráz a slunce rány zhojí
jen ty jizvy
zùstanou . . .

2. místo v kategorii Poezie nad 23 let
Jiøí Pachl

PODZIMNÍ

nìkolik nespavých ryb
vrhá letmé polibky
ke smíøené hladinì
noèní hmyz
nalákán bledým leskem
stává se pozdní veèeøí
zvíøata i oheò
uspány
pravidelnì oddechují
pár kùstek v popelu
pouští poslední teplo
ve vzduchu
vùnì smírèího tabáku
postavy pod dekou
jsou pohlceny tmou
a uneseny snem

až tulácké ráno
vyžene muže 
s plecháèem k vodì
probuzený pes
probìhne ohništìm
žena
možná zase
pøesolí polívku
a staré rány

3. místo v kategorii Poezie nad 23 let
Eva Doudová

JEDNA DOBRÁ NOC
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PŘÍBĚH Z MOŘE SKAL
Skalní vìž se zakymácela jako loï v rozbouøeném

moøi. Chytila jsem se kovového kruhu, který byl za-
ražen do pískovce kousek ode mì, a snažila se
uklidnit. Nakoukla jsem pøes okraj skály. Byla tam.
Hlubina, jejíž dno se ztrácelo v šeru. Sice jsem od-
jakživa trpìla závratìmi, ale výšky zároveò lákaly
svojí nedostupností a jistým posvátnem, touha
stoupat tak vždy pøevážila nad strachem. Teï mì
ale psychika zradila. Zkusila jsem se po dvacáté
natáhnout ke kruhu na protìjší vìži – a po dvacáté
ucukla.

Cesta mezi skalními vìžemi byla vybudována
dobøe. Místy kruh èi kramle, pøesnì tam, kde chybìl
pøirozený stup èi chyt. Nijak tìžké lezení – lana
netøeba. Však já žádný horolezec nebyla. Jen jsem
dostala, teï se mi zdálo, že pìknì pitomý, nápad
vylézt na nejvyšší z vìží, kde tato cesta konèila,
a sledovat západ slunce plynoucí nad vlnkami skal-
ních vrcholkù.

Pohled to byl úchvatný – to ano. Paprsky hladily
skalní vìže jako máma své dìti na dobrou noc.
S každou zvlášt’ se polaskaly, objaly se a rozhodily
do kraje náruèe èervených kvìtù.

Nìkde nablízku znìla kytara. Nechápala jsem, jak
ji nìkdo pronesl skoro neprostupnými roklemi až
sem, v duchu jsem mu byla vdìèná. Ty tóny dávaly
veèeru kouzlo nezapomenutelného. Vše ostatní pøe-
stávalo mít smysl, klid skalního mìsta – nejkrás-
nìjší pohled v životì. Vidìt – a klidnì zemøít, bìželo
mi hlavou.

No, sice to znìlo krásnì romanticky, ale umøít jsem
ještì nechtìla. Stmívalo se stále víc Ještì chvíli tu
budu trèet a mùžu si rovnou ustlat. Kdybych teda
usárnou nenechala o pár desítek metrù níže a roklièek
dál, v malé jeskyòce s drobným ohništ’átkem – tak
akorát na jednu noc pro jednoho. Jo, kdybych se
nahoøe tolik nekochala a neprovázela v myšlenkách
slunce ještì dlouho po jeho zmizení za obzorem, už
jsem mohla být dole a i jakž takž za svìtla.

Ze zaèátku to šlo dobøe. Skákala jsem pøes spáry
mezi vìžemi, obèas se pøidržela, myšlenkami stále
nahoøe v paprscích. Pak jsem se dostala k téhle
díøe. Již cestou nahoru mi pøišla jako nejproblema-
tiètìjší místo – kvùli té hlubinì. Žádné dva tøi metry
a tøeba možnost se zachytit na nižším patøe – ne,
hezkých tøicet metrù rovnou dolù k patì skal. Na-
táhla jsem se, trochu mi podjela mi noha, ale jinak
jsem se držela pevnì – za chvíli jsem byla zpátky
nahoøe. Na rozjetí strachu to staèilo. Každý další
pokus byl stále marnìjší.

***
Po dvacáté první. Zatnout zuby. Ruce na kramli.

Pomalu se po ní sunout dolù, nohama šoupat po
hrubém povrchu skály. Pravá noha nahmatává vo-
dorovný kruh, levá putuje pøes propast ke kruhu.
Levá ruka ji následuje – ke kramli na protìjší vìži.

Stojím rozkroèena mezi vìžemi. Nechci na to
myslet. Teèou mi slzy, chvìji se. Hlubinu skoro ne-
rozeznávám – je tma. Skály vidím jako svìtlé fleky.
Kdyby aspoò svítil víc mìsíc. Nebo baterka – ta zù-
stala dole.

Pøichází to nejtìžší – pøesouvám na druhou stra-
nu pravou ruku.

Tak, teï ještì nohu. Trochu se natáhnu –
Moøe opìt zachvátily poryvy vìtru, celý svìt se

zatoèil. Ztratila jsem rovnováhu, nohy se ve zmatku
smýkly po vyhlazeném kovu. Zoufale zaškrábaly po
skále. Tìlem mi projet dìs. Musím se na nìèem
vzepøít. Visím na rukou, dlouho nevydržím, vím to.
Možná volám o pomoc, nevím. Z hlavy zmizely
myšlenky.

***
Ucítila jsem pevný stisk na zápìstí. Nìèí ruka.

Chytám se jí, kramle mi klouže z rukou. To už mì
neznámý drží i za druhou ruku. Nohama se za-
pírám do skály, postupuji nahoru. Potom se mi po-
daøí odrazit, vyšvihnu se a pøekulím – koneènì na
pevné zemi.

Ležím na zádech, hledím na miliony hvìzd nade
mnou. Proti nebi se rýsují tøi postavy. Trampové.

Jeden je hubený dlouhán, do èela naražený kov-
bojský klobouk, zbytek obleèení tvoøí výstroj rozliè-
ných armád. Vedle nìj stojí mladý kluk, co má sotva
po základce – podle obleèení milovník indiánù.
Poslední z nich je mohutnìjší postavy, s tmavými
vlasy omotanými puntíkatým šátkem, na sobì ko-
žený kabát a manžestráky. Jemu patøily ruce, které
mì vytáhly z hlubin. Namáhavì se posadím. Tramp
zachránce promluví:

„Ahoj, já jsem Chris. Kde ses tu vzala? Takhle
v noci je to tady fakt o hubu,“ dodá celkem zbyteènì.

Motá se mi hlava a zvedá žaludek. Žilami ještì
proudí moc adrenalinu na to, abych dokázala plnì
vnímat. Natož odpovídat. Zmatenì mu dìkuji.
Snažím se popsat svoji toulku skalami i touhy po
západu slunce. Nedaøí se mi to. Slova se pletou, ja-
zyk zašmodrchává. Blábolím. Po tváøi zase stékají
slzy. Pak se rozbreèím jako malé dítì.

Tramp Chris mì uklidòuje, poplácává po zádech.
Chrlím další slova díkù. Objevil se právì vèas –

kdyby pøišel o chvilku pozdìji – pøejede mi mráz po
zádech.

Mávne rukou: „Dneska já tobì, zítra ty mnì –
anebo nìkomu jinému. Tak to v životì chodí.“

Zve mì k nim na srub. Mají ho nedaleko odtud
v jedné roklièce. Vìtšinou tam jezdí s poèetnou
osadou a mnoho místa nazbyt nebývá, jenže tenhle
víkend jich vyrazilo jen pár, takže mohu s nimi –
chci-li.

„A neboj, cesta je v pohodì – žádné kramle a kru-
hy, obyèejná pìšinka mezi skalami,“ zakonèuje svo-
ji øeè Chris, „možná nìjaký balvan, který musíš
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Až když tma za oknem zaèala blednout, zmlkly
tóny Chrisovy kytary a my si rozložili spaní na pa-
landách z prken a krajinek.

***
Ráno mì vzbudily paprsky slunce a lehký vánek,

který šimral ve vlasech vyèuhujících zpod deky. Ne-
otvírala jsem oèi, užívala si, že ještì nemusím vstá-
vat – kluci asi ještì spí, neslyšela jsem žádné hlasy.
Potom jsem si uvìdomila, že také mohou být už nì-
kde venku – tøeba šli pro døevo, a já bych jim s tím
mohla pomoci a ne se bezpracnì válet do obìda.
To bych se jim hezky odvdìèila za záchranu!

Vyklubala jsem z deky – a zmatenì koukala ko-
lem sebe. Nehledìla jsem totiž na stìny srubu. Le-
žela jsem v malé sut’ové jeskyòce mezi dvìma
skalními vìžemi. Byla to stejná jeskynì, kde jsem
pùvodnì uvažovala spát, když jsem pøed západem
slunce ke skalám dorazila a schovala si zde proto
usárnu. Všechno by tedy mìlo být v poøádku,
pokud bych si nebyla zcela jistá, že jsem usínala na
srubu ve skalní rokli ve spoleènosti tøí pøátelských
chlapíkù.

Nechápala jsem to, byt’ jsem si hlavu namáhala
sebevíc, jediné rozumné vysvìtlení bylo, že se mi
to prostì celé zdálo a po západu slunce, možná
unavená a vystrašená, jsem sešla zase sem dolù,
pod skály. Okamžitì jsem usnula a myšlenky se mi
pomíchaly se sny. Jediné, co mi v této teorii nese-
dìlo, bylo pár písnièek zapsaných v cancáku.

Bìhem uvažování jsem posnídala a krátce na to
se sbalila a vyrazila na cestu. Po pár desítkách
metrù jsem pøišla na turistické rozcestí. Chvíli jsem
si èetla možné námìty k dalším toulkám na smì-
rovkách, pak zvedla oèi o nìco výše. Nad nimi vi-
sela zašlá malba na døevìné desce. Zobrazovala
vousatého muže ve starobylém rozevlátém oble-
èení, zøejmì svatého – nápis na stuze pod portré-
tem, vyvedený ve švabachu, byl moc zašlý, než
abych ho celý rozluštila. Zavzpomínala jsem na ho-
diny paleografie a pøeèetla si aspoò:

H – – ger Chr– – topheru – atron der Rei – nden
–  – ron in Gefahre – – itte für uns!

Nìmèinu jsem nikdy poøádnì neovládala, nic-
ménì jsem tušila, že to bude nìjaká modlitba k vy-
obrazenému.

Èelist mi ale poklesla, když jsem si poøádnì pro-
hlédla svìtcovu tváø – vypadal nachlup stejnì jako
Chris. Až na ten hábit, samozøejmì.

***
K záhadám vèerejšího veèera tak pøibyla jedna

nová – rovnìž bez øešení.
Do skal jsem od té doby zajela ještì mnohokrát,

trampa Chrise ani nikoho z jeho party jsem však už
znova nepotkala, abych se jich na tyto podivnosti
pøeptala osobnì. Ani rokli se srubem se mi nepo-
daøilo nalézt, když jsem se po nìjaké dobì odvážila
– doprovázena skupinou kamarádù horolezcù –
vyšplhat na vyhlídku nad moøem skal.

pøelézt – s tím ti pomùžeme,“ zažehnává moje oba-
vy døív, než jsem je stihla vyslovit, „a zítra pod skály
také. Uvidíš, tøeba to zvládneš i sama – za svìtla je
to v pohodì.“

Ráda pozvání pøijímám – trempíci jsou mi sympa-
tiètí, tìším se na pøíjemnì strávený veèer. A navíc
si ušetøím další noèní lezení, které by mì jinak èe-
kalo. Jen doufám, že mají deku navíc...

Další z nich, tuším, že se pøedstavoval jako Jirka,
jakoby èetl moje myšlenky – rychle se zeptá, kde že
pøesnì leží moje usárna, a mizí ve tmì, než stihnu
cokoliv dalšího øíct nebo mu v cestì zabránit.

„On to zvládne,“ prohodí „indián“, jinak též Vítek.
„Potøeboval si splnit dobrý skutek pro dnešní den.“

***
Cestu jsem absolvovala stále trochu ve snách –

byla ale skuteènì pohodová, žádné dìsivé šplhání
se nekonalo – pøesnì jak Chris øíkal. Divila jsem se,
že jsem si této odboèky nevšimla døív, když jsem
lezla nahoru. To jsem mìla oèi jen pro nejvyšší ská-
lu a podveèerní nebe.

Jirka s moji uskou nás zastihl akorát pøed dveømi
srubu. Nahrnuli jsme se dovnitø. Zatímco já jsem
unavenì vydechovala, Chris hned popadl kytaru
a tiše si brnkal, zøejmì ladil struny.

Jejich bouda, byla sroubena z mohutných smrko-
vých kmenù – pøíbytek ani velký ani úplnì malièký,
pøimknutý ke skalní stìnì, asi v polovinì rozsáhlejší
prosvìtlené rokle plné jemného písku. Vevnitø
nìkolik paland, kamna, v nichž nejmladší trempík
už stihl zatopit, vìtší „letištì“ použitelné na sezení
i spaní. Na stìnách placky, samorosty, obrázky
z cest – prostì klasické a stylové trampské obydlí.
V èele letištì visela velká zarámovaná fotografie
srubu a skupinky pøed ním – 11 klukù, 3 holky –
Chris, Jirka a Vítek mezi nimi.

„Naše osada,“ potvrdil Vítek to, co jsem si po-
myslela, když zvedl oèi od kotlíku v nìmž právì za-
èala vøít voda na èaj.

***
Veèer na srubu byl jeden z nejkrásnìjších, co

jsem zažila. Chris to na kytaru opravdu umìl. Hrál
mnoho písní, vìtšinu jsem neznala. Zpíval o pout-
nících na dalekých cestách i o dobrých lidech, kteøí
jim poskytli pøístøeší. O mìsíèních nocích, které kraj
oblékají do støíbøitého hávu nevinnosti. O podivné
vùni babího léta, v níž se mísí nìco loòského listí,
nìco mechu na skalách, nìco vùnì hoøícího døeva
z tuláckých ohòù rozsypaných ve hlubokých rok-
lích. V jeho písních ožívaly jindy abstraktní pojmy
jako pravda, pøátelství a volnost tak blízce, že se
èlovìk cítil být jejich pøímou souèástí.

Byly to podivné, dojímavé nápìvy. Takto jsem si
jako dítì pøedstavovala, že musí znít Rikitanova
Píseò úplòku. Pøi poslechu jsem mìla husí kùži –
pøitom zima mi nebyla, kamna høály dostateènì;
slova se vrývala hluboko do duše. Nìkteré z textù
sám složil. Pár jsem si jich pøepsala do cancáku –
vìdìla jsem ale, že i kdybych se nauèila hrát na
kytaru, nezopakovat je nedokáži.
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Jen nìkdy, v tom krátkém, prchavém, okamžiku
ztišení pøed západem slunce, se mi na chvíli zdá,
že slyším odnìkud z dáli melodie písní, které Chris
hrál. Ale možná to je hvízdání vìtru ve skalních
spárách.

1. místo v kategorii Próza do 23 let
Iva Kawi Kapounová

Nejspíš nás jaro oklamalo,
když tály v ženských oèích výzvy
a ozvaly se staré jizvy.
V srdci si šídlo s ohnìm hrálo.

Slunce se ještì zapíralo.
Vlaštovèí roje zvolna pøizvi
pod trámy opuštìné jizby,
kde smìlé slovo nedozrálo.

Až køídel èerné vlnobití
na jiskry slunce roztøíští
a ve vlasech se støípky chytí

ty výzvám uhneš v bojišti.
A nezranìn v poklidném žití
na jaro èekej. Na pøíští.

