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Výsledky 40. ročníku literární soutěže 

TRAPSAVEC 2014 
 

 

Zlatý Trapsavec 

Umírač – Jan Jeňýk Valeš 

 

* Malý Trapsavec – čestné uznání pro nejlépe ohodnocenou práci 

autorů                                                                      do 23 let 

 

Poezie do 23 let 

1. místo neuděleno 

2. místo: Vyznání – Iva Kawi Kapounová 

3. místo: Dopis – Iva Kawi Kapounová 

 

Poezie nad 23 let 

1. místo: Březnový sonet – Jiří Vídeňský 

2. místo: Podzimní – Jiří Pachl 

3. místo: Čakanie – Katarína Túlavá Jackie Mezeiová  

3. místo: Jedna dobrá noc – Eva Doudová 

 

Poezie oldpsavců 

1. místo: Vigilie za Houlu – Miroslav Miky Marusjak 

2. místo: Dohořívá – Marek Fenik Kysilka 

3. místo: Přípitek – Zdeněk Crischot Ryšánek 

3. místo: Vlak do stanice Druhý breh II – Peter Joko Jokl 

 

Próza do 23 let 

1. místo: Příběh z moře skal* – Iva Kawi Kapounová 

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

3. místo: Výročí – 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: Vrásnění – Eva Evelína Koubová 
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Próza oldpsavců 

1. místo: Na stromy – Jan Jeňýk Valeš 

2. místo: Rekvalifikace – Miroslav Kazatel Novák 

2. místo: Zle je, keď sa z trampa leje – Vladimír Timo Vrana 

3. místo: Projít peklem – Petr Harmonika Soldát 

3. místo: Zmizela – Pavla Pavlís Slepičková 

 

Noví oldpsavci: 

Iva Kaši Kapounová 

Katarína Túlavá Jackie Mezeiová 

Eva Evelína Koubová 

 

Porotci: 

Jiřina Georgina Třešková 

Vlastimila Aťka Hlavatá 

Marta Bílková 

Vojta Kiďák Tomáško 

Petr Vokoun Náhlík 

Milan Belmondo Plch 

 

 
Jako už tradičně jsem tenhle sborníček jsem udělal hlavně proto, že 

nerad čtu z monitoru. Knížka je přeci jenom knížka. Bylo mi líto, že by 

mi unikla dílka, která si určitě zaslouží pozornost, ač u poroty 

neuspěla a jinak by byla odsouzena k zapomnění. 

Nedělal jsem korektury, to nechávám na autorech. 

Mně tenhle sborníček udělal radost. Doufám, že nebudu sám. 

         

         Hafran 
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Příběh z moře skal 
Iva Kapounová – Kawi 1.místo Próza do 23 let + Malý Trapsavec 

 

Skalní věž se zakymácela jako loď v rozbouřeném moři. Chytila jsem 

se kovového kruhu, který byl zaražen do pískovce kousek ode mě, a 

snažila se uklidnit. Nakoukla jsem přes okraj skály. Byla tam. Hlubina, 

jejíž dno se ztrácelo v šeru. Sice jsem odjakživa trpěla závratěmi, ale 

výšky zároveň lákaly svojí nedostupností a jistým posvátnem, touha 

stoupat tak vždy převážila nad strachem. Teď mě ale psychika zradila. 

Zkusila jsem se po dvacáté natáhnout ke kruhu na protější věži – a po 

dvacáté ucukla. 

Cesta mezi skalními věžemi byla vybudována dobře. Místy kruh či 

kramle, přesně tam, kde chyběl přirozený stup či chyt. Nijak těžké 

lezení – lana netřeba. Však já žádný horolezec nebyla. Jen jsem 

dostala, teď se mi zdálo, že pěkně pitomý, nápad vylézt na nejvyšší z 

věží, kde tato cesta končila, a sledovat západ slunce plynoucí nad 

vlnkami skalních vrcholků. 

Pohled to byl úchvatný – to ano. Paprsky hladily skalní věže jako 

máma své děti na dobrou noc. S každou zvlášť se polaskaly, objaly se 

a rozhodily do kraje náruče červených květů. Někde nablízku zněla 

kytara. Nechápala jsem, jak ji někdo pronesl skoro neprostupnými 

roklemi až sem, v duchu jsem mu byla vděčná. Ty tóny dávaly večeru 

kouzlo nezapomenutelného. Vše ostatní přestávalo mít smysl, klid 

skalního města – nejkrásnější pohled v životě. Vidět – a klidně zemřít, 

běželo mi hlavou. No, sice to znělo krásně romanticky, ale umřít jsem 

ještě nechtěla. Stmívalo se stále víc Ještě chvíli tu budu trčet a můžu si 

rovnou ustlat. Kdybych teda usárnou nenechala o pár desítek metrů 

níže a rokliček dál, v malé jeskyňce s drobným ohnišťátkem – tak 

akorát na jednu noc pro jednoho. Jo, kdybych se nahoře tolik 

nekochala a neprovázela v myšlenkách slunce ještě dlouho po jeho 

zmizení za obzorem, už jsem mohla být dole a i jakž takž za světla. 

Ze začátku to šlo dobře. Skákala jsem přes spáry mezi věžemi, občas 

se přidržela, myšlenkami stále nahoře v paprscích. Pak jsem se dostala 

k téhle díře. Již cestou nahoru mi přišla jako nejproblematičtější místo 

– kvůli té hlubině. Žádné dva tři metry a třeba možnost se zachytit na 

nižším patře – ne, hezkých třicet metrů rovnou dolů k patě skal. 

Natáhla jsem se, trochu mi podjela mi noha, ale jinak jsem se držela 

pevně – za chvíli jsem byla zpátky nahoře. Na rozjetí strachu to stačilo. 

Každý další pokus byl stále marnější. 
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* * * 

Po dvacáté první. Zatnout zuby. Ruce na kramli. Pomalu se po ní 

sunout dolů, nohama šoupat po hrubém povrchu skály. Pravá noha 

nahmatává vodorovný kruh, levá putuje přes propast ke kruhu. Levá 

ruka ji následuje – ke kramli na protější věži. 

Stojím rozkročena mezi věžemi. Nechci na to myslet. Tečou mi slzy, 

chvěji se. Hlubinu skoro nerozeznávám – je tma. Skály vidím jako 

světlé fleky. Kdyby aspoň svítil víc měsíc. Nebo baterka – ta zůstala 

dole. 

Přichází to nejtěžší – přesouvám na druhou stranu pravou ruku. 

Tak, teď ještě nohu. Trochu se natáhnu – 

Moře opět zachvátily poryvy větru, celý svět se zatočil. Ztratila jsem 

rovnováhu, nohy se ve zmatku smýkly po vyhlazeném kovu. Zoufale 

zaškrábaly po skále. Tělem mi projet děs. Musím se na něčem vzepřít. 

Visím na rukou, dlouho nevydržím, vím to. Možná volám o pomoc, 

nevím. Z hlavy zmizely myšlenky. 

* * * 

Ucítila jsem pevný stisk na zápěstí. Něčí ruka. Chytám se jí, kramle 

mi klouže z rukou. To už mě neznámý drží i za druhou ruku. Nohama 

se zapírám do skály, postupuji nahoru. Potom se mi podaří odrazit, 

vyšvihnu se a překulím – konečně na pevné zemi. 

Ležím na zádech, hledím na miliony hvězd nade mnou. Proti nebi se 

rýsují tři postavy. Trampové. 

Jeden je hubený dlouhán, do čela naražený kovbojský klobouk, zbytek 

oblečení tvoří výstroj rozličných armád. Vedle něj stojí mladý kluk, co 

má sotva po základce – podle oblečení milovník indiánů. Poslední z 

nich je mohutnější postavy, s tmavými vlasy omotanými puntíkatým 

šátkem, na sobě kožený kabát a manžestráky. Jemu patřily ruce, které 

mě vytáhly z hlubin. Namáhavě se posadím. Tramp zachránce 

promluví: 

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

hubu,“ dodá celkem zbytečně. 

Motá se mi hlava a zvedá žaludek. Žilami ještě proudí moc adrenalinu 

na to, abych dokázala plně vnímat. Natož odpovídat. Zmateně mu 

děkuji. Snažím se popsat svoji toulku skalami i touhy po západu 

slunce. Nedaří se mi to. Slova se pletou, jazyk zašmodrchává. 

Blábolím. Po tváři zase stékají slzy. Pak se rozbrečím jako malé dítě. 

Tramp Chris mě uklidňuje, poplácává po zádech. 

Chrlím další slova díků. Objevil se právě včas – kdyby přišel o 

chvilku později – přejede mi mráz po zádech – 
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Mávne rukou: „Dneska já tobě, zítra ty mně – anebo někomu jinému. 

Tak to v životě chodí.“ 

Zve mě k nim na srub. Mají ho nedaleko odtud v jedné rokličce. 

Většinou tam jezdí s početnou osadou a mnoho místa nazbyt nebývá, 

jenže tenhle víkend jich vyrazilo jen pár, takže mohu s nimi – chci-li. 