1. místo v kategorii Poezie nad 23 let
Jiøí Vídeòský

BŘEZNOVÝ SONET

Nitrem vibrují
podivné tóny
dunících kolejí 
mlýnskými kameny
rozmìlnìné na prášek
jemnìjší než dech panny 
Na semaforu 
pøeházené stíny 
místo zelené
èerná barva hlíny 
Po mrtvièce snù 
nìjak jsme si zvykli
touhy po nocích sepsané
pøes tmavé kopíráky
jak zchromlé postižené
jak bezmocné mrzáky
tlaèit na koleèkové židli 
Ještì zbývá 
posedìt s kamarády u piva
rozdat všechny knihy
Dávno jsi rozdal sám sebe
své soukromé nebe
Strom vichrem nalomený
bolest pùlnoèního bdìní
køehká tøtina snìní
myšlenky osamìní
co zebou až do morku
Volnost darovaná psovi
místo øetìzu na dvorku
Zbyla marnost 
vìèného hledání
zasypané rány solí
slepecké tápání 
o bílé holí
Zklamání 
ten neodbytný pocit
že není proè žít
že není co mít
že není co ztratit
krom sebe sama
V zrcadlech kaluží
noc èernì odìná dáma
mrakem zhasíná 
odraz mìsíce
Právì zaèíná 
poslední drama
Støíbrné kolejnice
duní tmou
Èas se krátí

VIGILIE ZA HOULU

nenažraná tlama
rychlíku R 513
Stojíš u trati 
osamìlý pìšák
pøipravený na zteè 
Není jiných bøehù jak
pravda a lež 
Houká vlak 
svìta reflektorù
v temném horroru
Do prostoru
mezi pražce
uléhá postava
vzkaz v kapse
trýznivá slova
…zapomeò moje jméno
– už bylo odvezeno

K ránu 
v loužích voda zledovatí
z nebe
naslouchají všichni svatí
cinkání klíèù na Václaváku
Ve vìtvích 
u ohòù tulákù
utichl smích
v kropenkách kloboukù
se slzami smíchaných
tøicet støíbrných
dešt’ových kapek
Ze zažloutlých fotek 
vzpomínky jak ptáci
na køídlech zármutku
vzlétnou klecí
k nebi a smutku

1. místo v kategorii Poezie oldpsavcù
Miroslav Miky Marusjak
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NA STROMY
„Nebudu si brát žádné servítky a øeknu tady úplnì

na plno, že to tady, pan magistr, pìknì posral,“ pro-
nesl rozezlenì starosta mìsta. Podmraèenýma
oèima pøejíždìl èleny rady, aby je nakonec zabodl
do kostkované košile magistra Zdeòka Zahrádky,
který sedìl za opaèným èelem stolu. „Pan magistr,“
pokraèoval starosta, „si dìlá co chce, bez ohledu
na zájmy obyvatel, kteøí teï díky panu magistrovi
budou dál žrát ty vietnamský sajrajty,“ zvedal sta-
rosta hlas. 

„Pan magistr neudìlal nic jiného, než mu ukládá
zákon a svìdomí,“ postavil se Zdenìk Zahrádka
v èele stolu. 

***
Všechno zaèalo v pondìlí. V pondìlí se magistr

Zahrádka, vedoucí odboru výstavby, úèastnil místní-
ho šetøení na staveništi nového obchodního centra.
Nové a podle jeho názoru zbyteèné centrum mìlo
vyrùst do konce roku na okraji mìsta. Na staveništi
pojíždìl zatím jediný stavební stroj sem a tam a ši-
rokou radlicí vrýval do zeleného povrchu louky hnì-
dé nezhojitelné roztøepené jizvy. Øev motoru sta-
vebního stroje nutil všechny èleny komise køièet
a v okamžiku, kdy øidiè stroj zastavil a motor vypnul,
se všem èlenùm komise ulevilo. Pøed oèima roku-
jících vyskoèil øidiè z kabiny, došel k široké radlici
a zaèal kopat špièkou pracovní boty do hromady
zemì pøed radlicí. 

„Tak jste dostavìli,“ zaøval nakonec øidiè stroje ke
skupince rokujících a zapálil si cigáro. Magistr Za-
hrádka nepotøeboval další titul aby pochopil, že hro-
mada nahnìdlých a tuèných støepù rozsetá po celé
haldì zeminy je záležitostí pro archeology.

„Nìjaká bába sem vysypala starý kvìtináèe,“ po-
chopil i starosta vážnost situace ihned a ukázal øi-
dièi  bradou ke kabinì stroje.

„Tý bábì bylo ètyøi tisíce let, támhle tím sekero-
mlatem si vèera holila chlupy na nohou a ty dva pøe-
sleny si nacpala do uší, když šla veèer na dechov-
ku,“ otoèil se ke starostovi znechucenì  Zahrádka.
Potom vytáhl z kapsy mobil a udìlal nìkolik foto-
grafií. 

„Co s tím chceš dìlat,“ zavrèel k nìmu výhrùžnì
starosta

„To co se má,“ odsekl mu Zahrádka a odcházel
pryè. 

Ještì v pondìlí poslal fotky do archeologického
ústavu. V úterý byly stavební práce ihned zastave-
ny a ve støedu se ukázal na radnici archeolog Pøi-
krýlek. Archeolog poskakoval nadšenì po  kance-
láøi starosty, který nasadil nucenì slušný oblièej
a stále dokola jej chválil, že zachránil pro svìt jedi-
neènou lokalitu. Ve ètvrtek sdìlil ještì nadšenìjší
Pøikrýlek starostovi, že prùzkumné práce budou
trvat jenom rok a náklady stáhne na minimum, tak-
že jenom pùl milionu. Odpoledne odstoupil investor

od plánované stavby nákupního støediska a na pá-
tek svolal, starosta mimoøádné zasedání rady. 

***
„Já ti øíkám, žes to pìknì posral,“ jeèel starosta

dál na Zahrádku.
„Máš na mysli svoje volební preference?“ zvedal

teï hlas i Zahrádka. 
„Mám na mysli jenom a jenom zájmy obyvatel

mìsta!“ 
„Tak proè jim tu chceš stavìt další obchoïák, kde

koupí úplnì stejný sajrajty jako u Vietnamcù?“ od-
sekl mu Zahrádka už také znaènì rozezlenì. 

„A tìch pùl milionu z tebe dostanu,“ zaèal starosta
vyhrožovat. 

„O tom se mùžeme bavit u soudu a teï jdu,“ zvedl
se Zahrádka ze židle a odcházel ke dveøím zase-
daèky. To, že se do nìj starosta pøesnì takhle pustí
oèekával již v okamžiku, kdy zmáèkl tlaèítko „odes-
lat“ a fotky vyrazily po síti do archeologického ústa-
vu. Na celé situaci jej ale vydìsil nejvíc pøístup
dalších èlenù rady, kteøí mlèky pøihlíželi, jak ho sta-
rosta peskuje. Pøedpokládal, že rada pøijme jako
nezvratný fakt skuteènost, že jednal jen a jen podle
zákona. Jejich mlèení bylo pro nìj dalším dùkazem,
že pravidla hry v této spoleènosti pøestala zcela
existovat. Dùkazem, že v dnešní dobì stanoví pra-
vidla mìsíèní výpis z banky a na nìm hlavnì kolon-
ka „Zùstatek na bìžném úètu“.   

„Kam jdeš, ještì jsem neskonèil,“ zajeèel mu do
zad nepøíèetný starosta. 

„Jsou Velikonoce, takže na vandr,“ prošel Zahrád-
ka dveømi a prudce jimi za sebou praštil. 

Trhlina ve skle vyrazila z horního rohu dveøí a s hla-
sitým syknutím spojila protìjší roh kostrbatou úhlo-
pøíèkou. 

„Kolik stojí sklo od starostovo dveøí,“ houkl v pøí-
zemí radnice na údržbáøe. 

„Poèítám tak pìt litrù Zdendo,“ odpovìdìl nechá-
pavì údržbáø. 

„Pìt set pìt tisíc. Tak to je slušný,“ rozlouèil se
Zahrádka s údržbáøem a vyšel na ulici. 

***
Plameny ohnì od nìj odehnaly i poslední zbytky

vzteku. Magistr Zdenìk Zahrádka, tady u ohnì jen
Zelí, ležel natažený jen tak na spacáku. Do oblièeje
mu narážely hladivé vlny sálavého tepla a do zad
vlny chladného jarního vzduchu provonìné vùní
právì se rodících smrkových výhonkù. Byl to ten
klidný páteèní veèer, kdy všechna pøání byla
splnìna. Siluety postav kolem ohnì ze sebe mlèky
setøásaly nánosy chtìných i nucených setkání prá-
vì ukonèeného týdne a najednou nemìl nikdo
potøebu komunikace. Zvuk praskání ohnì byl sám
o sobì slovem i poutem.

„Chtìl jsem vám to øíci už minulý týden, ale ještì to
nebylo jasné“ pøerušil dumavé ticho Jarin. „Zítra se
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tady na pár hodin objeví jedna známá s kame-
ramanem. Toèí nìjaký dokument. Jmenuje se to
„Fenomén tramp“. Udìlá tu pár zábìrù a zase vy-
padne,“ dokonèil svùj proslov s omluvnou grimasou. 

„A co to pro nás znamená,“ ozval se hlas ze tmy. 
„Vlastnì nic,“ odpovìdìl Jarin. „Normálnì dìlej to

co vždycky. Jenom tì obèas natoèí,“ vysvìtlil. 
***
Známá s kameramanem nebyli evidentnì nikdy

na vandru. Kdyby byli, neukázali by se na malé
pasece schoulené mezi stìnami vysokých smrkù
v pùl šesté ráno. Kdyby byli, nelezli by v tuhle
nekøest’anskou hodinu od jednoho pøístøešku k dru-
hému a nebudili by každého vìtou: „Nevíte kde spí
Jarin?“ Kdyby byli, rozfoukli by totiž oheò v ohništi
a na trojnohu zavìsili sto let starou konvici a poè-
kali, až všechny vyžene ze spacákù èerstvá vùnì
kávy. Kdyby byli, netoèili by tady a teï dokument na
téma „Fenomén tramp“, ale otravovali by natá-
èením takového dokumentu ty správné fenomény.
Lidi kteøí se sami na sebe a svùj mediální obraz
tøesou.

Zelí narazil na kamarádku s kameramanem
poprvé a vlastnì naposled až v dobì obìda. Od
toho divokého rána se jim úspìšnì vyhýbal a zcela
plánovitì chodil do jiného prostoru, než který za-
bíralo oko kamery. 

„Vy si nemyjete ešus?“ naèapala jej kamarádka
po obìdì a tón, kterým jej vytrhla se sladkého klim-
bání byl až uèitelsky káravý. 

„Nemeju a nebudu,“ odpovìdìl jí suše. Oko ka-
mery zatím snímalo stìny jeho ešusu na kterých
vysychaly nánosy obìda. 

„A víte, že se organické látky témìø ihned rozklá-
dají a vznikají v nich chemické procesy. Kvašení,
hniloba, plísnì a následnì jedy,“ pokraèovala kan-
torským hlasem.

„A víte, že je mnì to úplnì jedno,“ odpovìdìl jí
opìt suše a zakryl si oèi pøed bodavými paprsky
jarního slunce pøedloktím. „Já razím systém Ko-
menský.“ 

„A to je co?“ zeptala se poprvé zvídavì. 
„Komenský to mìl od jednoduchého ke složitému.

Já to mám od øídkého k hustému. Poslední obìd,
který si v tom ešusu bez jediného umytí uvaøím  bu-
dou v pondìlí fazole,“ uchechtl se Zelí.

„Ale to pøece nemùžu ukazovat mladým lidem v
televizi,“ vyštìkla kamarádka. 

„Mnì je jedno co budete ukazovat v televizi,“ dal
najevo Zelí svùj názor na celé natáèení a vùbec ne-
skrýval, že se tou konverzací baví. 

„Ale to by nemìlo,“ vrátila se k hlasu kantorky „Vy
vlastnì budujete v potencionálních trampech špat-
né návyky. Nedodržování základní hygieny, konzu-
mace nekvalitní stravy a ….“ 

„Helejte,“ pøerušil zaèínající pøednášku hned
v úvodu Zelí. „Celej život to dìlám takhle a kvùli
vám a tomu tajtrlíkovi s kamerou se nehodlám nic
mìnit,“ dal jasnì najevo, že v dalším hovoru ne-
chce pokraèovat. 

„Ale to byste mìl,“ zmìnil se kantorský hlas na ne-
kompromisní. 

„A kdo mnì k tomu donutí,“ zvedl se Zelí z trávy
už znaènì naštvanì. 

„Smlouva pane trampe,“ podívala se mu kama-
rádka pøímo do oèí. „Podle té smlouvy tu já budu
natáèet, vy budete spolupracovat a pan Jarin do-
stane deset papírù.“ 

Jarin se chvíli kroutil. Nakonec sáhl do žracáku
a vyrovnal je všechny pìknì vedle sebe. Deset
pìknì naklonovaných Františkù.

***
Zelí sedìl celé sobotní odpoledne mezi skalami.

Z osady odešel ihned po té trapné pøedvádìèce.
Jako jediný odmítl svého Františka. Prvotní vztek
na všechny ty ruce, které zdvihly svého Františka
z neohoblované desky stolu, peèlivì jej pøehnuly
a vložily do penìženky, jej už pøešel. Dokázal
pochopit rovnici, že jeden František je pro jednoho
padesát piv nebo šestnáct krabièek cigaret, pro dru-
hého deset vlašek, jedna pneumatika, podprsenka
s jedním košíèkem nebo možnost pìtsetkrát
zmáèknout knoflík na výherním automatu. Nikdy se
necítil v partì nijak výjimeèný. „Každý to má v hlavì
nastavené jinak“, øíkal si vždycky, když poslouchal
neuvìøitelný pøíbìh o ojeté oktávce z autobazaru,
její skvìlé formì, kožených sedadlech a tìch pi-
tomcích na odboru dopravy. Dokázal s vypravìèem
klidnì vystát celou dvouhodinovou frontu na regis-
traèní znaèky. Vždycky byl ale pøesvìdèený o tom,
že ty kecy jsou vlastnì jenom souèasný moderní
jazyk a vypravìè to má v hlavì seskládané podle
opravdových hodnot. Vìøil, že když pùjde opravdu
do tuhého, spustí se v mozku každého nìjaký re-
set, který odstraní veškerý balast a nastaví jej na
skuteèné hodnoty. Po tom, co zažil kolem stolu
s nehoblovanou deskou si tím už nebyl tak jistý.
A to si myslel, že všechny dost dobøe zná. Pozdì
veèer dospìl k závìru, že souèasnou spoleènost
zachrání jen návrat k základním hodnotám. Takový
nový návrat  na stromy. Spokojený s touhle diag-
nózou, kterou hodlal naordinovat sám sobì a poz-
dìji celému svìtu vstal. Mezi skalami nasbíral
dostatek suchého døeva a postavil je do úhledné
pyramidy. V kapse bundy našel vypnutý mobilní te-
lefon, klíèe od bytu, obèanský prùkaz a kartu do
bankomatu. Okovy konzumního svìta. 

***
Pomalu a nerad pøiznával, že návrat na stromy

není asi to pravé oøechové. Vìtšinu noci ze soboty
na nedìli se pokoušel rozdìlat oheò. K ránu se
smíøil se skuteèností, že je Seton lháø. Nic z jeho
pouèek nefungovalo. Zbytek rána proklimbal pod
skalním pøevisem, kde jej každou chvíli budila zima
a bolest otluèených klubù na rukou. Celé dopoledne
stavìl pasti a jen co je dostavìl je zase sundal.
Vìdìl, že i kdyby se do jeho neumìlých pastí omy-
lem chytlo nìjaké hluché, slepé a chromé zvíøe,
stejnì by je nedokázal zabít. Obdobnì dopadl po-
kus s èerstvì vyrašenými zárodky rostlin, výhonky
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smrkù a koøínky. Jedinou chut’, kterou pøi všech
pokusech poznal, byla hoøce hoøká. Nepoživatelnì
hoøká. V nedìli odpoledne už mìl zoufalý hlad
a smíøil se s pocitem, že nikdy nebude nosièem  po-
chodnì nové spoleènosti. Navíc se mu zaèalo
stýskat. Slezl ze stromù a vydal se dolù skalami do
náruèe konzumní spoleènosti. 