„A neboj, cesta je v pohodě – žádné kramle a kruhy, obyčejná pěšinka 

mezi skalami,“ zakončuje svoji řeč Chris, „možná nějaký balvan, 

který musíš přelézt – s tím ti pomůžeme,“ zažehnává moje obavy dřív, 

než jsem je stihla vyslovit, „a zítra pod skály také. Uvidíš, třeba to 

zvládneš i sama – za světla je to v pohodě.“ 

Ráda pozvání přijímám – trempíci jsou mi sympatičtí, těším se na 

příjemně strávený večer. A navíc si ušetřím další noční lezení, které 

by mě jinak čekalo. Jen doufám, že mají deku navíc... 

Další z nich, tuším, že se představoval jako Jirka, jakoby četl moje 

myšlenky – rychle se zeptá, kde že přesně leží moje usárna, a mizí ve 

tmě, než stihnu cokoliv dalšího říct nebo mu v cestě zabránit. 

„On to zvládne,“ prohodí „indián“, jinak též Vítek. „Potřeboval si 

splnit dobrý skutek pro dnešní den.“ 

* * * 

Cestu jsem absolvovala stále trochu ve snách – byla ale skutečně 

pohodová, žádné děsivé šplhání se nekonalo – přesně jak Chris říkal. 

Divila jsem se, že jsem si této odbočky nevšimla dřív, když jsem lezla 

nahoru. To jsem měla oči jen pro nejvyšší skálu a podvečerní nebe. 

Jirka s moji uskou nás zastihl akorát před dveřmi srubu. Nahrnuli jsme 

se dovnitř. Zatímco já jsem unaveně vydechovala, Chris hned popadl 

kytaru a tiše si brnkal, zřejmě ladil struny. 

Jejich bouda, byla sroubena z mohutných smrkových kmenů – 

příbytek ani velký ani úplně maličký, přimknutý ke skalní stěně, asi v 

polovině rozsáhlejší prosvětlené rokle plné jemného písku. Vevnitř 

několik paland, kamna, v nichž nejmladší trempík už stihl zatopit, 

větší „letiště“ použitelné na sezení i spaní. Na stěnách placky, 

samorosty, obrázky z cest – prostě klasické a stylové trampské obydlí. 

V čele letiště visela velká zarámovaná fotografie srubu a skupinky 

před ním – 11 kluků, 3 holky – Chris, Jirka a Vítek mezi nimi. 

„Naše osada,“ potvrdil Vítek to, co jsem si pomyslela, když zvedl oči 

od kotlíku v němž právě začala vřít voda na čaj. 

* * * 

Večer na srubu byl jeden z nejkrásnějších, co jsem zažila. Chris to na 

kytaru opravdu uměl. Hrál mnoho písní, většinu jsem neznala. Zpíval 

o poutnících na dalekých cestách i o dobrých lidech, kteří jim poskytli 
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přístřeší. O měsíčních nocích, které kraj oblékají do stříbřitého hávu 

nevinnosti. O podivné vůni babího léta, v níž se mísí něco loňského 

listí, něco mechu na skalách, něco vůně hořícího dřeva z tuláckých 

ohňů rozsypaných ve hlubokých roklích. V jeho písních ožívaly jindy 

abstraktní pojmy jako pravda, přátelství a volnost tak blízce, že se 

člověk cítil být jejich přímou součástí. 

Byly to podivné, dojímavé nápěvy. Takto jsem si jako dítě 

představovala, že musí znít Rikitanova Píseň úplňku. Při poslechu 

jsem měla husí kůži – přitom zima mi nebyla, kamna hřály dostatečně; 

slova se vrývala hluboko do duše. Některé z textů sám složil. Pár jsem 

si jich přepsala do cancáku – věděla jsem ale, že i kdybych se naučila 

hrát na kytaru, nezopakovat je nedokáži. 

Až když tma za oknem začala blednout, zmlkly tóny Chrisovy kytary 

a my si rozložili spaní na palandách z prken a krajinek. 

* * * 

Ráno mě vzbudily paprsky slunce a lehký vánek, který šimral ve 

vlasech vyčuhujících zpod deky. Neotvírala jsem oči, užívala si, že 

ještě nemusím vstávat – kluci asi ještě spí, neslyšela jsem žádné hlasy. 

Potom jsem si uvědomila, že také mohou být už někde venku – třeba 

šli pro dřevo, a já bych jim s tím mohla pomoci a ne se bezpracně 

válet do oběda. To bych se jim hezky odvděčila za záchranu! 

Vyklubala jsem z deky – a zmateně koukala kolem sebe. Nehleděla 

jsem totiž na stěny srubu. Ležela jsem v malé suťové jeskyňce mezi 

dvěma skalními věžemi. Byla to stejná jeskyně, kde jsem původně 

uvažovala spát, když jsem před západem slunce ke skalám dorazila a 

schovala si zde proto usárnu. Všechno by tedy mělo být v pořádku, 

pokud bych si nebyla zcela jistá, že jsem usínala na srubu ve skalní 

rokli ve společnosti tří přátelských chlapíků. 

Nechápala jsem to, byť jsem si hlavu namáhala sebevíc, jediné 

rozumné vysvětlení bylo, že se mi to prostě celé zdálo a po západu 

slunce, možná unavená a vystrašená, jsem sešla zase sem dolů, pod 

skály. Okamžitě jsem usnula a myšlenky se mi pomíchaly se sny. 

Jediné, co mi v této teorii nesedělo, bylo pár písniček zapsaných v 

cancáku. 

Během uvažování jsem posnídala a krátce na to se sbalila a vyrazila na 

cestu. Po pár desítkách metrů jsem přišla na turistické rozcestí. Chvíli 

jsem si četla možné náměty k dalším toulkám na směrovkách, pak 

zvedla oči o něco výše. Nad nimi visela zašlá malba na dřevěné desce. 

Zobrazovala vousatého muže ve starobylém rozevlátém oblečení, 

zřejmě svatého – nápis na stuze pod portrétem, vyvedený ve švabachu, 
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byl moc zašlý, než abych ho celý rozluštila. Zavzpomínala jsem na 

hodiny paleografie a přečetla si aspoň: 

H – – ger Chr– – topheru – atron der  Rei – nden –  – ron in Gefahre 

– – itte für uns! 

Němčinu jsem nikdy pořádně neovládala, nicméně jsem tušila, že to 

bude nějaká modlitba k vyobrazenému. 

Čelist mi ale poklesla, když jsem si pořádně prohlédla světcovu tvář – 

vypadal nachlup stejně jako Chris. Až na ten hábit, samozřejmě. 

* * * 

K záhadám včerejšího večera tak přibyla jedna nová – rovněž bez 

řešení. 

Do skal jsem od té doby zajela ještě mnohokrát, trampa Chrise ani 

nikoho z jeho party jsem však už znova nepotkala, abych se jich na 

tyto podivnosti přeptala osobně. Ani rokli se srubem se mi nepodařilo 

nalézt, když jsem se po nějaké době odvážila – doprovázena skupinou 

kamarádů horolezců – vyšplhat na vyhlídku nad mořem skal. 

Jen někdy, v tom krátkém, prchavém, okamžiku ztišení před západem 

slunce, se mi na chvíli zdá, že slyším odněkud z dáli melodie písní, 

které Chris hrál. Ale možná to je hvízdání větru ve skalních spárách. 

 

Dopis 
Iva Kapounová – Kawi    3.místo Poezie do 23 let  

 

Přišel mi dopis 

na svitku podzimního listí 

 

Čekají mě tam 

teplý čaj a studená rána 

 

Srdečně mě zvou 

do tance mlhavých závojů – 

do galerie špinavých oken vagonu 

– a do divadla západů, tam na obzoru 

 

Nebojte, přijdu, 

nenechám vás čekat do jara! 
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Vyznání 
Iva Kapounová – Kawi    2.místo Poezie do 23 let  

 

Jsem tulák 

železnic a nádraží na konci světa. 

 

Jsem otrok 

jízdních řádů a sponzor státních drah. 

 

Jsem poutník 

prašných cest, s rancem na hřbetě a pokorou dálek v očích. 

 

Jsem vandrák 

pátečních večerů i nedělních návratů. 

 

Jsem vězeň 

všedních dní, uvízlý v chapadlech města. 

 

Jsem zajíc 

prchající před lidmi a sítěmi vzorců chování. 

 

Jsem plavec 

řekou vzpomínek i podvečerních nálad. 

 

Jsem ten, kdo hledá 

pravdu v zrnku písku i v červáncích nového dne. 

 

Jsem ten, kdo našel. 

Zurčící potok ve skalách. 

Skrytou loučku v tmavém lese. 

Boudu na horském hřebeni. 

Plácek tak akorát na přespání. 

Svit plamenů, tóny noci, kruh ohně, stisk ruky... 

 

Jsem ten, kdo našel. 
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Jednou takhle ve skalách... 
Iva Kapounová – Kawi    2.místo Próza do 23 let 

 

Podzimní večer v kraji pískovcových skal. Údolí jsou tichá, letní 

nápor turistů odezněl a vandráci asi jeli jinam. Vzduchem se nesou 

pavučinky a slabá vůně kouře. Když se trochu rozhlédneme, spatříme 

její původ. Úplně vzadu, na konci úzké rokle, plápolá malý ohníček. 