***
František prolezl velice ochotnì štìrbinou banko-

matu a pìknì pot’ouchle na Zdeòka Zahrádku mrkl
okem. Zdenìk Zahrádka ho potrestal pøeložením.
V jediném otevøeném vietnamském obchodu si
koupil špalek anglické slaniny zabalené v igelitu
a plechovku fazolí. Doma slaninu nakrájel na
kostièky a zalil jí obsahem plechovky. Pánev i talíø
po sobì peèlivì umyl. Ze zásobníku tiskárny vytáhl
èistý papír a na èistou plochu napsal první slova:
„Splátkový kalendáø“. Pod nadpis napsal další
øádku. „Celková èástka: 505 000,- Kè.“

1. místo v kategorii Próza oldpsavcù
Jan Jeòýk Valeš

Vítr si hvízdá temnì a tìžce
v korunách smrkù zimní chór
v temnotách kroky chromého bìžce
èi tanec stáda Terpsichor

Spálit svou vášeò k obìti knìžce
nahustit duši vánkem z hor
namísto háèku vyspílat spøežce
z dálnice uhnout pøes úhor

Vykoupit štìstí ztrátami pìšce
vyhánìt dýmem víly z nor
chytit si tu jež zaváhá než chce
v lednu se tìšit na únor

Netøeba mince z prázdného mìšce:
k volbì si vybrat Elsinor
do tišin Léthé spustit vor
a pak už vandr za obzor…

2. místo v kategorii Poezie oldpsavcù
Marek Fenik Kysilka

DOHOŘÍVÁ…

Stál na peróne
pod cedu¾kou Zákaz fajèenia
v oblaku dymu 
vyp¾úval kúsky nahrubo nasekaného
tabaku Taras Bulba 
bradatý Charón na tret’om nástupišti

Leopoldov pól jedenástej v noci

Do škrípania kolies
polnoèných nákladných vlakov
znie z reproduktoru staniènej krèmy
sitár a Johnov hlas vraví
Tak som rozložil oheò nie je to dobré Nórske
drevo?

Chodili sme medzi štvrtou a osmou ko¾ajou 
až do druhej ráno
potom si ¾ahol na lavicu
zahniezdil sa akoby dostal pätnást’ rokov
nepodmieneène
vypustil oblak smrad¾avého dymu
a spustil
do ticha koncových svetiel Ve¾kého vozu 
Vieš kámo, 
tiež som myslel
že mám
nadosmrti rozpolené konce prstov
tiež som cítil
prekliatu vôòu hôr
a èakal až bude
mat’ môj vlak zelenú
bol som ako ty
slobodný
s prehodenou usárnou cez rameno

VLAK DO STANICE DRUHÝ BREH II.

a jasným krokom
ale potom 
jedna zle prehodená výhybka
kámo
èervená na semafore
ale Ty to valíš životom
s naladeným banjom
a f¾ašou rumu
a nevidíš že krajina za oknami
sa mení
menia sa ¾udia okolo teba
a ty si zrazu v kupé sám
s ktorého t’a na najbližšej zastávke
vyhodia
pretože ideš na èierno.

Ležal na lavièke
pod cedu¾kou Zákaz fajèenia
v oblaku dymu
vyp¾úval kúsky nahrubo nasekaného
tabaku Taras Bulba
bradatý Charón na tret’om nástupišti
èaká na svoj vlak
a ja zatia¾ rozkladám oheò
nie je to dobré Nórske drevo? 

venované Korakovi T.O. Bobry Zubry

3. místo v kategorii Poezie oldpsavcù
Peter Joko Jokl
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ZNEUŽITIE ÚRADNEJ PRÁVOMOCI
Dedinská škola. Asi to èo som chcela aj keï... Naši

mi to nalinkovali celkom fajne. Kancelária, v jednom z
tých sklenených domov s dokonalou klimatizáciou,
rozprávkový príjem, partia na úrovni, no ale... Nie,
chcem skúsit’ toto. Autobus do mesta chodí tri krát za
deò, a v podstate to mesto ani nepotrebujem. Práca
s pubert’ákmi síce dá zabrat’, ale ide o nieèo úplne
iné. Je to vlastne len pár týždòov, ale chodníky sú už
mojimi priate¾mi. Zatia¾ len chodníky, ¾udia sú tu dost’
uzavretý. Krajina však nie. Tie lesy, predstava neko-
neèna keï sa spoza zdanlivo posledného hrebeòa,
objaví ïalší, a a to celé splýva do ve¾kej zelenej siete
miestami prerušenej lúkami a skalnými mestami,
ktorej okraje sú ukotvené neznámo kde.

No ale do strehu. Besinina typická zábavka. Že by
basseball? No ale ten sa predsa hrá s loptièkou,
a ona sa snaží drevenou tyèou odpálkovat’ drevený
kolík zo ståpika èo tu zostal po klzisku. Zvláštne
dievèa, s uèením nemá žiadne problémi, ale je taká
iná. Však už len jej prezývka. A obleèenie? Ako
keby to ani nebolo dievèa. Maskáèe sú skôr pre
chalanov. V Pondelok som dokonca z jej bundy za-
cítila dym, ale zas taký táborák by som aj ja brala.
Tak koneène koniec prestávky. Ve¾mi som zvedavá
na jej rodièov, zrejme si budeme mat’ èo povedat’.

***
Samé ženy, len jediný muž. No a navyše je to Be-

ssinin otec. Teraz neviem ako túto debatu zvlád-
nem, odrazu tu nie je èo povedat’. Zadymená bun-
da, neobvyklé zábavky...Však ináè je v pohohode,
dokonca ani s mobilom sa nezabáva a nelakuje si
nechty. No a navyše je to on. S kámoškou sme
vtedy zvykli íst’ len tak do hôr na bicykloch, a èa-
som sme si zvykli na to, že na chate bola skoro
vždy v piatok partia s gitarami a takými zvláštnymi
batohmi. Je pravdou že väèšinu tých pesnièiek sme
nepoznali, no ale mojim pravidelným prianím bola
Rosa. Nikto ju nevedel zahrat’ krajšie ako on. Pa-
vúk, tak to mal napísané aj na tej jeho nášivke na
ramene. Jediné èo mi na tom celom vadilo bolo to,
že vždy zmizli v tom najlepšom niekam, kam som ja
nemohla. Myslím že dnes to radšej nechám tak.

***
Mám pocit že to ma¾ovanie na také tie kúsky dre-

va odpílené uhloprieène z kmeòa nebol zlý nápad.
Hej, boli tam pokvaèkané nad barom na chate aj
s takými úplne malými. 

Zdá sa že Bessi to celkom baví. „Vyzerá to ako
skala nad Vyschnutým Prameòom.“ „Vy to tam
poznáte?“ „To si nedovolím tvrdit’, ale bola som
tam, ten obrázok urèite dostane nejaké èestné
miesto“ „No, na potlachu ho dostane niekto ako
placku za výhru.“ Musím si priznat’ že napriek mo-
jim dvom diplomom neviem o èom hovorí. „Na
združení bol oco, mama robí na zmeny?“ „Mama to
už má za sebou.“ „Nerozumiem“? „Vypadla zo ste-

ny, zabila sa.“ „Prepáè ja...“ „Pohodka, bola som
ešte ve¾mi malá, vlastne si ju ani napamätám“.

„Ale tá tvoja ma¾ba je ozaj perfektná.“ „Ïakujem“
no a taký ten podmanivo odpúšt’ajúci úsmev za
ktorým už slová nie sú potrebné. 

Tak toto by si normálne žiadalo pohárik. Ale
vlastne ani nie je s kým. Neviem èi by som sa
nemala viac zblížit’ s kolegyòami. Pomohlo by mi to
vyhnút’ sa podobným trapasom ako bol tento. Ale
neviem, dedina má svoje vlastné pravidlá, a som tu
tak ozajstne cudzia. Alebo? Pozvem si ho do školy
a... Ale to nie. Bessie je vlastne dobré decko, ale...
Nie tentokrát to musím risknút’, no èo zneužitie
úradnej právomoci nie je na basu, no a kebyže to
nevyjde tak èo, pôjdem ïalej. Teraz to už nepustím.
Takže úradné predvolanie, no ale nesmiem to upo-
náh¾at’. Však najskôr mi bude treba íst’ ku kader-
níèke, a potrebujem aj nieèo na seba. Tá jeansová
minisukòa èo som obzerala minule... Vidím to tak
najskôr na štvrtok.

***
Interiér malého kabinetu na najvyššom poschodí

nie je nijak honosne zariadený, je však z neho
úžasný výh¾ad na okolité kopce. Je to asi moja
najob¾úbenejšia miestnost’. 

„Potrebujem sa s vami porozprávat’ o Be... teda
prepáète...“ „Niè sa nedeje, to skôr pochybujem že
èi by reagovala na jej úradné meno. A preèo to
vykanie však vtedy...“ „Vy, teda ty si to ešte pamä-
táš? Vždy to bolo len tak narýchlo a ja s kámoškou
sme...“ „Dva vzdialené a pritom blízke svety, a tiež
som chcel viac ako len zahrat’ jeden song, ale...“

„No ale teraz už o Bessi, èo sa týka prospechu tak
to je bez problémov. Skôr mám obavu o òu samotnú.
S rovesníèkami sa moc nebaví, ešte ako tak s cha-
lanmi, stále mám pocit že je niekde mimo.“ „Hej,
vyrastala bez matky a to...“ „Rozumiem, stihla mi to
už povedat’.“ „No a iné veci? „No, keï sme na
prestávke má takú zvláštnu zábavku. S palicou sa
snaží trafit’ kolík a...“ „No jasne Èambrla, je v nej ozaj
dobrá, no ale poviem jej aby netrénovala v škole.“

„No a ešte.... v Pondelok mala na sebe bundu
a bolo z nej dost’ cítit’ dym a to...“ „Vôòu dymu chce
po víkende cítit’ tak dlho ako je to len  možné, ale
spravíme s tým nieèo.“ „No a to by bolo asi tak
všetko, možno sa ti tieto veci budú zdat’ ako hlú-
posti ale...“ Vôbec nie, a... poï dnes so mnou máme
slezinu a Rosu som ešte nezabudol.“ Neviem síce
èo to slezina je ale slovíèko poï som potrebovala
poèut’ už dávno. „No dnes by som síce mala...“ Ale
nie teraz alebo nikdy. „A vlastne sa mi to hodí,
pokia¾ teda nebudem prekážat’. No a pokia¾ nieèo
tak ti nechám moju vizitku.“ 

Mám ich uložené v najnižšom šuplíku, zlý nápad.
Èo už organizaèným talentom som nikdy ne-
ovplývala. No ale niè, nebezpeèný pohyb a zvuk
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JEDNOU TAKHLE VE SKALÁCH

praskajúcich stehov sukne a odhalenie ktoré ozaj
nebolo plánované. „Pane Bože trapas to...“ 

„No, od tých èias ako ste sa s kámoškou kúpali na
jazere len tak si sa vôbec nezmenila“. „Èo ty si nás
tam chodil...“ Ale ten akože hnev bol najmizer-
nejším hereckým výkonom v histórii ¾udstva. „Ale
tak, vždy to bola skoro náhoda. A môžeš byt’ k¾ud-
ná. Tá vaša zátoka bola mojim tajomstvom“. V ten
veèer sme sa na slezinu nakoniec nedostali.

***
Dni ve¾kých rozhodnutí, toto je jeden z nich a vô-

bec nemám z toho radost’. Francesco ktorý sa
snažil byt’ viac než obchodným partnerom prišiel
s neskutoènou ponukou. Šéfka hotelového komple-
xu na Capri. Nieèo èo sa neodmieta aj keï. S Pa-
vúkom sme to prebrali, v podstate so mnou súhlasil
ale od toho èasu je to všetko iné. 

Nieko¾ko hodín na definitívne rozhodnutie. Tieto
hory, nový kamaráti a vôbec skoro všetko mi bude
ozaj chýbat’. Ale ako keby niekto Prichádzal.

„Bessie?“ Ja som sa vlastne prišla rozlúèit’.“ „Ale
ja ešte neodchádzam ja zatia¾ len...“ „Budete nám
chýbat’, ale chcela som sa poïakovat’. Nech už je
to ako je, oco bol koneène št’astný.“ „No ja...“ Vy-
svet¾ovat’ nemusíte, ale keby že je tu ešte nejaká

šanca... A ináè, vtedy ako ste si ho predvolali by
nebol došiel, keby že ho nenakopnem a toto je pre
vás.“

Placka ktorú ma¾ovala vtedy keï to celé bola len
ilúzia. A znova ten odzbrojujúci úsmev predèasne
dospelého diet’at’a, nièo pred èím aj silná osobnost’
musí kapitulovat’. „Som rada že si sa stavila, zajtra
sa ešte urèite vidíme no a potom...“

***
A tak sedím na pni ved¾a ohòa a snažím sa nieèo

ukuchtit’. V kúzelnom krátkodlhom èase som si do-
plnila znalosti trampskej terminológie a objavila
svet o ktorom som doteraz èítala len v Máyovkách.
Rastie mi bruško a viem stopercentne že to nie je
prejedaním. Nevadí za èas budem mat’ pauzu, ale
isto nie na dlho. Bessi je už na strednej a ako tak
pozerám po tých princoch èo sa okolo nej motajú sa
zdá, že sa jej celkom ide. Životný štýl nejako vý-
razne nezmenila a musím uznat’ že je dobrou tré-
nerkou Èambrle. 

No už to hádam aj bude hotové. Vždy keï sa
s tým mojim, vlastne našim vrátia zo steny, pojedli
by aj jeden druhého.

2. místo v kategorii Próza nad 23 let
Ján Šupák Nôžka 

Podzimní veèer v kraji pískovcových skal. Údolí
jsou tichá, letní nápor turistù odeznìl a vandráci asi
jeli jinam. Vzduchem se nesou pavuèinky a slabá
vùnì kouøe. Když se trochu rozhlédneme, spatøíme
její pùvod. Úplnì vzadu, na konci úzké rokle, plápo-
lá malý ohníèek.

Když pøijdeme blíže, zjistíme, že oheò hoøí pod ma-
lièkým pøevisem a klacíky ho živí zrzavé dìvèe. Ve
svitu plamenù ještì zrzavìjší než za bílého dne. Sedí
tu sama, místa zde ani o mnoho více není, nicménì
dva lidé ležící tìsnì u sebe by se tady vyspali.

Však ona by o spoleènost stála, osamìlé putování
si sama nevybrala. Ale pøeletìl mìsíc, rok, pár let –
a ten, kdo by s ní chtìl šlapat spoleènou cestu stále
nikde. Nebyla ošklivá, to rozhodnì ne. Jen asi mìla
smùlu. A lepší než sedìt o víkendu doma, radìji si
vyjela ven, by• sama. Tøeba na nìj nìkde v lese
narazí.

V duchu ho vidìla. Je o nìco vyšší než ona. Delší
vlasy, možná trochu zacuchané. Zelená košile a zrn-
ka písku v kapsách. Nemusí být pøímo ortodoxní
tramp, ale pøírodu má rád. Ve skalách zná každý
kout, je možná místní, bývá tu èasto, jen podle vùnì
obleèení pozná, kde kdo táboøil, byt’ ho potká nìkde
na cestì... Pøedstava jí letìla hlavou, stále ji vy-
lepšovala a doplòovala. Jeho oblièej má pøed oèima,
má pocit, jakoby se znali léta. Jen neexistuješ.
Zatím...

Oheò postupnì dohasínal, jen drobný vánek, co
zabloudil až sem, rozžíhal poslední uhlíky. Byl èas

jít spát. Rozbalila si svùj osamìlý spacák pod
klenbou skal. Ještì pohlédla ke hvìzdám pro-
svítajícím mezi stromy, zašeptala tiché pøání a za-
èala se soukat do spacáku.

* * *
Vtom ji vyrušil táhlý zvuk hromu, který postupnì

zanikal v podivném vysokém zvuku, jakoby skøípìní.
A zároveò ho provázelo jakési zablýsknutí. Bouøka?
Proè ostatnì ne, byt’ léto je pryè. Ale tohle bylo nì-
èím jiné. Nìco jí øíkalo, že bouøka to není.

Posadila se a oèi napínala do temnoty rokle. Ti-
cho, i vìtøík se zdál, že ustal. A pak najednou – kro-
ky. Slyšela je zøetelnì – šustily v napadaném listí,
hradba skal jejich zvuk ještì zesilovala. Po chvíli
spatøila i svìtýlko, které sem tam bliklo, jakoby si
nìkdo svítil na cestu. Musel to tady však dobøe znát
– roklí postupoval rychle, svítil si jenom v nejhorších
místech, jinak kráèel potmì.

Kdo je ten pozdní poutník? Poslední vlak jel pøed
nìkolika hodinami a z nádraží sem není daleko, to
by dorazil døíve. Navíc tahle rokle nepatøí mezi nej-
navštìvovanìjší – žádné velké pøevisy ani vyhláše-
né kempy, vlastnì jediný poøádný pøevis je ten, pod
kterým teï sedí. Pøesto rozfoukala oheò, hodila do
nìj pár vìtví, co nahmatala na hromadì, kterou si
veèer pøipravila, a mžourala dál do tmy.

Svìtlo už bylo docela blízko. Již vidìla, že pochází
z baterky, kterou drží nìjaký muž. Šel najisto smìrem
k malému pøevísku a k ní. Ve svitu mìsíce a svého
ohýnku rozeznávala jeho podobu. Zdál se jí podobnì
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DÁREK
Vážený a milý kamaráde, zveme tì k oslavì pa-

desátiletého trvání naší osady. Akce se koná v sále
hotelu Kratochvíl v sobotu…… Cigareta mi pøekva-
pením vypadla z pootevøených rtù. Nalil jsem si pa-
náka, posadil se do køesla a zapálil novou cigaretu.
„Už kamarádi pomalu stárnem,“ broukal jsem si.
„A nad svým mládím jen rukou mávnem.“ Pitomost,
co? Otøásl jsem se odporem. Každý je pøece tak
starý, jak se cítí – né? A já se cítím dobøe a mám se
fajn. Tak jakýpak stáøí. Tuhle osadu jsme zakládali
krátce po vojnì, to nám všem bylo lehce pøes dva-
cet. Já se pak odstìhoval a kluky øadu let nevidìl.
Je to fakt od nich hezký, že si na mne po tolika le-
tech vzpomnìli. Co já jim ale na tu slávu pøivezu,
øíkám si. Nalil jsem si dalšího frt’ana, zapálil další
cigaretu. Pøece jim nepovezu nìjakou flašku, tìch
dostanou urèitì mraky. Malovat se s nìjakou plac-
kou se mi taky nechtìlo. To chce nìco originálního.
Popíjel jsem, kouøil a na nic kloudnýho né a né pøijít.
Až pozdìji, když už byla láhev pomalu prázdná,
jsem na to kápnul. Já jim dám Ilonku.

Ilonku (35, 172, 60, 4) jsem objevil vloni v létì na
jezu pod libštejnským hradem. Sedìla na lodním
pytli obklopená hlouèkem vodákù. Vykládala, že se
ztratila jakési vodácké výpravì. Je si ale jistá, že se
pro ni vrátí a tak na nì èeká už druhý den. Také
všechny pøekvapila tvrzením, že pøesnì nezná jmé-
no øeky, po které pøiplula, natož hradu, který se jí ty-
èil nad hlavou. Ani chvilku jsem nezaváhal a nabídl
Ilonce místo ve své kánoi s tím, že se po zmizelé
výpravì po øece podíváme. Ilonka byla ozdobou
lodi, zvlášt’ když si sundala horní díl plavek. Byli
jsme rázem støedem pozornosti. K naší lodi èasto
pøiráželi zvìdaví vodáci. Ptali se na pøený èas, na
další jez, na poèasí. Blahopøáli mi k úžasné dceøi,
nìkteøí k úžasné vnuèce. Brzy jsem zjistil, že Ilonka
je opravdu jen ozdobou. Neumìla pádlovat, ne-
umìla postavit stan, rozdìlat oheò. Nemìla také
žádné peníze, ani žádné doklady. Nad vším jsem
mávl rukou a Ilonku si následnì nastìhoval do své-
ho bytu. Nesmìla ovšem na nic sahat, nic dìlat.
V kuchyni byla nemožná, praèce naprosto nerozu-
mìla, žehlení jí nešlo, úklidové práce pøímo nesná-
šela. V nìèem pøece jen ale vynikala. Byla stále,
kdekoli i kdykoli pøi chuti. Byla nenasytná, pøímo
posedlá sexem. Její perverze neznala hranic, vše

pro ni bylo naprosto normální a zcela bìžné. Byl
jsem jí nadšen a všichni známí mi ji závidìli. Po ne-
celém roce soužití s Ilonkou mi lékaø vzhledem
k mému pokroèilému vìku doporuèil zmìnit alespoò
trochu styl mého života. Ovšem chci-li tady ještì
nìjaký ten pátek být. Rozhodl jsem se tedy k tomu
tvrdému, ale nutnému kroku. Myslím tedy k tomu,
darovat Ilonku nìkomu jinému. Z komory jsem
donesl Ilonèin lodní pytel, nacpal do nìj její svršky a
sdìlil jí své rozhodnutí. Ilonko, budeš se stìhovat!

V ten sobotní podveèer jsem po mnoha letech
opìt vidìl své kamarády. Šerifa, Ábela a Toníka. Tøi
ještì statné chlapy, osmahlé brdským sluncem,
ošlehané brdskými vìtry i dešti. Jejich vlasy i vousy
byly bílé jako èerstvì napadaný brdský sníh. Dva-
krát až tøikrát rozvedení, ostøílení brdští supové.
Mùj odhad, který se týkal darù k výroèí, byl na-
prosto pøesný. Na stole se kupily naivní malùvky na
smrkových, bøezových a nevím ještì jakých
plackách. Pøístup ke stolu byl zatarasen bateriemi
lahví. Mùj vstup do sálu s krásnou Ilonkou a nadi-
tým lodním pytlem vzbudil rozruch. Oslavenci zvì-
davì pohlíželi støídavì na loïák a pak na Ilonku,
kterou svlékali zhýralými pohledy. „Ahoj kamarádi,“
zvolal jsem hlasem plným dojetí. „Rád vás opìt
vidím a tohle,“ postrèil jsem Ilonku s lodním pytlem
ke stolu, „tohle, je teï Vaše.“

Zlomeni bolem a zármutkem, oznamujeme všem
kamarádùm, že na svùj poslední vandr odešel náš
šerif… Cigareta mi pøekvapením vypadla s pootev-
øených rtù. „Ty vole, šerif zemøel krásnou smrtí. Ta
Ilonka musí bejt ale ïábel! Stìhuje se teï ke mnì,“
pøipsal mi na šerifovo parte osadník Ábel. Nalil jsem
si panáka, zapálil další cigaretu a posadil se do
køesla.

Strašnický krematorium praskalo ve švech. Tak
Ábel  to už má taky za sebou. Pevnì jsem stiskl pra-
vici poslednímu z trojice brdských matadorù, Toní-
kovi. „Ty vole, pøedstav si , že Ábel zemøel ve víøivce
s Ilonkou na klínì! No, krásná smrt, co øíkáš?“ „Jo,
krásná smrt Toníku. Hele slyšel jsem, že se k tobì
Ilonka nastìhovala. Je to pravda?“ Pøikývl. Blahem
a štìstím mu záøily oèi.

Z poštovní schránky jsem vyndal typicky brdský
obèastník Brdská vloèka a zbìžnì jej prolistoval.
„Sebevražda známého brdského trampa Toníka,“

starý jako ona, postavou jen o nìco vyšší. Svìtlé vla-
sy mu spadaly po ramena, na levé stranì v nich mìl
zacuchanou vìtvièku. Rukávy zelené košile lehce vy-
hrnuty, plátìné kalhoty, možná trochu uválené.

Zamrkala. Nezmizel. Štípla se. Ne, nebyl to sen.
Koneènì jsi tedy pøišel...

K pøevisu mu zbývalo jen pár krokù. Aniž si to po-
øádnì uvìdomila, vstala a chystala se mu vyjít
vstøíc, snad obejmout, snad...

Muž jí pohlédl do oèí a spokojenì se usmál. Když
k ní vztáhl ruku, všimla si domovenky na jeho ruká-
vu. Romantická silueta hradu Trosky s letícím
ptákem nad nimi – a kolem toho vyšitá slova: CHKO
Èeský ráj. V dlani se cosi zablýsklo.

„Stráž pøírody. Takže to máme táboøení a oheò
v národní pøírodní rezervaci, to bude drahé...“

2. místo v kategorii Próza do 23 let
Iva Kawi Kapounová
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UMÍRAČ
Dùchodce Rudolf Zelenka se doholil. Hladkou tváø

pøejel bøíšky prstù a když neucítil na kùži tváøe žádný
odpor  spokojenì mlasknul. Dlaní pøilepil na èelo
nepokojný pramen vlasù a srovnal uzel kravaty pod
krkem. Teï byl spokojený. Byl pøipravený umírat. 

„Boženko, já tedy pùjdu,“ zavolal do otevøených
dveøí vedlejší místnosti. 

„A v kolik se vrátíš,“ vrátil se mu ozvìnou ženský
hlas. 

„To záleží na tom, jak to dneska pùjde,“ zavrtìl
Rudolf Zelenka nevìøícnì hlavou a vytoèil oèi
v sloup. „Ona si furt myslí, že umírat je nìjaká
bžunda ,“ øekl sám k sobì polohlasem a dlaní smetl
svìtlé smítko z klopy èerného saka. 

„Kdybys pøišel døíve než já, budeš mít v troubì
toho králíka na zeleninì. Já si skoèím vedle k Helèe
na kafe,“ ozval se z vedlejší místnosti opìt ženský
hlas. „A já to vidìla.“ 

„Tak sbohem,“ pousmál se Rudolf Zelenka nad
tím, jak ho má za ta léta pøeèteného. 

„Ahoj veèer,“ zabzíkala  Boženka a zesílila zvuk
rádia. 

Rudolf Zelenka vyšel pøed dùm, na zápraží na-
sadil na upravené vlasy èerný klobouk a chopil se
madla oprýskané káry. Dneska to bude fuška.  

„Tak už jede,“ zasyèel  Preclík a seskoèil z kon-
strukce výpusti. Voda v rybníku byla obarvená ra-
šelinou a žluté lístky bøíz vytváøely na èerné nehybné
hladinì záøící  zlaté ostrùvky. „A táhne kamna! Je to
pøesnì jak øíkal Jerry z osady Na konci cesty.“

„Jenom aby,“ øekl pochybovaènì Siky. „Už tu zev-
lujeme tøetí víkend a ne že bych chtìl prožít zase
oba veèery v hospodì.“ 

„Neboj. Dneska  je den „D“. Veèer budeš spát
v teplým pokojíèku,“ zasyèel Preclík a vydal se
smìrem k cestì na bøehu rybníka. 

„Jak to jde, pane Zelenka,“ pozdravil Preclík
dùchodce s tìžkou károu. „A na co ty kamna?“ hrál
na Zelenku betla. 

„Ale to víš, podzim. Na tom studeným vzduchu už
se špatnì umírá,“ odpovìdìl funící dùchodce. 

A to ho ten nejvìtší kopec teprve èekal. 

Na vrcholu kopce Rudolf Zelenka zastavil a sundal
z hlavy klobouk. Ihned ucítil, jak èùrky potu sjíždìjící
pod košilí podél páteøe rychle chladnou a do tìla se
zakusuje zima. „Tak to ne, ještì se mì chytí nìjakej
bacil,“ donutil sám sebe k další cestì a opìt se chopil
madla káry. Dlouhou loukou na temeni kopce dotáhl

káru k lesu a tady se zastavil na úpatí úzké roklinky
lemované pískovcovými stìnami. Cestu do rokle mu
ukázal letos na jaøe trampík jménem Jerry.  Potkal se
s ním v hospodì. „Solidní chlap v dnešním shnilém
svìtì,“ vzpomnìl si na nìj dùchodce. Spustil se s
károu mezi pískovcové stìny. Na dnì stál èerstvì
dodìlaný srub. Z náprsní kapsy saka vytáhl lesklý
klíè a na dveøích odemkl visací zámek. V místnosti jej
pøivítala smolná vùnì èerstvého døeva. Nastìhoval
kamna do místnosti, propojil je rourou do komína a
zapálil oheò. Poèáteèní rozpaèité praskání ohnì
vystøídal po chvíli pravidelný hukot. Dùchodce Rudolf
Zelenka byl pøipraven. 

Bylo to zatím to nejkrásnìjší místo, jaké kdy obje-
vil. Malou louèkou sevøenou v kaòonu pískovcových
skal protékala nitka potoka s prùzraènou vodou.
Voda proudící úzkým meandrovitým korytem neru-
šila. Naopak. Spolu s šepotem borových korun plnila
údolí tichou až uklidòující melodií. Jerry tomu místu
øíkal Sluneèná paseka. Pro Rudolfa Zelenku byl
nejdùležitìjší na celém místì výhled na nebe. Køi-
volaké kmeny borovic vrostlé do pískovcových stìn
vynášely své koruny nad kaòon tak, že zde zùstával
stále dost široký volný pás volného nebe.  Nebe bylo
pro dùchodce Zelenku dùležité. V hezkých letních
dnech uléhal do støedu louèky, ve vzornì nažehle-
ném obleku s nohama napjatýma pìknì vedle sebe
a pažemi zkøíženými na hrudi, to aby chlapcùm ze
spoleènosti Všeteèka & synové s.r.o. ulehèil práci.
S pohledem upøeným do té nekoneèné modøi si
pøedstavoval, jak opouští sám sebe v nehmotném
a záøivém shluku a lehce a bez odporu proniká tìmi
vrstvami do stále tmavší a tmavší modré až se
zastaví o strop prùhledné èerni. Dál to neumìl do-
myslet a možná, že právì tahle skuteènost byla na
celém procesu umírání pro nìj nejtajuplnìjší. V tele-
vizi popisovali všichni ti chytøí pánové to èerné
nekoneèno pro nìj neuchopitelnými a nepøedstavi-
telnými výrazy. Proto byl zvìdavý, až to vše nezná-
mé a neuchopitelné uvidí na vlastní oèi. Na druhou
stranu mìl z téhle cesty  do neznáma i trochu strach.
Nevìdìl a zatím se nikde nedoèetl, zda je možné
vrátit se zpátky. Co kdyby v tom nekoneèném pros-
toru najednou vše pochopil. A co kdyby se o tu ra-
dost potøeboval podìlit s Boženkou. Nebo to probrat
s chlapama v hospodì.

Dùchodce Rudolf Zelenka chápal vlastní umírání
jako proces. Jako strojaø  vìdìl, že každý i sebeslo-
žitìjší funkèní stroj je nakonec složen z desítek ne-
bo stovek zcela jednoduchých souèástek, které až

hlásil palcový titulek. Cigareta mi pøekvapením vy-
padla z pootevøených rtù. Nalil jsem si panáka, za-
pálil si další cigaretu a posadil se do køesla. Èlánek
pokraèoval. Dopis sebevraha na rozlouèenou:
Ilonko, stále Tì miluji! 

Z rozjímání mne vyrušil domovní zvonek. Odklopil
jsem krytku dveøního kukátka. V zorném poli stál
lodní pytel!