Když přijdeme blíže, zjistíme, že oheň hoří pod maličkým převisem a 

klacíky ho živí zrzavé děvče. Ve svitu plamenů ještě zrzavější než za 

bílého dne. Sedí tu sama, místa zde ani o mnoho více není, nicméně 

dva lidé ležící těsně u sebe by se tady vyspali. 

Však ona by o společnost stála, osamělé putování si sama nevybrala. 

Ale přeletěl měsíc, rok, pár let - a ten, kdo by s ní chtěl šlapat 

společnou cestu stále nikde. Nebyla ošklivá, to rozhodně ne. Jen asi 

měla smůlu. A lepší než sedět o víkendu doma, raději si vyjela ven, 

byť sama. Třeba na něj někde v lese narazí. 

V duchu ho viděla. Je o něco vyšší než ona. Delší vlasy, možná trochu 

zacuchané. Zelená košile a zrnka písku v kapsách. Nemusí být přímo 

ortodoxní tramp, ale přírodu má rád. Ve skalách zná každý kout, je 

možná místní, bývá tu často, jen podle vůně oblečení pozná, kde kdo 

tábořil, byť ho potká někde na cestě... Představa jí letěla hlavou, stále 

ji vylepšovala a doplňovala. Jeho obličej má před očima, má pocit, 

jakoby se znali léta. Jen neexistuješ. Zatím... 

Oheň postupně dohasínal, jen drobný vánek, co zabloudil až sem, 

rozžíhal poslední uhlíky. Byl čas jít spát. Rozbalila si svůj osamělý 

spacák pod klenbou skal. Ještě pohlédla ke hvězdám prosvítajícím 

mezi stromy, zašeptala tiché přání a začala se soukat do spacáku. 

* * * 

Vtom ji vyrušil táhlý zvuk hromu, který postupně zanikal v podivném 

vysokém zvuku, jakoby skřípění. A zároveň ho provázelo jakési 

zablýsknutí. Bouřka? Proč ostatně ne, byť léto je pryč. Ale tohle bylo 

něčím jiné. Něco jí říkalo, že bouřka to není. 

Posadila se a oči napínala do temnoty rokle. Ticho, i větřík se zdál, že 

ustal. A pak najednou - kroky. Slyšela je zřetelně - šustily v 

napadaném listí, hradba skal jejich zvuk ještě zesilovala. Po chvíli 

spatřila i světýlko, které sem tam bliklo, jakoby si někdo svítil na 

cestu. Musel to tady však dobře znát – roklí postupoval rychle, svítil si 

jenom v nejhorších místech, jinak kráčel potmě. 

Kdo je ten pozdní poutník? Poslední vlak jel před několika hodinami a 
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z nádraží sem není daleko, to by dorazil dříve. Navíc tahle rokle 

nepatří mezi nejnavštěvovanější - žádné velké převisy ani vyhlášené 

kempy, vlastně jediný pořádný převis je ten, pod kterým teď sedí. 

Přesto rozfoukala oheň, hodila do něj pár větví, co nahmatala na 

hromadě, kterou si večer připravila, a mžourala dál do tmy. 

Světlo už bylo docela blízko. Již viděla, že pochází z baterky, kterou 

drží nějaký muž. Šel najisto směrem k malému převísku a k ní. Ve 

svitu měsíce a svého ohýnku rozeznávala jeho podobu. Zdál se jí 

podobně starý jako ona, postavou jen o něco vyšší. Světlé vlasy mu 

spadaly po ramena, na levé straně v nich měl zacuchanou větvičku. 

Rukávy zelené košile lehce vyhnuty, plátěné kalhoty, možná trochu 

uválené. 

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

přišel... 

K převisu mu zbývalo jen pár kroků.  Aniž si to pořádně uvědomila, 

vstala a chystala se mu vyjít vstříc, snad obejmout, snad... 

Muž jí pohlédl do očí a se spokojeně usmál. Když k ní vztáhl ruku, 

všimla si domovenky na jeho rukávu. Romantická silueta hradu 

Trosky s letícím ptákem nad nimi – a kolem toho vyšitá slova: CHKO 

Český ráj. V dlani se cosi zablýsklo. 

„Stráž přírody. Takže to máme táboření a oheň v národní přírodní 

rezervaci, to bude drahé...“ 
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Výročí 
Renáta Nová - Trenky     3.místo Próza do 23 let 

 

„Ježišmarjá!“ ozval se ženský výkřik okamžik poté, co ze staré černé 

laminátky vylétl pugét bílých a červených růží a dopadl na vodní 

hladinu. Nato bylo slyšet mužský hlas, který ženu okřikl. Poté se však 

obrátil svým nepříliš přátelským tónem na kánoi před sebou. Co tu prý 

mají co pohazovat nějaká košťata? Vagabundi! Obořil se na ně, jako 

kdyby ta jejich kytice byla jedním z těch všemožných odpadků, 

kterými pomalu ale jistě obrůstaly oba břehy řeky Berounky.  

Až do této chvíle se to party vpředu vlastně netýkalo. Ale teď už to 

mladík v žluté kánoi, plující po boku černé laminátky, nevydržel. 

„Tak je přece nechte! Když bylo to výročí…,“ houkl na muže 

v závěsu a ukázal na vedlejší posádku. 

„Slyšíš!“ vyjekla znovu pištivým hlasem žena, „určitě se tu někdo 

utopil!“ 

*** 

Historie pugétu se začala psát v době, kdy se červen pomalu chýlil ke 

konci, zatímco červenec začínal klepat na dveře. Být to někde na 

Vltavě, nejspíš by už v kempech byla hlava na hlavě. Ale protože 

parta si oblíbila ne tolik vytíženou Berounku, sedělo tehdy celé 

osazenstvo na terase u kiosku téměř samo, popíjelo a zpívalo při hraní 

kamaráda Kytáry. Nutno podotknout, že parta měla poněkud 

neobvyklý počet členů, zhruba kolem pětadvaceti až třiceti lidí a to 

zejména v důsledku toho, že čítala všechny nadšence ve věku od 

dvaceti do osmačtyřiceti let z domovské vesnice a blízkého okolí. 

V průběhu let se to nějak postupně nabalovalo, až to dospělo 

k současné situaci. Na Berounce neměli obdoby. Proto terasa zrovna 

nezela prázdnotou. 

Ten relativně normální vodácký výjev měl trvání minimálně do chvíle, 

než ze sborového zpěvu zmizel jeden mužský hlas. Patřil Honzovi. A 

v té chvíli na tom vlastně pořád nebylo nic nenormálního. Nasadit 

skvělý Greenhorňácký kus Proklatej vůz sice momentálně nešlo, 

neboť Honzu by znatelně postrádali během recitativu, ale v repertoáru 

bylo ještě mnoho dalších použitelných písní. Veselí mohlo směle 

pokračovat.  

Ani Rence se manželova nepřítomnost nejevila jako zvláštní. Na tom, 

že si člověk musí občas odskočit, není přeci nic divného. 

Ani když během tesklivé písně o řece Niagaře nenápadně zmizel další 
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hlas, tentokrát Martinův, nepřipisoval tomu nikdo žádný zvláštní 

význam. Vlastně nejspíš vůbec žádný význam. Patrně si toho možná 

ani nevšimli.  

Když Kytára hrábnul do strun, málokdo stíhal vnímat cokoli dalšího. 

Vodácké a trampské písničky strhávali často i nevodáky a netrampy. 

Konečně, přezdívka mluvila za vše. 

V tuhle chvíli právě on, společně s háčkem Alenou, zatím úspěšně 

skrýval spiklenecký úsměv. Neboť oni jediní v tuhle chvíli věděli, že 

se chystá něco přinejmenším neobvyklého. 

Hlavní strůjce oné přinejmenším neobvyklé akce, tedy Honza, 

mezitím rychlým krokem mířil kolem bývalého mlýna dál po prašné 

cestě. Vedlejší strůjce, Martin, mu byl v patách. 

Muselo být krátce po půlnoci. 

A zatímco pod střechou terasy se naštěstí skrývala žárovka, ten zcela 

obyčejný výdobytek technického pokroku, ani nezasazený do stínidla, 

jenž byl v tuhle chvíli však pro partu naprosto dostačující, v okolí 

několika metrů odtud už se rozprostírala všudypřítomná tma.  

Honzovi s Martinem by teď pořádná baterka přišla vhod. Svit měsíce 

rozhodně nebyl dostačující. Lamentování a klení, když jeden či druhý 

zakopl o nečekanou překážku v cestě, se ozývalo v pravidelných 

intervalech. 

Do toho občas zakvákání žáby nebo bzukot chrousta, k tomu hukot 

nedalekého jezu. Vlastně to byla docela hlučná podívaná. To by 

člověk do takové obyčejné noční vycházky jen tak neřekl. 

Dál pokračovali po cestě plné výmolů a neidentifikovatelných zátaras 

s vědomím, že to teda rozhodně nesmějí vzdát. Když už se do toho 

pustili. 