3. místo v kategorii Próza nad 23 let
Miroslav Wandri Neuvirt
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ohòom prepálená
dažïami prešibaná
vetrami vyš¾ahaná
dia¾kami vyskúšaná

rumom pokrstená
srieòom pocukrená
slnkom vysušená
vèera vybalená

na hviezdy zvyknutá
do skrine zavretá
a túžbou zmorená

èaká
na èasy túlania

3. místo v kategorii Poezie nad 23 let
Katarína Túlavá Jackie Mezeiová

ČAKANIE

vsazené do sebe navzájem tvoøí pro koneèné uži-
vatele zajímavý celek. Z toho dùvodu vìdìl, že
umírání je jenom zaèátek. Vìdìl, že jeho tìlo bu-
dou muset uchopit nejmíò ètyøi zdatní chlapi, snést
ho na lesní cestu u potoka a odvézt na pitevnu
nebo do ústavu, podle toho, jak rozhodne udýchaný
a zpocený lékaø. A každá tahle operace znamená
v dnešní papírové dobì minimálnì jeden formuláø.
Vìdìl, že všichni, kdo se budou na jeho poslední
cestì podílet,  budou investovat svùj èas, vìdomos-
ti a schopnosti, než celý proces skonèí na malém
høbitùvku pod Rabštejnem. Z toho dùvodu se jim
snažil jejich práci co nejvíce ulehèit. Nejvìtší prob-
lém mu zatím dìlali ptáci. Ležící ve støedu louèky
vypozoroval, že témìø pokaždé, když ty opeøené
bestie opustí vìtev stromu, vypustí k zemi žmolek
bìlavé kaše. Zásahu zatím neumìl zabránit. A po-
tom mouchy. Dokážou promìnit umírání v peklo.
Ještì než èlovìk naposledy vydechne, cpou se ty
zvìdavé potvory do všech tìlních dutin a otvorù
a s masaøkou v nose se jen tìžko zachovává dùs-
tojný a lehce optimistický oblièej. A mravenci. Šíle-
ná pakáž. Poèáteèní lechtání mravence po tìle je
ještì snesitelné. Ale když se je pokusí èlovìk za-
stavit v postupu a pøidržet pøes látku kalhot, hned
štípou. Pøi drbání bolavých puchýøkù se potom dì-
lají na vyžehlené látce nevzhledné varhánky. A ší-
lený jsou i motorový pily. Pravidelný ryk motorù jej
po chvíli pøivádìl ke stavu nepøíèetné zuøivosti. A ta
se z výrazu tváøe nedá smazat.  

V místnosti srubu už bylo pøíjemné teplo. Minulý
týden jeho stavbu dokonèil. Vlastnì musel. S kon-
cem záøí zaèaly do kaòonu stále èastìji a èastìji
vnikat jazyky studeného vìtru a umírání rušily oba-
vy, že by se mohl nechránìný uprostøed louèky
nachladit. Hajný Kadera s tím nemìl problémy.
Koneènì nestavìl takový srub poprvé. Hrubou
stavbu mìl hotovou ani ne za mìsíc a minulý týden
pokryl støechu lepenkou. Už chybìla je ta kamna.
Teï, když v kamnech pìknì hluboce huèelo, byl
pøipravený. Zkontroloval puky na kalhotách, ze sa-
ka odstranil všechny viditelné snítky jehlièí, polo-
botky pøejel kusem hadru a vlasy pøeèísl malým
høebínkem. Ještì zkontroloval dvíøka kamen a pak
ulehl na pryènu ve støedu místnosti. Nohy položil
soumìrnì vedle sebe, ruce zkøížil na hrudi a oèima
se zadíval do stropu. S hrùzou zjistil, že nevidí ne-
be. Navíc ho zaèalo na tvrdé pryènì pobolívat v køí-
ži a do toho dostal šílený hlad. A doma králík na
zeleninì. Rychle vstal, nasadil klobouk, uzamkl srub
a chopil se madla káry. Když vjíždìl do vsi, okna
v hospodì lákavì svítila. 

„Jedno a malá slivovièka nezaškodí,“ pomyslil si
Rudolf Zelenka a zaparkoval káru pøed vchodem do
hospody. 

„Hele, umíraè. Je tady,“ strèil Preclík do Sikyho.
Dùchodce Zelenka vešel do výèepu a èerný klobouk
zavìsil na výsadu dvanácteráka vedle pípy. 

„Tak Rudo, jaký to dneska bylo,“ zahlaholil k nìmu
výèepní Eret.

„Èlovìèe, zase jsem to pøekombinoval,“ usedl Ze-
lenka ke stolu štamgastù. „Teplo tam je, ale nìjak
jsem si zastavìl nebe,“ øekl až smutnì a otøel dlaní
hranu oroseného pùllitru. 

„Rudo, takový vìci plánuj  na léto a nebo vùbec. To
už si postavil ètvrtej, ne? Že se nepouèíš,“ zasmál se
Eret.

Dùchodce Zelenka dopil pivo a požádal Ereta vzty-
èeným palcem o další. Potom vstal od stolu a zamíøil
do rohu, kde sedìl Siky s Preclíkem. Tady sáhl do
náprsní kapsy, nìco se zablýsklo ve vzduchu a na
døevìné desce stolu zatanèil malý støíbrný klíèek.

„A ne že tam bude bordel,“ øekl suše.  
„Pane Zelenka, k dyby jste náhodou  nevìdìl, tak

mám úžasný místo na umírání,“ postavil se Preclík
u stolu. 

„Vážnì,“ protáhl Zelenka oblièej a sklonil se k Prec-
líkovi. 

„Tam nahoøe u staré olejny. Úžasná paseka mezi
sejpami, žádný strom a nad hlavou jen a jen nebe,“
vysvìtloval Preclík nadšenì.  

„To vypadá dobøe,“ zamyslel se Zelenka. „Ale až
na jaøe, teï už je na umírání moc zima,“ øekl spíš
sám pro sebe a vrátil se ke stolu štamgastù. 

Siky s Preclíkem rychle zaplatili. Cestu do kaòonu
znali i po tmì. Jerry jim ji ukázal hned na jaøe, když
jim vysvìtloval co mají dìlat. Sestoupili rychle na
dno rokle a netrpìlivì odemkli srub. V místnosti vo-
nìl dým a èerstvé smolnaté døevo. Na roštu kamen
záøily ještì øeøavé uhlíky. Staèilo jen lehce dých-
nout. V kamnech zahuèelo. Preclík vytáhl telefon
a vymáèkl èíslo. 

„Kam voláš, prosím tì,“ podíval se na nìj Siky. 
„Ale. Kamzíkovi. Ta bouda na Støíbrný øece jim už

padá na hlavu.“
ZLATÝ TRAPSAVEC
Jan Jeòýk Valeš
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REKVALIFIKACE
Hospoda, pøed kterou jsem právì stál, mìla na

vývìsním štítu nápis Restaurace „U Nádraží“. Nìk-
do, pravdìpodobnì znalec místních pomìrù, byl
s tímhle stavem zjevnì nespokojenej, protože si dal
tu práci a na její zeï nasprejoval èernou metrovými
písmeny U Špinavce. Pøesnì tak mi tuhle hospodu
popsali místní kluci, se kterýma jsem se setkal na
jednom jarním potlachu. Pøiznám se, že na vandry
jezdím úplnì jinam, ale tenhle pátek jsem tady byl
správnì. Cedulka mezi okny hlásila, že je otevøeno.
Vzal jsem za kliku a vešel. 

Musel jsem uznat, že sprejer se trefil docela pøes-
nì. Pivo mi totiž pøinesl skoro šedesátiletej, sto-
osmdesáticentimetrovej, stotøicetikilovej, plešatej,
vrásèitej a neoholenej chlápek s pivní cejchou,
která mu pøetejkala pøes vrchní okraj èerných oblý-
skaných kalhot, jejichž nohavice se marnì snažily
vyèistit polobotky neurèité barvy. Ještì než ho polo-
žil, omlátil stùl bez ubrusu ušmudlanou utìrkou,
která mu pøedtím visela pøes pravý rameno jako
vypelichaná koèka. Chtít po tomhle hospodským
jídelníèek by byla nejspíš troufalost takovýho ka-
libru, jako si rovnou øíkat si o pøesdržku. 

Netrvalo ani ètvrthodiny a hospodskej po mì hodil
nenápadnì okem, jestli už nevypadám na druhý
pivo. Nejspíš usoudil, že ani ne, protože se zaèal
štrachat v polici za výèepním pultem, kde mìl vy-
skládané pytlíky se smaženými brambùrkami,
slanými tyèinkami, bonbony a sloupky èokolád. Vzá-
pìtí odtud vyndal mucholapku, kterou povìsil
k hroznu jejich silnì omoušených kamarádek nad
výèepní pult. Hned jak slezl ze židle, pøehodil si
pøes pravé rameno utìrku a prošel témìø prázdný
lokál. Pøitom se zastavil u každého hosta, na-
posledy u mì. „Další piveèko si mladej pane nedá-
te? To vaše už musí být za tu dobu co u nìj umí-
ráte, teplý jako chcan...“ Nesouhlasnì jsem zavrtìl
hlavou. Alespoò si prásknul utìrkou o mùj stùl
a vrátil se zpátky za výèepní pult. Opøel se o nìj
jako kapitán o kapitánský mùstek zámoøského par-
níku a pøejel mì a další tøi suchozemské krysy
opovržlivým pohledem. Potom si demonstrativnì
natoèil pivo a vypil ho na naše zdraví. Tohle napìtí
už jedna ze suchozemských krys nevydržela
a stydlivì pípla: „Zaplatím!“ Na životì jí moc nezá-
leželo, protože jak jsem si staèil všimnout, tak
Špinavcovi nenechala žádný dýško. Ten však  za-
choval ledový klid. Možná ale jenom proto, že na
palubì bylo ještì poøád moc svìdkù. Snad se kluci
z jarního zastaví a pokud ne, tak si musím dát
bacha, abych náhodou neplatil jako poslední.
Špinavec jako by mi vidìl do hlavy a èetl v ní mý
myšlenky jako ve slabikáøi. Najednou se mu totiž
oblièej rozjasnil jako sluníèko a dokonce mi vìnoval
zubatý úsmìv, za který by se v dobì své filmové
slávy nestydìl ani komik Fernandel. Jenže mì ten

jeho úsmìv zase tak moc nezajímal. To spíš jedna
z cedulek visících na pípì, i když text na ní byl
docela výhružnej. NESAHEJ NA PÍPU! Zrovna o té
mi na potlachu vykládali místní docela zajímavý
historky. Pravda, nìkterý byly úsmìvný, zato jiné
docela hororový. Zvláštì ta, jak Špinavec jednomu
odvážlivci, který si na pípu sáhnul, usekl dva prsty
sekáèkem na maso. Pohádky pro malý dìti, tvrdil
jsem tìm klukùm i pøesto, že se dušovali, že toho
chlapíka bez prstù osobnì znají. Zato však neznali
nikoho, kterej by si po této pøíhodì na pípu sáhnul.
Nejspíš ani netušili, že tím dalším budu chtít být
zrovna já. Jenže jak? Hospodskej byl neustále ve
støehu. Ani na záchod se mu nechtìlo. Už to
vypadalo nato, že tady zkejsnu až do zavíraèky,
aniž bych si sáhnul. Naštìstí pøivezli pivo a Špina-
vec musel do sklepa. Tak mi alespoò zùstanou
prsty, pomyslel jsem si cestou k výèepnímu pultu.
Ve chvíli, kdy jsem sáhl na pípu, jeden z místních
nechal na stole peníze a fofrem vypadnul z hospo-
dy. Druhej byl pomalejší v poèítání. „Ty?“ vyštìkl na
nìho hospodskej, kterej se vrátil do výèepu doslova
jako duch. Místní ukázal tøesoucím prstem na mì.
Automaticky jsem si strèil ruce do kapes. Jenže
Špinavec namísto toho, aby odnìkud vytáhl se-
káèek, utrhl z pípy cedulku s nápisem NESAHEJ
NA PÍPU! a strèil mi ji pøed oblièej obrácenou
stranou. Bylo na ní napsáno: JINAK BUDEŠ
HOSPODSKEJ! „Platí, že kdo na ni sáhne, je hos-
podskej. A musím ti øíct, že na pìknì dlouho. Nebýt
tebe, už jsem si pomalu myslel, že to mám na do-
životí.“ Ušmudlanou utìrkou si otøel pot z èela a ho-
dil ji na výèepní pult. Za ní šrajtofli. „Od týhle chvíle
je tahle hospoda tvoje. Pøitom, aby ses zachránil,
staèilo cedulku jenom obrátit. Za blbost se chlapèe
vždycky platí!“

Vzápìtí se do výèepu nahrnuli kluci, které jsem
znal z jarního potlachu. A nestaèil jsem se divit.
Špinavec si s nimi zalamoval palec, jako kdyby se
znali odjakživa. „Šéfe, dáme si každej jedno orose-
ný!“ zahalekal smìrem ke mnì jejich šerif. „Mnì
taky jedno!“ pøidal se bejvalej hospodskej. Najed-
nou mi postavou a obleèením pøipadal jako nìkdo
úplnì jinej, pøestože byl ke mnì zrovna otoèenej
zády. I ten jeho hlas mi znìl docela povìdomì.
Proboha, to snad pøece nemùže být ani možný!
Chtìl jsem tomu všemu, co se tady stalo v po-
sledních ani ne tøech minutách nìkam zmizet, ale
jediný, na co jsem se zmohl bylo, že jsem zdrhnul
na záchod. 

Když jsem v zrcadle nad umyvadlem spatøil tváø
asi tak šedesátiletýho, plešatýho a neoholenýho
chlápka s poøádným pøídìlem vrásek po celém
oblièeji, údivem mi spadla spodní èelist. V té chvíli
se mi v puse uvolnila špatnì upevnìná zubní pro-
téza. Jenže k mé smùle mi nepadaly jenom zuby
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z huby, ale i kalhoty. Zachytil jsem je, jenže v jejich
povytažení mi bránila pivní cejcha, která pøetékala
pøes jejich horní okraj. Na boty jsem díky ní ani
nedohlídnul. Mìl jsem pocit, jako by mì nìkdo
fláknul po hlavì železnou trubkou.   

Do výèepu jsem se vrátil už docela v cajku. Z pul-
tu jsem sebral šrajtofli a zastrèil si ji do zadní kapsy
kalhot. Pøes pravý rameno jsem si pøehodil ušmud-
lanou utìrku. Jako kdybych zrovna tohle dìlal kaž-
dej den. Mùj pøedchùdce se tváøil, jako by byl nejmíò
v sedmým nebi. Jenže už v pondìlí bude muset

uznat, že já jsem, na rozdíl od nìj, nedopadl zase
tak špatnì. Než jsem totiž získal tenhle bájeènej
flek, mìl jsem to stejnì jako on na doživotí, jenže
u pohøební služby. 

„Tak co bude s tìma pííívama?“ ozval se sbor
žíznivejch kamarádù.

S chutí jsem se opøel o pípu. Ještì pøedtím jsem
však hodil jednu úplnì zbyteènou cedulku do koše
na odpadky.

2. místo v kategorii Próza oldpsavcù
Miroslav Kazatel Novák

VÝROČÍ
„Ježišmarjá!“ ozval se ženský výkøik okamžik poté,

co ze staré èerné laminátky vylétl pugét bílých a èer-
vených rùží a dopadl na vodní hladinu. Nato bylo
slyšet mužský hlas, který ženu okøikl. Poté se však
obrátil svým nepøíliš pøátelským tónem na kánoi pøed
sebou. Co tu prý mají co pohazovat nìjaká košt’ata?
Vagabundi! Oboøil se na nì, jako kdyby ta jejich kytice
byla jedním z tìch všemožných odpadkù, kterými
pomalu ale jistì obrùstaly oba bøehy øeky Berounky. 

Až do této chvíle se to party vpøedu vlastnì ne-
týkalo. Ale teï už to mladík v žluté kánoi, plující po
boku èerné laminátky, nevydržel.

„Tak je pøece nechte! Když bylo to výroèí…,“ houkl
na muže v závìsu a ukázal na vedlejší posádku.