Ke své úlevě po chvíli konečně na obzoru zahlédli několik světelných 

bodů. Mohla to být vesnice. Ale taky třeba roj světlušek. 

Na terase mezitím dál pokračovalo muzikální veselí, podpořené do 

značné míry alkoholem. To byla možná další příčina toho, že 

Honzovu a Martinovu přítomnost dlouho nikdo nebral na vědomí. 

Jen Renka si pomalu začínala všímat. Honza už byl pryč nějak 

podezřele dlouho. Nutno podotknout, že nepřítomnost Martina vůbec 

nezaregistrovala.  

Rozhlédla se, očima přelétla frontu u výčepu, sousední stoly i uličku, 

k níž směřoval křídou napsaný ukazatel s nápisem WC na stěně kiosku.  

Známou siluetu však hledala marně. Po krátkém přemítání se otočila 

se k Aleně. 

„Nevíte, kam šel Honza?“ Otázku směřovala vlastně Kytárovi za ní. 
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Oba jen pokrčili rameny. 

„Asi se šel projít,“ pravil on. Renka nad tím pozvedla pochybovačně 

obočí, ale zůstala sedět a mlčet. Leda že si šel dát rauchpauzu, 

napadlo ji. Jako aby ho neviděla?! Jo projít? To tak! Honza! Trénuje 

snad kyčelní náhradu? Poslední myšlenka ji trochu pobavila.  

Kyčelní náhrada kupodivu při přelézání plotu nejbližší vesnické 

zahrady fungovala přesně, jak měla. Oproti tomu Honzův vlastní 

kloub v druhé noze mírně protestoval. Nebral na něj ohledy. Je ti 

pětačtyřicet, ne pětašedesát. Plot přece není žádná překážka. Rychle 

se přehoupl na druhou stranu. O dvacet let mladší Martin jej hbitě 

následoval. 

Ve chvíli, kdy si oba mysleli, že mají vyhráno, se ozval štěkot psa. 

Neříkej hop, dokud nepřeskočíš. A to oni přitom plot už překonali. 

Lidové pranostiky někdy stojí za starou bačkoru. Anebo jde o to, 

z které strany se přes ten plot skáče. 

*** 

„To se mi vážně nezdá!“ zvedla se od stolu po horečnatém přemýšlení 

Renka, „i kdyby se šel projít, jako že nešel, určitě už by byl zpátky…“  

*** 

Alena se zvedala, aby ji zadržela, namísto toho mužská ruka - doteď 

svírající kytaru, zadržela ji. 

Naznačil, ať počká. Renka mezitím vydala směrem, kam ji navigoval 

křídou napsaný ukazatel na stěně kiosku. 

Kde může být? Obešla celý kiosek. Neusnul tady někde nakonec? 

Honzo! 

Párkrát na něj zavolala, ale nedočkala se odezvy. A budky, 

mimochodem, zely prázdnotou.  

„Není?“ zajímali se mlaďoši z party po jejím návratu z obchůzky. 

Poněkud pobaveně.   

„Není…“ zopakovala Renka, jen změnila tón. Z tázacího na 

oznamovací. Oznamovací lomeno neveselý.  

Jaký taky jiný, než neveselý. Po Honzovi nebylo ani památky. 

Alkohol – jako obvykle, celý večer tekl proudem, zatímco nedaleký 

jez za Renčinými zády zlověstně hučel. Když si tyhle tři fakta sečetla 

dohromady, do smíchu jí vážně nebylo. Co když vážně…? Leckdy 

stačí jeden pitomej krok… Rychle se snažila vypudit podobné 

myšlenky z hlavy a rozběhla se dolů z terasy. 

*** 

„Máš?“ ozvalo se zahradou tiché zvolání. Přerušil ho opět onen hlasitý 

a neodbytný štěkot. Trhač se naštěstí neobjevoval. Během krátké 
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pauzy mezi jednou a druhou sérií psova dávání najevo, že tu nemají co 

pohledávat, se ozvala úlevná odpověď. 

„Mám!“  Oba i s ukořistěným úlovkem rychle překonali plot z té 

správné strany. Tak tedy konečně: hop! 

Renka mezitím seběhla schody z terasy. Zamířila ke stanům. Možná 

šel jenom spát, přesvědčovala se. Dřív než ona a všichni z party?! A 

když se hraje na kytaru? Nakoukla do jejich stanu, preventivně i do 

těch 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 vážně divné. Neodbytné myšlenky se vraceli se stále větší 

intenzitou. Souměrně s nimi i sílil hukot jezu, když se k němu Renka 

pomalu přibližovala. Prohlédla celý břeh, od zákruty nad loukou až 

dolů ke stanům, ačkoli netušila, k čemu by jí to mohlo být platné. Co 

by tady tak asi Honza dělal?! Ale kde ho ještě hledat?! Ten hukot jezu 

už by vážně k nevydržení.  

Znovu horečnatě přemýšlela. To „třeba se šel projít“ znělo trošku, 

jako kdyby Kytára něco věděl. Ale jestli něco ví, tak jedině, že to je 

něco plánovanýho. Vůbec, jsou chlapi nějak klidní, vzhledem k tomu, 

že už je jeden z nich - alkoholem posilněnej, bůh ví jak dlouho pryč, 

když přímo pod terasou hučí řeka. Tak opilý zase nejsou, aby jim to 

bylo jedno. Něco ví. Tak proč jí to, do prkýnka, neřeknou? Co to 

propánajána vyvádějí?  

V tu chvíli se trochu uklidnila. Jasně, to je nějaká jejich klukovina. Je 

jim přes čtyřicet a nedají si pokoj. Strach střídalo rozhořčení. U 

mlaďochů by to pochopila. Ale u Honzy a již nepochybného 

spiklence! Ti se pro změnu na ty mlaďochu teď asi znova hrajou… Asi 

si něco dokazujou, nebo co. To dělá ten generační guláš v partě. 

Pomalu stoupala po strmých schodech. Nahoře se objevila postava. 

Mužská postava. Nikoli však Honzova, na něj byla příliš vysoká. Byl 

to Martin.  

„Jé, Renčo, to je skvělý že jsme se tu potkali, poď nahoru…“ hlaholil 

vesele a s podezřele poťouchlým úsměvem.  

Samozřejmě, mlaďoši v tom jedou taky. To se dalo čekat… 

Zatímco ji Martin vedl vzhůru, kluci a chlapi, od dvacíti do 

osmačtyřiceti se seřadili do řady. Nutno podotknout, když šlo o 

lumpárnu, spolupráce mezi generacemi fungovala na jedničku. Honza 

nikde. 

Tedy přinejmenším do chvíle, než se vynořil uprostřed uskupení a 

s pugétem popínavých růží v rukou nemířil přímo k ní. 
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No moment, kolikátýho je dneska? Osmadvacet? Ale… půlnoc už 

určitě byla. Takže devětadvacet! No vždyť dneska je… 

„Tady taková maličkost k tomu našemu sedumnáctýmu výročí…“ řekl 

na to Honza. Nic víc, nic míň. 

Než se Renka zmohla na jakoukoli odpověď, držela v ruce kytku, 

následovala pusa a sborový mužský zpěv písně Růže z Texasu. Walda 

Matuška to zrovna nebyl, ale to v tu chvíli Renka skutečně nestíhala 

vnímat. A ani Honzovi – za tu jeho klukovinu, pořádně vyčinit 

nedokázala. Totálně ji dostali. 

*** 

„Už je zvadlá, pošleme ji po řece,“ řekla Renka o dva dni později na 

palubě černé laminátky při pohledu na zplihlé červené a bílé růže na 

přídi. S tou výzdobou to skoro připomínalo svatební vůz. Nebo taky 

jiné, zásadně černé vozidlo. 

„Víš ty vůbec, co jsem pro tu kytku překonal? Hory, doly…“ začal 

Honza teatrálně vypočítávat všechny možné i nemožné překážky na 

cestě za pugétem. 

„Ploty…“ dodal k tomu Martin ze přídě žluté lodi, s šibalským 

úšklebkem. O psu však raději pomlčel. 

Renka zavrtěla hlavou, přičemž připustila, že oceňuje Honzovu snahu, 

ale co se zvadlou kytkou? Než stačil cokoli dalšího namítnout, 

rozpřáhla se, pugét červených a bílých růži vylétl do vzduchu a dopadl 

na vodní hladinu těsně před cizí posádku v plastové kánoi. 

Ozval se ženský jekot, mužský hlas, slova o košťatech a vagabundech 

a Martinovo napomenutí. 

„Slyšíš!“ vyjekla pištivým hlasem žena, „určitě se tady někdo 

utopil!“ Vlastní kormidelník ji ani nestihl znovu okřiknout. 

„Ale houby utopil! Leda vy jste utopila svoji šanci!“ houkl na něj 

znovu hák ze žluté kánoe. Žena i muž se na něj nechápavě zahleděli. 