„Slyšíš!“ vyjekla znovu pištivým hlasem žena, „ur-
èitì se tu nìkdo utopil!“

Historie pugétu se zaèala psát v dobì, kdy se
èerven pomalu chýlil ke konci, zatímco èervenec
zaèínal klepat na dveøe. Být to nìkde na Vltavì,
nejspíš by už v kempech byla hlava na hlavì. Ale
protože parta si oblíbila ne tolik vytíženou Beroun-
ku, sedìlo tehdy celé osazenstvo na terase u kiosku
témìø samo, popíjelo a zpívalo pøi hraní kamaráda
Kytáry. Nutno podotknout, že parta mìla ponìkud
neobvyklý poèet èlenù, zhruba kolem pìtadvaceti
až tøiceti lidí a to zejména v dùsledku toho, že èítala
všechny nadšence ve vìku od dvaceti do osma-
ètyøiceti let z domovské vesnice a blízkého okolí.
V prùbìhu let se to nìjak postupnì nabalovalo, až
to dospìlo k souèasné situaci. Na Berounce nemìli
obdoby. Proto terasa zrovna nezela prázdnotou.

Ten relativnì normální vodácký výjev mìl trvání
minimálnì do chvíle, než ze sborového zpìvu zmi-
zel jeden mužský hlas. Patøil Honzovi. A v té chvíli
na tom vlastnì poøád nebylo nic nenormálního.
Nasadit skvìlý Greenhoròácký kus Proklatej vùz
sice momentálnì nešlo, nebot’ Honzu by znatelnì
postrádali bìhem recitativu, ale v repertoáru bylo
ještì mnoho dalších použitelných písní. Veselí
mohlo smìle pokraèovat. 

Ani Rence se manželova nepøítomnost nejevila
jako zvláštní. Na tom, že si èlovìk musí obèas od-
skoèit, není pøeci nic divného.

Ani když bìhem tesklivé písnì o øece Niagaøe
nenápadnì zmizel další hlas, tentokrát Martinùv, ne-
pøipisoval tomu nikdo žádný zvláštní význam.
Vlastnì nejspíš vùbec žádný význam. Patrnì si toho
možná ani nevšimli. 

Když Kytára hrábnul do strun, málokdo stíhal vní-
mat cokoli dalšího. Vodácké a trampské písnièky
strhávaly èasto i nevodáky a netrampy. Koneènì,
pøezdívka mluvila za vše.

V tuhle chvíli právì on, spoleènì s háèkem Ale-
nou, zatím úspìšnì skrýval spiklenecký úsmìv.
Nebot’ oni jediní v tuhle chvíli vìdìli, že se chystá
nìco pøinejmenším neobvyklého.

Hlavní strùjce oné pøinejmenším neobvyklé akce,
tedy Honza, mezitím rychlým krokem míøil kolem
bývalého mlýna dál po prašné cestì. Vedlejší
strùjce, Martin, mu byl v patách.

Muselo být krátce po pùlnoci.
A zatímco pod støechou terasy se naštìstí skrý-

vala žárovka, ten zcela obyèejný výdobytek tech-
nického pokroku, ani nezasazený do stínidla, jenž
byl v tuhle chvíli však pro partu naprosto dostaèu-
jící, v okolí nìkolika metrù odtud už se rozprostírala
všudypøítomná tma. 

Honzovi s Martinem by teï poøádná baterka pøišla
vhod. Svit mìsíce rozhodnì nebyl dostaèující. La-
mentování a klení, když jeden èi druhý zakopl o ne-
èekanou pøekážku v cestì, se ozývalo v pravidel-
ných intervalech.

Do toho obèas zakvákání žáby nebo bzukot
chrousta, k tomu hukot nedalekého jezu. Vlastnì to
byla docela hluèná podívaná. To by èlovìk do tako-
vé obyèejné noèní vycházky jen tak neøekl.

Dál pokraèovali po cestì plné výmolù a neidenti-
fikovatelných zátaras s vìdomím, že to teda roz-
hodnì nesmìjí vzdát. Když už se do toho pustili.

Ke své úlevì po chvíli koneènì na obzoru zahlédli
nìkolik svìtelných bodù. Mohla to být vesnice. Ale
taky tøeba roj svìtlušek.

Na terase mezitím dál pokraèovalo muzikální
veselí, podpoøené do znaèné míry alkoholem. To
byla možná další pøíèina toho, že Honzovu a Mar-
tinovu pøítomnost dlouho nikdo nebral na vìdomí.

Jen Renka si pomalu zaèínala všímat. Honza už
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byl pryè nìjak podezøele dlouho. Nutno podotknout,
že nepøítomnost Martina vùbec nezaregistrovala. 

Rozhlédla se, oèima pøelétla frontu u výèepu, sou-
sední stoly i ulièku, k níž smìøoval køídou napsaný
ukazatel s nápisem WC na stìnì kiosku. 

Známou siluetu však hledala marnì. Po krátkém
pøemítání se otoèila se k Alenì.

„Nevíte, kam šel Honza?“ Otázku smìøovala
vlastnì Kytárovi za ní. Oba jen pokrèili rameny.

„Asi se šel projít,“ pravil on. Renka nad tím po-
zvedla pochybovaènì oboèí, ale zùstala sedìt
a mlèet. Leda že si šel dát rauchpauzu, napadlo ji.
Jako aby ho nevidìla?! Jo projít? To tak! Honza!
Trénuje snad kyèelní náhradu? Poslední myšlenka
ji trochu pobavila. 

Kyèelní náhrada kupodivu pøi pøelézání plotu
nejbližší vesnické zahrady fungovala pøesnì, jak
mìla. Oproti tomu Honzùv vlastní kloub v druhé
noze mírnì protestoval. Nebral na nìj ohledy. Je ti
pìtaètyøicet, ne pìtašedesát. Plot pøece není žádná
pøekážka. Rychle se pøehoupl na druhou stranu.
O dvacet let mladší Martin jej hbitì následoval.

Ve chvíli, kdy si oba mysleli, že mají vyhráno, se
ozval štìkot psa. Neøíkej hop, dokud nepøeskoèíš.
A to oni pøitom plot už pøekonali. Lidové pranostiky
nìkdy stojí za starou baèkoru. Anebo jde o to, z kte-
ré strany se pøes ten plot skáèe.

„To se mi vážnì nezdá!“ zvedla se od stolu po
horeènatém pøemýšlení Renka, „i kdyby se šel pro-
jít, jako že nešel, urèitì už by byl zpátky… “ 

Alena se zvedala, aby ji zadržela, namísto toho
mužská ruka – doteï svírající kytaru, zadržela ji.

Naznaèil, at’ poèká. Renka mezitím vydala smì-
rem, kam ji navigoval køídou napsaný ukazatel na
stìnì kiosku.

Kde mùže být? Obešla celý kiosek. Neusnul tady
nìkde nakonec? Honzo!

Párkrát na nìj zavolala, ale nedoèkala se odezvy.
A budky, mimochodem, zely prázdnotou. 

„Není?“ zajímali se mlaïoši z party po jejím ná-
vratu z obchùzky. Ponìkud pobavenì.  

„Není…“ zopakovala Renka, jen zmìnila tón. Z tá-
zacího na oznamovací. Oznamovací lomeno neve-
selý. 

Jaký taky jiný, než neveselý. Po Honzovi nebylo
ani památky. Alkohol – jako obvykle, celý veèer tekl
proudem, zatímco nedaleký jez za Renèinými zády
zlovìstnì huèel. Když si tyhle tøi fakta seèetla do-
hromady, do smíchu jí vážnì nebylo. Co když váž-
nì…? Leckdy staèí jeden pitomej krok… Rychle se
snažila vypudit podobné myšlenky z hlavy a roz-
bìhla se dolù z terasy.

„Máš?“ ozvalo se zahradou tiché zvolání. Pøerušil
ho opìt onen hlasitý a neodbytný štìkot. Trhaè se
naštìstí neobjevoval. Bìhem krátké pauzy mezi
jednou a druhou sérií psova dávání najevo, že tu
nemají co pohledávat, se ozvala úlevná odpovìï.

„Mám!“ Oba i s ukoøistìným úlovkem rychle pøeko-

nali plot z té správné strany. Tak tedy koneènì: hop!
Renka mezitím sebìhla schody z terasy. Zamíøila

ke stanùm. Možná šel jenom spát, pøesvìdèovala
se. Døív než ona a všichni z party?! A když se hraje
na kytaru? Nakoukla do jejich stanu, preventivnì
i do tìch ostatních. Co naplat, byly si podobné jak
vejce vejci. Kamarád Tomáš se jednou sápal do
toho jejich volaje „Moniko!!!“

Ale Honza nebyl ani ve stanu Tomáše a Moniky,
ani nikde jinde.

To už bylo vážnì divné. Neodbytné myšlenky se
vracely se stále vìtší intenzitou. Soumìrnì s nimi
i sílil hukot jezu, když se k nìmu Renka pomalu pøi-
bližovala. Prohlédla celý bøeh, od zákruty nad lou-
kou až dolù ke stanùm, aèkoli netušila, k èemu by jí
to mohlo být platné. Co by tady tak asi Honza
dìlal?! Ale kde ho ještì hledat?! Ten hukot jezu už
byl vážnì k nevydržení. 

Znovu horeènatì pøemýšlela. To „tøeba se šel pro-
jít“ znìlo trošku, jako kdyby Kytára nìco vìdìl. Ale
jestli nìco ví, tak jedinì, že to je nìco plánovanýho.
Vùbec, jsou chlapi nìjak klidní, vzhledem k tomu,
že už je jeden z nich – alkoholem posilnìnej, bùh ví
jak dlouho pryè, když pøímo pod terasou huèí øeka.
Tak opilý zase nejsou, aby jim to bylo jedno. Nìco
ví. Tak proè jí to, do prkýnka, neøeknou? Co to pro-
pánajána vyvádìjí? 

V tu chvíli se trochu uklidnila. Jasnì, to je nìjaká
jejich klukovina. Je jim pøes ètyøicet a nedají si po-
koj. Strach støídalo rozhoøèení. U mlaïochù by to
pochopila. Ale u Honzy a již nepochybného spiklen-
ce! Ti se pro zmìnu na ty mlaïochy teï asi znova
hrajou… Asi si nìco dokazujou, nebo co. To dìlá
ten generaèní guláš v partì.

Pomalu stoupala po strmých schodech. Nahoøe
se objevila postava. Mužská postava. Nikoli však
Honzova, na nìj byla pøíliš vysoká. Byl to Martin. 

„Jé, Renèo, to je skvìlý že jsme se tu potkali, poï
nahoru…“ hlaholil vesele a s podezøele pot’ouchlým
úsmìvem. 

Samozøejmì, mlaïoši v tom jedou taky. To se
dalo èekat…

Zatímco ji Martin vedl vzhùru, kluci a chlapi, od
dvacíti do osmaètyøiceti se seøadili do øady. Nutno
podotknout, když šlo o lumpárnu, spolupráce mezi
generacemi fungovala na jednièku. Honza nikde.

Tedy pøinejmenším do chvíle, než se vynoøil
uprostøed uskupení a s pugétem popínavých rùží
v rukou nemíøil pøímo k ní.

No moment, kolikátýho je dneska? Osmadvacet?
Ale… pùlnoc už urèitì byla. Takže devìtadvacet!
No vždyt’ dneska je…

„Tady taková malièkost k tomu našemu sedum-
náctýmu výroèí…“ øekl na to Honza. Nic víc, nic míò.

Než se Renka zmohla na jakoukoli odpovìï,
držela v ruce kytku, následovala pusa a sborový
mužský zpìv písnì Rùže z Texasu. Walda Matuška
to zrovna nebyl, ale to v tu chvíli Renka skuteènì
nestíhala vnímat. A ani Honzovi – za tu jeho kluko-
vinu, poøádnì vyèinit nedokázala. Totálnì ji dostali.
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„Už je zvadlá, pošleme ji po øece,“ øekla Renka
o dva dni pozdìji na palubì èerné laminátky pøi
pohledu na zplihlé èervené a bílé rùže na pøídi.
S tou výzdobou to skoro pøipomínalo svatební vùz.
Nebo taky jiné, zásadnì èerné vozidlo.

„Víš ty vùbec, co jsem pro tu kytku pøekonal? Hory,
doly…“ zaèal Honza teatrálnì vypoèítávat všechny
možné i nemožné pøekážky na cestì za pugétem.

„Ploty…“ dodal k tomu Martin ze pøídì žluté lodi,
s šibalským úšklebkem. O psu však radìji pomlèel.

Renka zavrtìla hlavou, pøièemž pøipustila, že oce-
òuje Honzovu snahu, ale co se zvadlou kytkou?
Než staèil cokoli dalšího namítnout, rozpøáhla se,
pugét èervených a bílých rùži vylétl do vzduchu
a dopadl na vodní hladinu tìsnì pøed cizí posádku
v plastové kánoi.

Ozval se ženský jekot, mužský hlas, slova o ko-
št’atech a vagabundech a Martinovo napomenutí.

„Slyšíš!“ vyjekla pištivým hlasem žena, „urèitì se
tady nìkdo utopil!“ Vlastní kormidelník ji ani nestihl
znovu okøiknout.

„Ale houby utopil! Leda vy jste utopila svoji šanci!“
houkl na nìj znovu hák ze žluté kánoe. Žena i muž
se na nìj nechápavì zahledìli.

„Protože kdybyste tu kytici chytla, tak byste tady
pána do roka dostala do chomoutu! A nejmíò sedm-
náct let byste si ho udržela…“

A to, že by pak nevìdìl, jestli litovat víc pána ne-
bo sleènu, už si Martin nechal radìji pro sebe.

3. místo v kategorii Próza do 23 let
Renáta Trenky Nová

VRÁSNĚNÍ
(Darwinova teorie pro pokroèilé trampoisty s omlu-

vou Prvotnímu Pisateli a pani Èapkovi – umìli to líp)
Bylo to tøetí úterý po Velkém Tøesku. Hory se ještì

pekly jako bábovka v troubì a hroznì se prášilo.
Nìkde u kraje Èeské tabule, pøesnìji mezi Berou-
nem a Plzní, se v pùl tøetí odpoledne pohnul písek.
Horotvorné pohyby na chvilku ustaly, ale písek se
vrásnil dál. Dokonce vznikl jakýsi kopeèek. Zemská
kùra už toho mìla patrnì dost a dvì kry do sebe
právì s lomozem narazily, když se na vrcholku ko-
peèku objevila hlava. Vyklepala prapísek z vlasù,
vyplivla kus žuly a pøekvapenì se zašklebila. Pak
se vyhrabaly ruce a najednou tu stál. Vyprášil pra-
mantl a vysypal písek z prakanad.

„Herdek, Jime, kam ses to vylíh? Je to tu, sakra,
òáký neslièný a pustý. Fujtajbl, tady snad nemaj ani
hospodu! Tma jako v pytli, mordygól, nemohlo by to
slunce trošku høát?“

Zimomøivì si pøitáhl bundu k tìlu. A v tu chvíli tma-
vá obloha popraskala a vyšlo slunce.

„Uáááááh, „ protáhl se blaženì, „no to je vono!“
Zvìdavì se rozhlédl kolem sebe. Nic moc, právì

se tvoøily køemeny.
„Teda, moc outulno tu zrovna nejni. Huš! Taky by

ty sopky mìly bejt trošku uctivìjší a neházet po
hostech šutrákama. A sucho tu je jak na Sahaøe.
Takhle potok kdyby tu tek. Nebo øeka. Jo, to by bylo
to pravý – pìkný oudolí a v nìm øeka.“

Chvíli bylo ještì praticho, ale najednou skály ma-
linko uhnuly a ve sluneèních paprscích se zaleskly
první peøeje.

„Vono to funguje!“ zajásal Jim. „No to je bezva.
Teï sebou plácnu do trávy a budu se válet. Hrome,
dyt’ tu není tráva. A taky les tu chybí.“

Znovu se rozhlédl kolem. Potom se potmìšile us-
mál, zavøel oèi a nahlas øekl:

„Jó, takhle kdyby tu byl les a tuhle u øeky louka, to
by se tu žilo!“

Když oèi otevøel, stál na zeleném svahu a za ním

se kývaly ježaté borovice. Shodil bágl, zul boty
a blaženì se natáhl do vonící trávy.