„Protože kdybyste tu kytici chytla, tak byste tady pána do roka dostala 

do chomoutu! A nejmíň sedmnáct let byste si ho udržela…“ 

A to, že by pak nevěděl, jestli litovat víc pána nebo slečnu, už si 

Martin nechal raději pro sebe. 
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Jedna z tisíce 
Iva Kapounová – Kawi     Poezie do 23 let 

 

Tisíce zrníček 

leží skryto v moři skal. 

Tisíce hvězdiček 

po obloze vítr vál. 

Tisíce lidiček 

uhánělo vlakem v dál. 

 

Ale tady, 

jen my dva. 

 

Plameny ohně, 

červeň ve tvářích, 

z ešusu vůně jemná. 

Oblohu přikryl mrak, 

podívej, noc je temná, 

a tak – – 

 
Poutník 

Denisa Albaniová      Poezie do 23 let 

 

Sklopené oči, kápě šedá, 

ruce složené, ústa němá. 

V tmavých očích lesk dávno pozbývá, 

oheň praská, světla již ubývá. 

Jiskřičky k nebi směle se vydají, 

poté však pohasnou, na zpět už padají. 

Zima se vkrádá pojednou zas, 

muž přitahuje deku, cítí ten mráz. 

Teskné vytí ze skály vzdálené, 

nepatrný úsměv na tváři spálené. 

Člověk ten nevládne, zde jiný je pán, 

zákon přírody pevně je dán. 
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Příběh, jenž se odehrál posledního dne měsíce února 
Iva Kapounová – Kawi                  Próza do 23 let 

 

Mrazivé zimní odpoledne, konec února. Zamyšleně civím do počítače. 

Zase jsem si říkala, že bych mohla něco poslat do Trapsavce a zase 

teda nic. Dneska je uzávěrka. I kdybych teď nakrásně dostala naprosto 

úžasný nápad, nejspíš bych ho nestihla předat virtuálnímu papíru a 

včas odeslat. Ale já stejně žádný nápad nemám. 

Raději jsem civění po pár zbytečných minutách nechala a šla spát. 

Cítila jsem se unaveně – byť se teprve začínalo šeřit. Celý den byl 

takový nevlídný, depresivně zamračený, že přímo sál z člověka energii. 

Sice jsem měla víc jiných věcí na práci, nicméně jsem cítila, že tady 

rozhodně platí, že ráno je moudřejší večera. Nebo zamračeného 

odpoledne, v mém případě. 

*** 

Moc dobře se mi ale nespalo. Zdály se mi podivné sny, které se 

střídaly, jak krajina za oknem vlaku. Anebo spíš jako krajina v bouřce 

– záblesky obrazů rychle mizely a měnily se v děje nové, nesouvisející. 

Převalovala jsem se, hlavu skrytou pod polštářem. Z neklidného snění 

mě vyrušil podivný zvuk, něco mezi zaklepáním a zaškrábáním na 

dveře. 

Otevřela jsem oči. Byla už tma, pokoj osvětlovalo tlumené světlo 

lamp z ulice. Stejně jsem pořádně nespala, proto jsem se zvedla a 

prošla ztemnělým bytem ke dveřím. V kukátku jsem na tmavé chodbě 

nikoho nezahlédla, popravdě – ani jsem tam nikoho nečekala. Jen 

jsem možná v hloubi duše chtěla mít jistotu, že neuvidím bílou paní 

nebo nějakého mlžného bubáka. V duchu jsem se té představě zasmála. 

Pomalým krokem jsem se ubírala zpět do postele a doufala, že teď 

snad už pořádně zaberu. Cestou moji pozornost upoutalo zablikání 

notebooku na stole. Co kdybych přece něco napsala? Některé výjevy 

ze snů byly docela zajímavé a použitelné. Měla jsem chuť to ještě 

zkusit, zdálo se mi, že mám mnohem  více energie než odpoledne. 

Navíc dost možná, že hned tak neusnu a jen bych se zase v 

polospánku převalovala.  

Pustila jsem znovu počítač. A světe div – se, psaní se dařilo. Hned jak 

se dotkla klávesnice, slova se mi rozběhla, písmenko za písmenkem, 

myšlenky se rojily jako hejna zdivočelých včel a jen tak tak jsem je 

stihla do síťky wordovského dokumentu pochytat. Příběhy naplněné 

chmurnými snovými představami střídaly touhy po slunném letním 
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dni, pravém opaku chladné noci za oknem. Na papíře se rozehrávaly 

příběhy osudových lásek i podivných bytostí plížících se za tmavých 

nocí hlubokými roklemi. Na co próza nestačila, tam nastoupila báseň, 

která naznačila, nedořekla, nechala viset pár slov ve vzduchu. 

Překvapovalo mě, jak mi to najednou jde od ruky. Čas jakoby se 

zastavil. Pouze ťukání po klávesnici se rozléhalo ztichlým bytem. Sice 

jsem možná chvílemi měla dojem, že jsem opět zaslechla sotva 

znatelné zvuky za dveřmi, ale skoro jsem je nevnímala – a pokud ano, 

pak mi posloužily jako inspirace k dalším zápletkám o podivných 

strašidlech i zcela prozaických rozuzleních. 

Hodiny se již nakláněly k půlnoci, když horečné bouchání do 

písmenek ustalo. Dokončila jsem psaní a posléze i opravy svých 

povídek a básní. Ještě jednou jsem všechny texty projela očima. 

Nezdálo se mi to vůbec špatné. A potom šup s nimi do mailu – a 

odeslat. Uf. Zhluboka jsem vydechla 

Rukou jsem si otřela čelo. Docela bláznivé – celý rok nic a teď napíšu 

tolik textů za pár hodin. A vlastně zcela mimochodem – stačilo 

zapisovat myšlenky řinoucí se z hlavy. Hotový vodopád myšlenek... 

*** 

Pak jsem ho uslyšela znova. Ten zvuk. Silněji než předtím. Opravdu 

se zdálo, že vychází zpoza dveří. Tentokrát jsem se už nedívala 

kukátkem, dveře jsem rovnou otevřela. Sama sobě jsem se divila, kde 

jsem vzala tolik odvahy. Ale měla jsem z úspěšného psaní jakousi 

povznesenou náladu a vůbec si nepřipouštěla, že by za dveřmi mohlo 

být něco nebo někdo nebezpečný. 

Chodbu ozářil proud světla z bytu. Stála tam. Vysoká postava, dívka 

by se dalo říct. Světlé vlasy měla propletené loňským listím a 

podivnými květinami, jejichž jména jsem neznala. Voněly hezky. Na 

sobě měla cosi, co se snad nosilo někdy v devatenáctém století, 

doplněné kusy čehosi, co působilo jako obyčejná československá celta. 

Vlastně jí to docela slušelo. Co však moji pozornost upoutalo nejvíc, 

byl věnec, který měla kolem krku. Až podezřele připomínal vyvržené 

vnitřnosti. 

Potlačila jsem výkřik a výškový výstup obsahu mého žaludku, který 

dostal chuť se na celý výjev podívat osobně. Postava se na mě usmála. 

Mile a příjemně. Nervozně jsem se usmála také. Pak mi to došlo. 

Pohlédla jsem jí do očí a zašeptala: „Díky!“ 

Díky, díky vám, že jste přišly – vandrácká múzo a básnické střevo! 
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Místo, které mě děsí 
Andrea Kučerová                                                        Próza do 23 let 

 

Sedím na chladném kameni, podemletém stálým jemným proudem. 

Šťavnatá stébla trávy kolem jsou vlhká jemným mrholením. Dokonce 

i můj obličej, ramena a vlasy jsou pokryté závojem vláhy. Obloha se 

leskna a pableskuje, temná a chladná vprostřed noci. Měsíc jak peníz 

vydává tlumené, mléčné světlo, měkké jako vata, přesto mi však přes 

záda přebíhají mrazivé vlny. 

Lesy kolem zakrývají značnou část nebe a zdánlivě propojené 

stromovými korunami tvoří nezměrnou klec, otevírající se k modré 

obloze. Každá koruna, kývající se ve vánku, každý list, snažící se 

přitisknout ke svému bratru, tvoří pospolu neustálý šum, skýtající 

tajemství lesa. Tajemství neodhalitelné a uchvacující. V očích se mi 

spolu s vláhou hromadí slzy. 

Stébla trávy, sahající mi do pasu, vytváří svými pohyby zvuky 

mořského příboje. S prudkým trhnutím burácí a hned se v tichých 

vlnách vrací zpět. Tam a zpět, tam a zpět. Občas v divokém házení 

spatřím jejich pravou barvu, bledě okrovou, a už se zas promění v 

šílenou masu v odstínech šedomodré. Jako jeden živoucí organismus, 

hladový, nenasytný, energický. 

Šedočerné kameny v travní lázni. Jako údy obra, topícího se, 

bojujícího o život. Nehybné a přesto se pohybují. Jednou se vynoří, 

téměř vyhrají svůj boj o pevné místo, vzepnou se k měsíci, aby je opět 

pohltily vlny. A potom znovu, nekonečný boj titána s plameny pekla, 

opakující se děj. Uchvacující a děsivý. 

A nakonec řeka. Ze všeho nejtišší, klidná, plynoucí. Navzdory absenci 

zvuků však vševědoucí. Dívám se po proudu a zřím minulost. Bez 

příkras, bez kudrlinek, obnažená minulost. Nedefinovatelná, skýtající 

všechny emoce, nehodnotící, pouze shrnující, skromná a 

monumentální. A pak se obracím proti proudu. Spatřím budoucnost, 

nekonečnou naději, možnost volby, opojnost nevědomosti, sílu 

okamžiku a moc víry. V tu chvíli mám chuť vrhnout se po hlavě do 

řeky a nechat se jí unést, protože řeka všechno ví. 

A najednou všechno ztichne, les nemluví, tráva se utiší. Strachem se 

mi svírají útroby. Přemýšlím, jaká moc dokázala zkrotit všechno 

kolem. Síla, kterou nikdy nepochopím, která je nade vším. Jsem jen 

stéblo trávy, jedno z mnoha. 
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Poklad 
Lukáš Frána - Luky                                                         Próza do 23 let 

 

Bylo to tu zase. Jeli jsme na vandr do lesů kolem Úteráku a Hadovky. 

Protože jsme jeli v březnu, zabalil jsem si více věcí než obvykle. Aby 

mi bylo hezky teplo, protože i v březnu je někdy tuhá zima. Usárna se 

mi roztrhla na minulém vandru a já, díky své vrozené lenosti, jsem si 

ji nestačil spravit a byl jsem donucen si vzít svou starou krosnu. 

Vlak zastavil a my vystoupili na stanici Strahov ve stejnojmenné 

vesnici. Vydali jsme se po červené turistické stezce směrem na 

Gutštejn. 

Na Gutštejn jsme šli poprvé a není divu, že dvakrát jsme se ztratili. 

KČT sice dělá svou práci zodpovědně, ale některé značky už byly 

velmi staré a barva na stromě se nedala identifikovat.  Naštěstí jsme 

po poměrně krátkém pátrání našli opět cestu. Bylo to díky Koblize, 

která má vynikající smysl pro orientaci. Přesto jsme občas ještě sešli z 

turistické cesty, ale do cíle jsme došli. Nebo jsme si to alespoň 

mysleli. Popravdě se nám zdál Gutštejn trošku menší, než jsme 

předpokládali. Vlastně tam místo Gutštejna byly jen kameny, které 

zbyly pravděpodobně z hradeb. Všem nám to bylo divné, ale mlčeli 

jsme.  

Kobliha to ticho přerušila: „Tak hele, na očích vám vidím, že silně 

pochybujete, že je to Gutštejn. Já taky. Ale kolik zřícenin tu v okolí  

bude?” Odpovědi se nedočkala. Snad ji ani slyšet nechtěla. Někdo by 

jí určitě obvinil z toho, že vůbec nejsme v oblasti Gutštejna, ale někde 

úplně jinde a že tohle může být úplně jiný hrad.  

Po chvíli jsem řekl: „Utáboříme se tady. Myslím, že když už je večer, 

tak nemá cenu se teď někam vydávat. Vesnice je tady pod kopcem 

přibližně tři až čtyři kilometry, to víme bezpečně.” Oba souhlasili a 

pustili se do vybalování a stavení svých bydlíků. Po půlhodině jsme 

měli všichni přichystané spaní a Fous, který má vždy všechno velmi 

rychle, sesbíral v okolí i kameny na ohniště, za což jsme mu byli 

vděční.  

„Už jen přineseme dřevo.” prohlásil. Jen jsme přikývli a šli každý 

jiným směrem. 

„Hele, co je to?” řekl jsem si, když jsem uviděl ucho asi od hliněného 

hrnce.  

„TADY! TADY JSEM! NĚCO JSEM NAŠEL! RYCHLE SEM!” 

křičel jsem na ostatní.  
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Oba přiběhli současně.  

„Co máš? Doufám, že to bude stát za to,” řekl udýchaný Fous.  

„Našel jsem starý hliněný hrnec. Asi bude z doby, kdy se tu stavěl ten 

hrad. Má určitě velikou cenu,” vysvětloval jsem.  

Kobliha okamžitě navrhla: „Tak ho vykopeme.”  

Souhlasili jsme a dali se do práce... 

„Proboha. To není možné. Tohle se mi zdá,” to jsme si asi všichni 

říkali, když jsme to uviděli: zlato, šperky, drahokamy, to všechno bylo 

v tom podivném hrnci, který vypadal jako kulatý hliněný kotlík.  

Muselo to být staré a proto i velice vzácné a velice drahé. Nikdo si 

nedovolil promluvit, byli jsme v opojení tím nálezem. Stáli jsme tam 

s otevřenými ústy a zírali na tu nádheru. Nakonec jsme se po chvíli, 

ani nevím, jak dlouho to bylo, domluvili, že půjdeme spát, 

promyslíme si to a zítra ráno to všechno probereme. Rozhodli jsme se, 

že si poklad prozatím necháme, ale nález jsme spravedlivě rozdělili na 

tři díly, které jsme pak každý někam schovali. To pro případ, že by se 

někdo sebral a odešel. A možná proto, že každý z nás chtěl něco mít u 

sebe, jelikož ten pocit je nenahraditelný. Měli jsme v plánu, že o tom 

nikomu neřekneme a všechno si necháme. Hrnec jsme nechali přikrytý 

vedle ohniště. Nemohl jsem, stejně jako ostatní, dlouho usnout, zíral 

jsem do korun stromů. Sem tam byla vidět hvězda. 

Ráno jsme vstali a začali všechno rozebírat. Vše se nám v hlavě 

uleželo, a tak jsme se rozhodli, že náš veliký objev nakonec ohlásíme, 

abychom měli dobrý pocit z vykonaného skutku. Poté začala diskuse o 

stáří hrnce, vlastně ani ne tak diskuse jako překřikování. 

„Ten bude z 14. století. Určitě.” vysvětlil nám Fous.  

„Ne ten je starší,” oponoval jsem mu, „tak ze 12. století.”  

Přidala se i Kobliha: „Je z 15. století.”  

Oba jsme její domněnku zavrhli. Po dlouhém dohadování a hulákání, 

co uděláme, jak je starý, komu to řekneme nebo kdo ho tu nechal, 

jsme se definitivně dohodli, že jeho hodnotu a stáří necháme na 

Archeologickém ústavu v Praze. Jak jsme se domluvili, tak jsme 

udělali. Fous tam zavolal, nejdříve si mysleli, že si vymýšlí, ale byla 

tu možnost, že to je pravda, a tak nám řekli, že přijedou. Fous šel do 

vesnice, aby je navigoval, kam mají jet, protože sami by to asi 

netrefili. 

„Už jsou tu,“ volal nám mobilem Fous, když přijížděli do vesnice. 

Všichni jsme s nadšením očekávali, co na to řeknou. Uplynulo pár 

minut od doby, kdy přijeli, když jejich vedoucí za námi přišel:  

„No, pánové a dámo. Jako apríl dobré, ale chce to, aby bylo 1. dubna. 
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A to není, ten bude až za dva týdny. Tahat nás sem jen kvůli takové 

hlouposti jako je toto? To od vás nebylo hezké.”  

Nikdo nevěděl, co tím myslí. Jako zástupce naší skupiny se Fous 

zeptal: „Co to má znamenat? Jaký apríl? Jaká hloupost? Je to snad 

archeologický nález, ne?”  

Vedoucí týmu na to okamžitě odpověděl: „Vy to nevíte? To jste si 

toho nevšimli?”  

A ukázal nám hliněný hrnec, obrátil ho dnem vzhůru a my jsme to 

uviděli. Do dna byl vtisklý nápis IKEA.  

„To-to-to není možné. Určitě jste ho vyměnili. To tam předtím 

nebylo.” koktal Fous.  

„Ne, nevyměnili a mimochodem, to tam samozřejmě bylo celou 

dobu,” reagoval vedoucí a pokračoval, „to zlato není z doby, kdy se tu 

hrad stavěl, ale ze současnosti.”  

Všichni jsme byli smutní, že z toho nic nebude, ale Kobliha si na něco 

vzpomněla. Před týdnem vykradl zloděj jedno zlatnictví v Plzni a jeho 

chytili, ale ukradené zlato a šperky se nenašly. Zavolali jsme tedy 

policii a tam nám řekli, že máme pravdu a naší domněnku potvrdili. 

Zloděj z Plzně je zde zakopal a chtěl je, až se vrátí z vězení, vykopat a 

někde prodat. Nálezné jsme si spravedlivě rozdělili a já jsem si za to 

mohl koupit novou originální usárnu. Abych měl nějakou náhradní a 

nemusel příště dělat ostudu s krosnou, rozhodl jsem se, že si tu starou 

roztrženou spravím. Snad si na to vzpomenu. 

 
Každý z nás 

Radka Vinčálková – Atabe                                       Poezie do 23 let 

 

Klekání akorát odhouká vlak 

kdo znáte ten příběh 

harmonika přítel v osamění 

netopýr tichý společník 

 

Rozsvítí se všem vám oči pak 

do sněhu si každý leh 

stopy, jen ty tvý promění 

v obyčejnej štěstí balík 
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Listopad 
Denisa Albaniová                                                      Poezie do 23 let 

 

Pochmurné nebe, 

oblaka šedá 

temný je podzim, 

barev již nemá. 