Chvíli trvalo, než mu sluníèko prohøálo všechny
kosti, spokojenì si pospal, ale pak se zaèal drobát-
ko nudit. Vyhrábl ze bøehu øíèky kus hlíny a zaèal
z ní plácat figurku. Docela se mu povedla. Ale když
poodstoupil, aby si ji prohlédl, zahýbala nosem
a odhopkovala do lesa.

„No poèkej, ty bestie!“ zaøval Jim, dožraný tím ne-
solidním chováním. „Já tì...!“ a hodil za ní hroudou.
Samozøejmì netrefil, hrouda se rozprskal o zem,
zmìnila se v hejno pištících potvùrek a utekla také.
Jim docela zapomnìl na zlost. Bral šutráky a házel
je do lesa. Dìsnì ho bavilo hádat, co zrovna z toho
kusu vznikne. Z placáku byla žába. Z valounku se
vykulil køeèek. Kousek bláta se pøilepil na strom
a zmìnil se v datla. Hrst písku byla horší, rozprskla
se do hejna much. A když si odrolil ruce, rozbìhli se
mu u nohou mravenci.

„U všech žížal,“ vrtìl hlavou Jim, když si odplivl
a vznikla stonožka, „zdá se mi, že jsem v nejvìtším
tvùrèím rozmachu. Nemohl bych myslet trošku na
sebe? Co kdybych si uplácal kamaráda? Je potøeba
stvoøit ještì tolik pìknejch vìcí – tøeba jablonì
a støevle potoèní a òáký bobule k jídlu, jo, a taky
bysme si mohli zazpívat....“

„Není tøeba, pøíteli, není tøeba,“ ozvalo se náhle za
ním. „Ale koukám, že dìláš dobrou práci. No, to se
pozná machr, že.“

Jim se pøekvapenì ohlédl. Na jednom z prašutrù
sedìl decentnì obleèený chlapík neurèitého vìku
a sladce se usmíval. Jim k nìmu popošel a podal
mu ruku.

„Ahoj, já jsem Jim.“
Muž mu také podal ruku a rozhlédl se kolem.
„Tohle všechno je tvoje práce? To je opravdu vý-

borné. A co to dìláš s tou hlínou?“
Jim se zasmál. „Ále, jenom si tak blbnu. Vznikaj

z toho dìsnì srandovní pidivajzlíci, koukej.“
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ZLE JE, KEĎ SA Z TRAMPA LEJE

A vypustil z prstù motýla.
Muž ho se zájmem pozoroval.
„Hele,“ povídá Jim, „ zkus to taky, nic to není.“
Pustili se spoleènì do jedné hroudy. Jim nadšenì,

muž spíš opatrnì. Ètyøi nohy, aby to líp stálo, malá
hlava a ještì zbylo na ocas.

„Tak,“ øekl spokojenì Jim, „dobrý, ne?“
Figurka se protáhla, zamòoukala a usadila se

kousek stranou.
„A teï každý sám,“ øekl muž a uloupl kus hlíny.
Oba dìlali velkého ètyønožce. Jim byl hotov první,

muž ještì nìco dodìlával.
„Co to je?“ zeptal se Jima, když se jeho figurka

rozbìhla po louce.
„Coby,“ øekl Jim, „kùò. A pìknej.“
„Hm,“ protáhl muž tváø, „a k èemu ti bude?“
„K èemu by byl?“ dìsil se Jim. „Je hezkej, to snad

staèí.“
„No, já bych ho teda zapøáh, ale jak myslíš. Podívej

na moji krávu. Je tak silná jako ten tvùj kùò, ale tady
dole z ní ještì navíc poteèe mlíko.To je dobré, ne?“

Jim pokrèil rameny a zatváøil se stejnì inteli-
gentnì jako ta kráva.

„Tak, a teï nìco jiného.“
Muž zaèal s vervou plácat cosi bachratého. Jim

vzal znechucenì kousek bláta a hnìtl ho mezi prsty.
„To koukáš, co?“ vítìzoslavnì zvedl muž do vzdu-

chu nevzhlednou hroudu. „ Tohle je slepice a bude
mi snášet vajíèka.“

Jim posmutnìle otevøel dlaò a vylétla vlaštovka.
„Ták, ještì tu mám pár kamínkù, z tìch bude zrní,

no, paráda,“ a ukázal hrst plnou obilí.
„To je dobrý,“ nadchl se Jim, „zasejem to a budem

mít co jíst.“

Muž se pohrdavì zasmál.
„Prosím tì, budu jíst koøínky! Tím budu krmit ma-

so, èlovìèe!“
Jim se naštval. Nabral obì ruce plné písku a vysy-

pal ho mezi zrnka.
„Abys vìdìl, tohle bude plevel, kterej ti bude pít

krev. A teï se ukaž. Udìláme ještì jedno zvíøe,
majstrštyk, at’ vidíme kdo s koho.“

Oba si dali záležet. Muž byl tentokrát hotov døív
a zálibnì si prohlížel tlustého ètyønožce.

„Podívej!“ Rozjaøenì houkl na Jima. „To je, co?
Jmenuje se to prase a bude z nìj masa a sádla, žes
to v životì nevidìl. Tak co, kdo vyhrál?“

Jim smutnì sklonil hlavu. Tomu lesklému a pøítul-
nému zvíøeti se jeho hubená a umolousaná figurka
nemohla rovnat. Ale najednou ucítil u své nohy
teplo a vlhký jazyk mu olízl ruku jako by øíkal: to
nemá vejšku, Jime, pojï pryè.

A tak se se svým psem sebral a šel. Dolù po øece,
mezi vysoké stromy a zelenou trávu plnou kytek,
tam, kde se øeka vlévá do oblohy...

***
Bylo to tøetí úterý po Pádu Hvìzdy. Voda stoupala

a na pøehradní hrázi cvakaly spouštì fotoaparátù.
Poslední strom na bøehu plakal, když do nìj na-
rážely kameny. Po hladinì nádrže plaval utonulý
motýl. Nad tím vším se táhlo vyprahlé pole bez
jediného kvìtu plevele.

V betonové krychli pøed zapnutou televizí sedìl
na zemi èlovìk a zacpával si uši. Pes nepokojnì
kòuèel u dveøí. Bylo pìt minut po dvanácté.

3. místo v kategorii Próza nad 23 let
Eva Evelína Koubová

„Vážení, prosím tichšie. Pod¾a posledných správ
sú tep a dýchanie pravidelné, centrálne riadenie
prepol na automatiku. Náš tyran sa prepadá do hla-
diny alfa. Typické, on si pospí a my máme makat’.
Prosím ž¾azy s vnútornou sekréciou pridat’ ešte tro-
chu hormónu. Môže byt’ kvapka melatonínu, žiaden
adrenalín a zaèíname.“ 

Viacerí úèastníci tejto tajnej konferencie sa ner-
vózne pomrvili. „Demokracia je pekná vec, ale až
sa mozog, èo i len mozoèek, dozvedia o tom, že
jednáme o nich bez nich, tak máme po vtákoch...“
špitla nadoblièka.

„Vážené systémy, orgány, tkanivá a bunky! Na
zaèiatok sa predstavím,“ pokraèovala ¾avá ¾advina
akoby niè nepoèula. „Som o trochu väèšia, takže
vystupujem ako hovorca nás oboch. Kolegovia disi-
denti ma volajú ¼L. Vnútro telové tam-tamy nám
priniesli varovanie, že to naše hebedo, pre ktoré
zaberáme od úsvitu do úsvitu, sa opät’ chystá na
tramp. Posledné Pivné radovánky sme mu poriad-
ne znepríjemnili, asi je ne-po-u-èi-te¾-ný.“

„To, že nám na krvných doštièkách prišiel moták
ešte niè nepotvrdzuje. Èo ak je to len nejaká tajná
hra mozgu?“ prihlásili sa do diskusie oèi. „Vidíme,
že od posledného vandru sa poriadne zagu¾atil.
A to nebol žiadna trieska. Pravidelne šetrí každý
krok, už sa potáca ako kaèièka. I prácu v zamestna-
ní vykonáva doma od poèítaèa. Niè nenasvedèuje
tomu, žeby dobrovo¾ne išiel do prírody!“

„Áno i bažanta si kúpil, aby nemusel dvíhat’ svo-
jich 171 kg na vecko. A my nohy potrebujeme cho-
dit’, ináè svaly atrofujú a menia sa na huspeninu....“

„Súhlasím a iste sa ku mne pridajú všetky vnú-
tornosti,“ vzalo si slovo tenké èrevo. „Normálny tvor
sa hýbe, každým krokom sa natriasa, masíruje celé
vnútorné prostredie. Jasné že potom nefungujeme
ako máme. On je na vine!“

„Hej, máte pravdu,“ zobrala si slovo ¾avá ¾advina.
„Ale nezišli sme sa fòukat’ a h¾adat’ vinníka našich
problémov. Ten je nám všetkým jasný. Táto porada
má byt’ preventívne záchranárska. Z jeho štýlu
trampovania pre nás nikdy nevzišlo niè dobre! Po-
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Pøišel mi dopis
na svitku podzimního listí

Èekají mì tam
teplý èaj a studená rána

Srdeènì mì zvou
do tance mlhavých závojù –

do galerie špinavých oken vagonu
– a do divadla západù, tam na obzoru

Nebojte, pøijdu,
nenechám vás èekat do jara!

3.místo v kategorii Poezie do 23 let
Iva Kawi Kapounová

DOPIS

hyb by neuškodil, ale on sedí na búde a nasáva.
Ïakujem èrevám za podporu, ale na mexické vlny
je ešte priskoro. Najprv práca, potom zábava.“

„Ešte máme faktickú poznámku,“ vmiesili sa do
debaty oèi. „Teraz trampuje internetom. Vraví tomu
facebôèik. Pletie sa trampom do diskusie, pouèuje
ich, machruje, až sa znechutene odhlásia. Tu sa cíti
dôležitý, naèo by chodil do lesa?“

„Viete èo povedal, keï sa ho na slezine pri debate
o príhodách z trampu spýtali na jeho posledný vý-
borný zážitok?“ zlost’ou sa zajakal žalúdok. „V bufete
pri stanici údené koleno s chrenom a k tomu správne
chladené pivo. Vraj tramp, pche. Ja ho nauèím po
kostole hvízdat’! Celú noc sa prehadzoval od pálenia
záhy.“

„Žalúdok umí a pridá!!!“ ozvalo sa z pléna.
„Nezdržujte prkotinami! Nebaví ma hrat’ sa na di-

sidenta. Už je po polnoci a viete ko¾ko alkoholu zas
musím štiepit’?!“ vzdychla si peèeò.

„Asi ste neèítali celý moták. On sa nechystá na
tramp do lesa. S nejakým glejtom chce chodit’ po
krèmách, v ktorých sa kedysi schádzali trampi na
slezinách. Zmysel mi uniká, ale najväèšiu prácu si
odmakajú vnútornosti. Ak si náš milý pánko sadne
na stolièku, tak do závereènej ho od nej nikto ne-
odlepí. A èo za tú dobu do seba naleje...“ posunula
diskusia hovorkyòa ¾advín. „Nožièky sa budú len
pohupovat’ pod stolom, ktorý sa bude prehýbat’ pod
kríg¾ami. Fuj, fuj, fuj!“ 

„A kde v krème zoberieme molekuly kyslíku?“
prekrikujú sa èervené krvinky. „Darmo potom behá-
me do p¾úc. Tak ako vravieva ten osadník, ktorí sa
srandovne predstavuje že: –Starec Palec, Kovošro-
tu zamestnanec. Keï sa mu minú cigarety, pokrèí
škatu¾ku a povie: –Kde niè nie je, tam ani cigáò
nezoberie.“

„Pœœ! Tuším šéfa opúšt’a boh spánku Hypnos.
Prechádza z hlbokého spánku do fázy, v ktorej sa
¾ahko prebudí. Vždy pred u¾ahnutím sa nadlabe
a potom to nervózne prehadzovanie. Zachráò sa
kto môžešššš!“ varuje ¼L.

„Ajajáj, panstvo si poplakalo? Chví¾u vás poèúvam
a èo zaznelo? Samé stony, pindy, kydy! V uvedenom
poradí. Áno, bude chodit’ na miesta, kde sa v meste
schádzali trampi. Ak by bol skaut, chodil by po klu-
bovniach. Iste vám neuniklo, že je tramp, tak navštívi
pár slávnych krèiem. Nepoznáte súvislosti a hneï
vynášate súd. Viete èo ho to stálo za námahu, aby
práve jeho poverilo Trampské múzeum úlohou zdo-
kumentovat’ a pozbierat’ artefakty pôsobenia kama-
rátov v meste? A to v èase, keï sa blíži gu¾até výroèie
vzniku trampingu? Veï to je ve¾ká èest’, že sa môžete
toho zúèastnit’! Kvôli vám nebude chodit’ po cukrár-
niach. Ak je to pre dobrú vec, tak nieèo vydržte!“

„Dovolím si k tej èesti nieèo poznamenat’,“ nesme-
lo sa ozvalo pravé ucho. „Rado by som poopravilo
tie súvislosti. Keïže pri rozhovore s predstavite¾om
Trampského múzea bol telefón priložený na mne,

jasne som poèulo, že tú námahu musel vynakladat’
kamarát z múzea. Predtým mu už trampovanie po
krèmách viacerí odmietli, hodnú dobu argumento-
val, agitoval, presviedèal a nakoniec pris¾úbil f¾aš-
tièku domácej pálenky, to zabralo.“ 

„Veï práve! Alkohol a posedenie s kamarátmi. To
je jeho trampovanie. Ako šéf srdcovo cievneho sys-
tému sa prostredníctvom krvièky dostanem do kaž-
dého kúta tela. Poznám detailne celkový stav a vra-
vím, že takéto trampovanie musíme zarazit’!“

„Nech žije srdce! Nech žije srdce!“ 
„Ïakujem za podporu, ale poïme k veci. Tram-

povat’ chce jeho duša a mozog by mal zvážit’ mo-
mentálny stav organizmu. Krvné rieèištia sú ako
kvap¾ová jaskyòa. Samé cholesterolové usadeniny,
vápenaté nánosy, ktoré blokujú prietok. Krvinky frflú.
Lietajú stále väèšou rýchlost’ou, k¾uèkujú, narážajú
do usadeninových plátov. Spoèiatku mali z toho
srandu, blbli, dokonca závodili, ale už nevládzu.“

„Je to jasné! Mozog, aby sa dozvedel klebety
o trampoch, ignoruje stav organizmu a zavádza. Ja
prostata, po dohode s moèovým mechúrom, mu
pobyt v krèmách poriadne okorením. Už po prvom
pive ho bude mechúr tlaèit’ a ja sa postarám, aby
odchod tekutín trval èo najdlhšie. Nožièky sa nebudú
pod stolom pohupovat’, ale pri pisoári stepovat’.“

„Výborne a ja, akože sa potná ž¾aza volám, zaria-
dim, že z neho poteèie pot cícerkom. Bude mokrý
ako ondatra. Každý si od neho odsadne a na ïalšiu
misiu už nevyrazí.“

„Hip, hip hurá!“ zavelila ¾avá ¾advina. „A to máme
v zálohe, už osvedèené, hrubé èrevo s koneèníkom... 

Teraz prosím èrevá o tú mexickú vlnu. Pàà! Roz-
množovacieho párku sa to netýka! Len èrevá.

A ideme všetci, do rytmu. 
Zle - je, keï sa z trampa le-je! Zle - je, keï sa

z trampa le-je!“
2. místo v kategorii Próza oldpsavcù

Vladimír Timo Vrana
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PROJÍT PEKLEM
Inženýr Toufar byl podnikatelem velkého formátu.

Inženýr Toufar vlastnil dva luxusní vozy, jachtu na
francouzské riviéøe a vilu v Jevanech.

Silnì podnapilý inženýr Toufar stál ve svém repre-
zentativním obleku za tmy na mostì nad pøehradou
a zjevnì se chystal skoèit dolù.

„To bych na vašem místì nedìlal“, ozvalo se náhle
za Toufarem, který se lekl tak, že málem z mostu
skuteènì spadl. Pak se otoèil a málem spadl znovu.