List mrazem spálený, 

v křeči sevřen leží, 

kaluží zblácený 

je to tu sněží. 

Zdá se být konec, 

tu ručka list zdvíhá, 

děvčátko radostné se upřeně dívá. 

Úsměv přelétl po dětské tváři, 

pod vrstvou špíny zlaté žilky září. 

Žár trhliny zacelí, teplo se rozleje, 

barvy se probouzí, nyní již dobře je. 

Po chvíli však tělo ztuhlo a klesá, 

smrt přišla náhle odněkud z lesa. 

 
Noc 

Nikola Lomnická                                                   Poezie do 23 let  

 

Oděná v černočerný plášť 

zajala barvy denní v nostalgickou moc. 

Celý svět cítil její tajuplnou zášť, 

když přizvala si bouřku na pomoc. 

Tak roztančil se taneční pár, 

hvězdného podia ujal se hrom a blesk. 

Klidný den se burácejícím nebem stal 

a poklidná srdce sužoval palčivý stesk. 

 

Tou dobou seděla jsem tam, 

kde jsem to milovala 

a okolo mě byl hustý les. 

Ten rozpadlý hrad se mým útočištěm stal 
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a podobně jako dnes, 

léčil můj splín, když jsem jej mívávala 

a dívala se při tom do nebes. 

Člověk je tady úplně sám 

a se šveholením větru nad hlavou 

(ač šťastný je, přec duši má bolavou) 

podléhá smutným náladám. 

 

V tu dobu magickou sílu mělo okolí: 

Stromy se změnily v ochranáře. 

Dešťové kapky jako slzy se v člověka probolí 

a měsíc v něm pochybnosti sváže. 

Vítr pročistí hlavu od zbytečných starostí 

a stříbrné pavučinky v sebe je spletou, 

mraky vyčistí duši od zlosti. 

Blesky zlé časy oslepí 

a listy rány zalepí. 

 

Pomalu končilo hvězdné představení 

a taneční pár sklízel patřičné ovace – 

To déšť tleskal jim o zem a o kamení. 

S jistou elegancí blesk opouštěl sál, 

a než naposled zaburácel hrom 

ztichl i déšť – jen měsíc dál 

oznamoval její přítomnost: 

Oděná v černočerný plášť 

zajala barvy denní v nostalgickou moc. 

Každý ji zná, vždy po dnu přichází – 

vznešená černočerná noc. 
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Prchavost 
Radka Vinčálková – Atabe                                       Poezie do 23 let 

 

Hořet tou touhou 

pálit za novými obzory 

ty vůně co pamatuješ a co už nejsou 

 

Ty vůně co zmizeli v čase 

ty podivné krásné 

a přesto jsou s tebou 

 

Znáš je i ty, 

je to kouř ohně 

mokré trávy. 

 

Je to ten vlezavý chlad 

co má sníh 

 

 

 

Ráno v Jizerkách 
Denisa Albaniová                                           Poezie do 23 let 

 

Skrz tmavá mračna paprsek prosvítá, 

chladné ráno nový den uvítá. 

Pára ze smrčin zvedá se, mizí, 

v dáli se třesou dvě zkřehlé břízy. 

V trávě se blýskají slzy rozseté, 

lesklé pavučiny snad korálky poseté. 

Do stinných zákoutí vkrádá se žár ten, 

ten který rozpouští příjemně sen. 

Na buku se pupen ospale rozvírá, 

teplu svou náruč celý les otvírá. 

Tu prozvoní ticho zvuky náhle, 

to skřivánek pěje tóny táhlé. 

Tak přišel další z poklidných dnů, 

kdy může se zdát, že jsi v říši snů 
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Vandr s Matýskem 
Barbora Mlčáková                                                         Próza do 23 let 

 

V pátek v 15:30 jsme měli sraz celá naše parta na plzeňském nádraží. 

Plánovanej byl vandr se vším všudy. Domů jsme se měli vrátit až v 

neděli v dobu neurčitou. Já jsem na nádraží přiklusal až za pět půl, 

kdy tam byla tak polovina party. Do půl tam přišli všichni ostatní 

kromě Opičáka. A když nepřišel ani v 15:35, Vlk začal nervózně 

pokukovat po velkých nádražních hodinách. A když bylo 15:41, 

všichni jsme se dohodli na tom, že nemá cenu dál čekat a že půjdeme 

nastoupit do vlaku.  

 Když jsme se v něm usadili, výpravčí už se chystal zapískat. 

Když v tu chvíli jsme náhle uviděli, jak z dálky kdosi přibíhá a zuřivě 

mává na výpravčího. Ten to nejspíš uviděl taky, protože si s písknutím 

počkal, než onen opozdilec doběhl ke vlaku a skočil do něj.  

 Tehdy jsme se konečně rozjeli. Ten opozdilec však nebyl jen tak 

ledakdo! Byl to Opičák a za sebou táhl jakéhosi, asi osmiletého, 

kluka!  

 Opičák se u nás usadil a popisoval nám, jak k Matýskovi přišel. 

Jak mu ho sestra, která dnes jede na prodloužený víkend do Francie, 

vnutila, aby ho pohlídal. Byli jsme z toho dost otrávený, ale řekli jsme 

si, že si přece nenecháme jen tak zničit vandr a že si ho přesto užijeme.  

 Když jsme vystoupili, kluk zakňoural: „Já chci nějakou 

sladkost!“ „Matesi!“ spustil automaticky Opičák. „Prosím!“ skoro 

brečel kluk. Opičák se na něj už chystal znovu vyjet, když mu Dobrák 

řekl: „Chceš, aby takhle votravoval celou dobu?“ „To rozhodně 

ne!“ zavrčel Opičák, a tak jsme museli zajít do sámošky, která byla 

poblíž. Když jsme tam vešli, Vopičák ho vztekle dovedl tam, kde byly 

sladkosti, a řek mu: „Tak vyber si!“ a kluk sáhl po jedný, hrozně 

drahý čokoládě. „Tak to ne!“ zaburácel Opičák a vyrval mu čokoládu 

z ruky. Hodil jí zpátky do regálu a odtáhl vřískajícího Matýska ven.  

 Pomalu jsme postupovali k lesu, ve kterém jsme plánovali 

vandrovat, a Matýskových nářků jsme si zkrátka nevšímali. Díky 

tomu, že jsme si Matese postupně přestali všímat absolutně, byl 

zbytek dne celkem příjemný, až na to, že jsme u kraje lesa potkali 

staršího muže a ten si potichu, ale tak, abychom to slyšeli, bručel: „To 

je dneska mládež. Malé, bezbranné děti trápí!“ 

 Když jsme se ráno probudili, kluk držel u ucha mobil a říkal: 

„Černý les.“ A pak zaklapl. „On tady má mobil!“ vykřikli jsme 
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všichni zároveň. Pak k němu přiskočil Vlk a řekl: „Komu jsi 

volal?“ „Neřeknu!“ řekl Matýsek vítězoslavně. „Kašli na to,“ řekl 

Vopičák lenivě. A měl pravdu, čeho by jsme se měli bát? A tak jsme 

si v pohodě udělali snídaňku a chtěli jsme jít dál. V tu chvíli tam 

přiběhli policajti a spoutali nás. „Co se děje?“ zeptal se nechápavě 

Strašpytel. „Tady Matýsek nám volal a tvrdil nám, že se k němu 

chováte ošklivě,“ řekl jeden policajt. „Můžete nám to nějak 

vysvětlit?“ A tak jsme jim celí nešťastní vysvětlili, jak jsme si chtěli 

pořádně užít vandr a jak nám to ten kluk zatracenej kazil. Když jsme 

dopověděli, policajti se po sobě významně podívali, potom shodili 

uniformy, pod kterými měli obnošený košile a pod nažehlenýma 

kalhotama vošoupaný maskáče! Pak zvolali: „Ahoj!“ a horlivě se k 

nám hrnuli, aby nám zalomili palec. „Nechcete s námi do 

hospody?“ zeptali se. „Tady blízko je jedna skvělá - U pivařů.“ „No 

jasně!“ řekli jsme celí užaslí a táhnouce za sebou Matýska jsme s 

trampama-policajtama šli k Pivařům. 
 

 

 

 

Ledovej vandr 
Barbora Mlčáková                                                   Poezie do 23 let 

 

Parta trampů cestou kráčí: 

šest kliďasů, čtyři rváči. 

 

A než slunce zajde za obzor dnes, 

podaří se jim projít celý tamten les. 

 

Když se pak k večeru zešeří, 

nejradši si dneska k večeři 

vopečenej buřtík dají. 

Hnedle jak si voheň udělají. 

 

Ve spacáku se jim pak spí nádherně, 

i když jsou jenom dva stupně - průměrně. 
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Tajemství zavřených dveří 
 Marie Horváthová                                                     Próza do 23 let 

 

Byl jednou jeden král. Žil v Kersku a žilo se mu docela dobře do té 

doby, než jeho království a továrna na zimní bundy zkrachovala a než 

se zadlužil. Jeho převeliké problémy a dluhy neočekávaně narostly a 

král neměl jinou možnost, než si vzít půjčku od banky. 