Stála pøed ním jakási temná postava a inženýr
Toufar okamžitì pochopil, o koho se jedná. Aè za-
ložením ateista, pocházel inženýr Toufar z katolické
rodiny a velmi dobøe si pamatoval, co mu kdysi
vyprávìla babièka. Sebevražda je smrtelný høích
a sebevrah se dostane jedinì do pekla.

No, a zástupce této instituce stál teï pøímo pøed
ním. A jako by pøesnì vypadl z babièèiných pøí-
bìhù. Zelený klobouk i kamizola, pøes rameno pytel
a odér kouøe, který kolem sebe šíøil, byl více než
pekelný. 

Belzebub jako z pohádky.
„Tak pùjdeme, už je èas“, pravil pekelník a vytáh-

nul Toufara zpoza zábradlí na chodník. Ten se
roztøesenì postavil, napøáhl ruku a zakoktal.

„Inž-že-nýr Ladis-slav Touf-far.“
„Èert,“ pekelník potøásl Toufarovi rukou a dodal:
„Pospìšme, voda už se bude vaøit.“
Toufar se zapotácel. Takže babièka mìla skuteè-

nì pravdu. Vroucí voda v kotli.
Když byl Ladislav Toufar v pubertì a ještì ani

zdaleka nebyl inženýrem, nabádala ho babièka,
aby spal s rukama na peøinì, jinak že prý oslepne.
Budoucí inženýr Toufar jí tehdy samozøejmì ne-
poslechl a ve výsledku nakonec neoslepl, takže
jejím radám a pøíbìhùm od té doby nijak zvlášt’
nevìøil. Ale teï vidìl, že babièka byla pøece jenom
moudrá žena. A na nìj èeká pekelný kotel.

Pøesto se vydal cestou rovnou za pekelníkem.
Babièka povídala, že peklu se utéct nedá a inženýr
Toufar jí teï už vìøil každé slovo.

*****
Cesta do pekla byla vskutku zajímavá. Pekelník

skákal ve tmì jako kamzík a inženýr Toufar v závì-
su byl víc na zemi než na nohou. To vypadá na
oèistec, pomyslel si Toufar a snažil se s pekelníkem
udržet krok. V oèistci by rozhodnì zùstávat nemìl,
povídala babièka.

Když Toufar doklopýtal za pekelníkem na jakési
prostranství, uvidìl oheò. Nad ním se houpal kotel.
V kotli nìco pobublávalo a kolem ohnì se tyèilo
mnoho temných stínù.

Inženýr Toufar nasucho polkl.
„Už jsem zpátky a nìkoho vedu“, zahlaholil pekel-

ník a temné stíny kolem ohnì se rozhýbaly. Inženýr
Toufar se roztøásl.

Stíny se metamorfovaly do temných postav obojí-
ho pohlaví.

Inženýr Toufar se zaèal silnì potit.
Temné postavy obojího pohlaví cosi zahuèely

a pohnuly se smìrem k pøíchozím.
Inženýr Toufar mìl co dìlat, aby udržel svìraèe

v poloze zavøeno.
Nejbližší postava podala Toufarovi plechový hr-

nek a pravila:
„Tumáš.“
Inženýr Toufar byl té noci již natolik dezorien-

tovaný, že do sebe hrnek obrátil rovnou na ex. 
Vzápìtí se zaèal dávit a pochopil, že je opravdu

v pekle. Pití rozpáleného olova byl zcela evidentnì
jeden ze zpùsobù trestání høíšníkù. 

Na další zpùsoby trestání si už inženýr Toufar
pøesnì nevzpomínal, jen si matnì pamatoval na nì-
co o rozpálených vidlích, zaražených v pr… .

Inženýr Toufar si vzpomnìl a pøi pøedstavì vidlí
požádal pro jistotu o další hrnek rozpáleného olova
s pøesvìdèením, že ho to dodìlá døív, než ty vidle
donesou.

Pøi druhém hrnku olova se kupodivu už ani tolik
nedávil a ten tøetí mu dokonce pøinesla èertice po-
mìrnì bujných tvarù. Inženýr Toufar se poprvé po
dlouhé dobì usmál.

Když dopíjel ten tøetí hrnek, zaèala být èertice èím
dál bujnìjší a nenápadnì postrkovala Toufara dál
od ohnì. Ostatním pekelníkùm to bylo, kupodivu,
úplnì fuk. Inženýr Toufar se tedy nijak zvlášt’ nebrá-
nil a èertice ho bìhem chvilky dostrkala až do svého
hnízda. Když se Toufar naposledy ohlédl, uvidìl, že
ho v pekle skuteènì nikdo nepostrádá. Všichni
pekelníci sedìli kolem ohnì, tiše mruèeli a obèas
usrkli trochu žhavého olova z plecháèe.

To bylo ovšem to poslední, co inženýr Toufar
z pekla uvidìl. Èertice ho dotáhla do hnízda, pøe-
hodila pøes oba jakousi plachtu a Toufar zaèal vidìt
rudì. Následnì oranžovì. Pak zase rudì. Ohnivá
kola se Toufarovi honila v hlavì i pøed oèima. Asi po
dvou hodinách pozemského èasu všechno zèernalo.

*****
Když Toufar zmizel od ohnì, pøisedl si k Èertovi

Bidlo a vážnì se ho zeptal:
„Ta zlitá troska je kdo?“
„Nìjakej LáïaToufar. Chtìl skoèit z mostu.“
„Z mostu?“
„No, z velkýho. Uvidìl jsem ho, když jsem šel do

veèerky pro rum.“
Bidlo se zamyslel a pak mu to došlo.
„Když si šel …., takže si pro nìj vlastnì vùbec

nedošel?“
„Nešlo to. Vypadal, že vážnì skoèí.“
Bidlo byl mírnì rozezlen.
„Takže ty pøitáhneš na potlach kravat’áka v deliriu

a ještì k tomu nedoneseš rum?“
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„Tak trochu.“
„Fajn,“ pokraèoval nakvašenì Bidlo „takže až já

budu snídat èaj bez rumu, tak ty si mùžeš radostnì
vybarvit další políèko modrého života.“

Pak se rozhlédl a dodal:
„Nìkam zmizel. Jestli spadnul do pøehrady, tak já

ho z vody rozhodnì tahat nebudu.“
Èert se usmál.
„Nespadnul. Odchytla ho Andula. Do rána se o nìj

starat nemusíme a skákat, poèítám, už taky nikam
nebude.“

Bidlo se zamyslel a pøikývl.
Bývalý manžel Anduly, zvané též Matka pluku, byl

rachitický abstinent a naprostý vùl. Dalo se s úspì-
chem pøedpokládat, že metrákový a silnì rozjaøený
inženýr bude pro Andulu více než vítaná zmìna,
kterou si bude vychutnávat v plné míøe až do bo-
žího rána.

*****
Inženýr Ladislav Toufar se malátnì probudil ve

chvíli, kdy ho do èela udeøila borová šiška. To ho
velmi pøekvapilo, nebot’ v jeho vile v Jevanech žád-
né šišky ze stropu nikdy nepadaly. Když mu pøes
nechránìný oblièej pøebìhla myš, probudil se de-
finitivnì.

Právì svítalo a od ohništì byl cítit kouø z dohoøí-
vajících uhlíkù. Toufar se otoèil na druhou stranu,
a tam uvidìl spát jakousi rozcuchanou hlavu s vlasy
plnými jehlièí a listí.

Když se vymotal z propletence rukou a nohou,
které ho obtáèely a zjevnì patøily k rozcuchané hla-
vì, zjistil, že má na sobì pouze ponožky a kravatu.
To mu pøišlo jako velmi nepatøièné, proto vydoloval
ze zmìti dek a plachet pozùstatky svého obleku,
nasoukal se do nich a vyrazil smìrem k ohništi, kde
se právì ze zemì sbíral Èert.

Pøesnìji øeèeno, mistr pekaøský, Vendelín Vaòha,
øeèený Èert. 

Když uvidìl Toufara, usmál se.
„Tak co, inženýrskej, jak je po ránu?“
Inženýr Toufar neodpovìdìl. Ne, že by mu snad

chybìlo dobré vychování, ale prostì Èerta nevní-
mal. Zaèaly se mu totiž vybavovat události nìkolika
posledních dnù.

Jeho spoleèník ve firmì skonèil a nìjak mu to za-
pomnìl sdìlit. Na co ovšem nezapomnìl, bylo vy-
brakování firemního úètu.

Jeho manželka se doma jaksi nevyskytovala. To
by nebylo nic divného, kdyby doma nechybìly i ve-
škeré šperky, cennosti a sbírka obrazù.

V bance mu chladnì sdìlili, že jeho firma dluží
pomìrnì velkou sumu penìz. Když chtìl dát do
zástavy svou jachtu, bylo mu ještì chladnìji sdì-
leno, že žádnou jachtu již nevlastní.

Když dojel v naprostém šoku domù, potkal ve
dveøích fenïáka, který mu zabavil všechno, co ne-
staèila sebrat manželka. 

Ze schránky na nìj vypadlo strohé rozhodnutí
o zástavním právu na jeho vilu.

Na všech papírech se mísily podpisy jeho manžel-

ky s podpisy bývalého spoleèníka, takže mu pomìr-
nì rychle došlo, kdo teï asi obývá jeho, momen-
tálnì již bývalou, jachtu na riviéøe.

Pak už si jen vzpomnìl, jak popadnul v baru nì-
kolik láhví alkoholu, sednul do auta, na které mu
fenïák naštìstí nepøišel, a rozhodnul se udìlat se
vším rázný konec.

No, a úplnì poslední, na co si vzpomínal, byl ja-
kýsi delirický sen o pekle, èertech, èerticích a roz-
páleném olovu.

*****
„Ptám se, inženýrskej, jak je po ránu.“
Toufar se probral z mrákotných vzpomínek a po-

díval se na Èerta, který mu z nìjakého dùvodu
pøišel povìdomý.

„Nevím.“
„Co nevíš?“
„Nevím, co tu dìlám,“ odpovìdìl Toufar a v jeho

hlase bylo cítit nìco jako bezmoc.
Èert se usmál a zaèal inženýrovi, pomalu a v klidu

popisovat události pøedchozího veèera. 
Když skonèil, zùstal Toufar sedìt u ohništì jako

socha a oèi se mu leskly.
Ze strnulosti ho vytrhl až zvuèný hlas:
„Ládíku, kampak ses mi ztratil?“
Toufar se rozhlédl, jestli se v okolí nìjaký Ládík

zvedne, ale všichni spali jako dudci.
„Poèítám, inženýrskej, že volá na tebe.“
Toufar se podíval na šklebícího se Èerta.
„Na mì?“
„No, vèera jste s Andulou zmizeli spolu, takže asi

jo.“
„No tak, Ládíku, kdepak jsi?“
Toufar si koneènì vzpomnìl, co to bylo ráno za

rozcuchanou hlavu a mírnì pookøál. Navíc, jako
slušnì vychovaný èlovìk vìdìl, že od rozdìlané
práce se neutíká a následkùm vlastního konání je
tøeba plnì èelit.

Když se zvedal od ohnì, aby své myšlenky pøe-
vedl v èin, nahmatal v kapse jakýsi oblý tvar a vy-
táhl z ní placatku karamelovì zbarvené tekutiny.

Prohlédl si jí, pak se podíval smìrem, odkud se
neslo volání jeho jména, a nakonec nechal placatku
u ohništì. Èert se láhve okamžitì zmocnil, radostnì
ji potìžkal a jal se rozdìlávat pod kotlíkem oheò. 

Když se ze smìru, kterým inženýr Toufar zmizel,
zaèaly ozývat zvuky plné radosti, pøedstíral, že je
hluchý.

*****
„Bude tady na tom potlachu nìkdy chvíle klidu?“ 
K otázce se pøidalo nìkolik nadávek a ze spacáku

se vyhrabal nabruèený šerif Bidlo.
Èert, který zrovna pøikládal pod kotlík, se ohlédl.
„To je Andula. Nejspíš uèí inženýra zpívat osadní

hymnu.“
Bidlo se vydìsil.
„To tady ten kravat’ák bude i veèer na oheò?“
„Ano a ze samé radosti nám tu nechal pozdrav.“
Èert nalil z kotlíku do plecháèe nìco tekutiny

a podstrèil hrnek pøímo pod šerifùv nos.



Bidlo nasál vùni pralinek, ústa se mu roztáhla od
ucha k uchu a pravil:

„Že inženýra zdravím a veèer mu drž místo vedle
mì.“

Èert se rovnìž usmál a podíval se smìrem, ze
kterého se pøed chvílí nesly zvuky radosti, a kde se
momentálnì a velmi specificky, tøáslo køoví.

*****
„Tatí, kdy už tam budeme?“
„A tatí, co tam budeme dìlat?“
„A tatí, já mám žízeò.“
Inženýr Ladislav Toufar, øeèený Inža, svíral pevnì

volant svého vozu a nenechal se nijak rozèílit. 
„Ládíku, nech tatínka v klidu øídit, za chvíli už bu-

deme na místì,“ tišila svého syna Andula Toufa-
rová, kterou si už víc jak pìt let nikdo nedovolil na-
zvat Matkou pluku.

„A mamí, jak je to ještì daleko?“
„A mamí, co tam budeme dìlat?“
„A mamí, co je to vlastnì ten potlach?“
Andula se chystala svému synovi již asi po dva-

cáté vysvìtlit, co to ten potlach vlastnì je, a co se
na nìm dìlá, když se ozvalo dvojí táhlé zatroubení.

„A mamí, proè na tomhle mostì táta pokaždé
zatroubí?“
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NA ZÁVĚR...
...tohoto sborníèku se chci rozlouèit se všemi

pøíznivci Trapsavce jako jeho hlavní poøadatelka
a pøedat žezlo Hafranovi, který fakticky už

nìkolik posledních roèníkù odvádí vìtší kus
práce, než by se snad mohlo zdát. Jak mi

nedávno øekl – tìch rekordních 15 let
poøadatelství už mi nikdo neodpáøe. Za sebe

musím øíct, že zmìna pøichází právì vèas na to,
abych nemìla pocit, že už mi to pøerùstá pøes
hlavu a že už soutìži nemám co nabídnout... 

A tak to má být – po èase každý poøadatel
urèitì zjistil, že to co mohl, už udìlal a jen

udržuje zavedený stav. To je ta pravá chvíle na
novou krev, nové nápady a novou energii. 

Poøadatelství se po dlouhých letech pøesouvá z
Prahy do Plznì a já Hafranovi 

a jeho týmu pøeju, aby si své poøadatelství užil
aspoò tak, jako se to povedlo mì. 

Toto je také dobrá pøíležitost k tomu, abych
podìkovala všem tìm, kteøí

kdy v prùbìhu tìch let pøiložili ruku ke
skvìlému spoleènému dílu, jakým tato 

soutìž je – a doufám, že ještì dlouho bude. 
Je to také výzva, abyste každý z vás

propagoval naší soutìž, protože i ta už je 
– se svým 40. roèníkem – tradièní souèástí

èeského trampinku. A to nemluvím
o tom, že je pravdìpodobnì i nejobesílanìjší

èeskou literární soutìží vùbec.
Navíc soutìží, kterou poøádají neplacení

dobrovolníci ve svém volném èase,
bez jakýchkoliv státních èi snad evropských

dotací – prostì jen tak,
protože je to dobrá vìc. Jsou vás desítky, kteøí

pøispíváte k tomu,
že Trapsavec žije, a proto je velká nadìje, 

že nám ten Trapsavec,
ještì dlouho vydrží!

Draculea

Pøit’ukl jsem si s Babím létem
sklenièkou rosy ze džbánu.
Vážnì už nejsem zvyklý 
na pití takhle po ránu.

Celý den pletou se mi nohy
a také vidím dvojatì
Slunce mì pod oblohou
vede na zlatém špagátì.

V údolí vlaky hrajou na píšt’aly
vítr je vlídný, mazlivý...
Je tìžké pro tuláka
chodit po svìtì støízlivý.
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