Přijel na svém mopedu, vybral z konta peníze a vracel se domů. 

Cestou ale slyšel Bílou paní, jak si na parkovišti povídá s panem 

Upírem. Král zajel na parkoviště a vydal se blíže k panu Upírovi. 

„Dobrý den výsosti, co vy si přejete od firmy Smrt na zavolání?“ 

„Přál bych si páčidlo, to nejlepší, jaké máte.“ Pan Upír odemkl svou   

skřínku a zeptal se: 

„Co přesně byste rád páčil, výsosti?“ 

„Nejspíš dveře.“ Pan Upír podal od pultu s páčidly to nejlepší, které 

měl. Král zaplatil a odjel domů. Doma jej přivítala jeho žena, která 

dychtivě čekala na návrat krále, protože se rozhodla svěřit mu své 

tajemství. 

„Nesmíš se zlobit, drahý, že jsem ti to neřekla dřív, ale já mám  

na zahradě zakopaný šek na milion korun českých.“ 

Král šel okamžitě kopat. Vztekle překopával zahradu, až přišel na taj- 

nou chodbu, která se v podzemí zužovala, zmenšovala, ale pak opět 

zvětšovala, až se tam nakonec objevily obrovské dubové dveře. Nešly 

otevřít, a tak je král vypáčil svým novým páčidlem, zakoupil si ho 

původně k jinému účelu, mínil ho použít na loupež a řešit tak své 

finanční trable. Vyzkoušet ho ale předem nanečisto se hodilo. V 

obrovské místnosti, která byla za vypáčenými dveřmi, bylo tělo 

Draculy a v Draculově puse s obrovskými tesáky byl šek velký dva a 

půl palce a na něm stálo zeleným písmem MILION Kč. 

Českých. Král se zhluboka nadechl a sáhl pro šek do pusy. V tom se 

Dracula pohnul a stiskl vyděšenému králi ruku svými zuby. 

„No tak, kamaráde,“ bojoval král o holý život.  „Sepíšeme smlouvu, 

dám ti pětset tisíc a ty mě necháš  žít!“ 

„Dobře. Máš něco k  jídlu? Pojedl bych. A pamatuj, ošidíš-li mě, najdu 

si tě.“ 

„Neošidím, spolehni se.“ 

„Máš trochu krve?“ 

„Kvůli tobě cokoliv!“ 

Dracula  zavolal: „Tak i s brčkem!“ 
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„Samozřejmě, jak žádáš.“ 

Uběhlo pár týdnů. Dracula žil ve sklepě a neměl se nejhůř. Džbánků 

krve a kuřat ve svém sklepení měl dostatek. 

Královna se ale začala zajímat: 

„Králi, co to chováš ve sklepení? Netopýry?“ Král se potměšile usmál. 

„Trochu jiného netopýra.“ Královna se podivila. 

 „Kdybys byl na hlavu, řekla bych upíra.“ 

 „A víš že ano? Máš pravdu! Já chovám Draculu!“  

Královna s vyděšeným výrazem zkolabovala. 

Král šel k Draculovi a řekl mu: 

„A dost! Musíme skončit, půjdeš pracovat!“ 

„Ne ne ne! Vzpomeň si na šek. A navíc, co je ta 

práce zač?“ 

„Práce je práce. Běž pryč!“ Král se přestal o Draculu starat. 

Hladový Dracula se občas vykrádal za noci sát někomu krev. Král 

jednou řekl: „A víš co? Dám tě zpátky, kde jsem tě našel.“ Na Draculu 

se vrhnul a zatlačil ho do jeho rakve. Dracula se vzpíral, kopal 

nohama, a dokonce i zkoušel sát královu krev, ale jakmile vpadl do 

rakve, znehybněl. 

Král se dal znovu do podnikání, tentokrát se stal spisovatelem, napsal 

horor Dracula, který byl dokonce i zfilmovaný. Cítil se být šťastný a 

celý rozesmátý jezdil na houby, na táboráky a na vandry. Přišla 

bohužel i nějaká ta krize, ale to je už jiný příběh. A kdo ví, jak to s ním 

bude dál? 

 

 

 

Tři nejlepší kamarádi 
Barbora Mlčáková                                                   Poezie do 23 let 

 

Když občas na vandr vyrazíš, 

ať s přáteli či bez přátel, 

jediné naprosto jistě víš, 

není tramp, kdo by to nevěděl! 

 

Bez tří nejlepších kámošů 

co překonaj i mrazy, 

bys v pořádku zpátky domů 

jenom těžko dorazil… 
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S nimi klidně v mrazu, zimě 

vandr bude v pohodě. 

Že ještě pořád nevíte 

o koho že vlastně jde? 

 

Každý správný tramp 

to velmi dobře ví. 

Buřt, spacák a oheň 

se na prvních příčkách skví. 
 

 

 

 

 

Lapálie s naším psem 
Klára Dohányosová                                            Poezie do 23 let 

 

Přes louky a ves  

Běžel náš pes  

Běžel až doběhl  

Ale naši ves přeběhl 

 

Doběhl do hradu Most  

Tam měli velkou kost  

Brok na ni dostal chuť  

Tak ji snědl jak labuť 

 

Zlobili se na něj velice  

Že vytáhli metlice  

Brok se lek  

Že si z to ho klek 

 

Tak dostal pár ran  

Poletovalo nad ním pár vran  

Pak pádil domů 

Tomu hradu se vyhýbal na sto honů 
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Vzpoura 
Petr Doležal – Dollyk     1. místo Próza nad 23 let 

 

„Je to pohoda, vypadnout z města a užívat si v lůně přírody,“ oddával 

se šerif Bejvák atmosféře osady. 

„Jasně, jen aby to netrvalo moc dlouho, už se do mě dává zima a mám 

hlad,“ sledoval Krišot Pepana, který si hrál s klávesnicí. 

„Žádný strachy. Zbejvá se jen napojit na osadní síť.“ Anténa na srubu 

ožila a zablikala. „Hotovo.“ 

„Tak rychle, dej to sem, ať můžeme zatopit!“ Krišot popadl ovladač, 

zmáčkl pár tlačítek a pětice plechounů stojící toporně opodál ožila. 

Dva vyrazili do lesa, jeden začal čistit ohniště a zbylí se pustili do 

vybalování batohů. 

„Konečně je všechno, jak má,“ pochvaloval si Bejvák, „ještě si něco 

zahulákat a budu dočista spokojenej.“ 

Pepan ochotně sáhl po ovladači a jeden z plechounů popadl kytaru. 

Zapojil si kabel do zdířky na břiše a kovovým hlasem spustil: „Já 

mám nóhy bólavý a cesta už mě nebaví, že dneska pojdu to je na 

betón…“ 

Pěnice s Martičkou se přitulily ke klukům a Bejvák, snad aby se 

necítil tak sám, odzátkoval placatku s rumem. Zálibně jí zazpíval, že 

táborák tě zmámí, kytary zazní hlas, a pak si zhluboka loknul. 

Hromada dřeva utěšeně rostla a plechoun ji zapálil na první laserový 

paprsek. Bejvákovi to připomnělo, že má chuť na cigáro, a Pepan zase 

popadl ovladač, jenže šerif se na něj zle kouknul. Jako by snad Pepan 

zapomněl, že si retko zapaluje rád sám, hezky po staru. Vyndal sirky, 

škrtnul, zadýmal a zálibně vyfoukl bílý obláček. 

„Jó, je to pohoda. Občas mě napadne, jaký to bejvalo kdysi. Děda mě 

vyprávěl, že všechno tohle dělali sami,“ rozhlédl se po kmitajících 

plechounech. 

„To si na trampu moc neodpočnuli. Spíš mě to připomíná 

práci,“ nechápala Martička, „proč by někdo chtěl chodit na takovej 

vejšlap?“ 

„Všeho moc škodí,“ nedal se šerif, „vezměte si třeba Poraněný kolena. 

Pořídili si nosítka a do kempu už ani nechodí pěšky.“ 

Krišot jim v duchu záviděl. Bejvák byl jako šerif k nezaplacení, ale 

vždycky tak děsně staromódní. Škoda, že Kolena mezi sebe nikoho 

nového nepřijímala. 

Plechoun loudil ze strun neúnavně už třetí song, když se rozezněla 
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meteostanička na srubu: „Blíží se pásmo nízkého tlaku, hrozí silnější 

déšť, který přejde v drobné mrholení. Čas do bodu nula třicet vteřin.“ 

Všech pět doběhlo pod střechu akorát, když do ní začaly bušit první 

obrovské kapky. 

„Nemá to déšť hlásit deset minut dopředu?“ Pěnice stěží popadala 

dech. 

„No, víte,“ omlouval se Pepan, „já to nastavil jinak, aby bylo větší 

vzrůšo.“ 

„Ty tvoje blbý nápady. Tak se mě zdá, že dostaneš hóbla,“ rozčiloval 

se Krišot a začal se shánět po ovladači. 

„Myslím, že zůstal venku,“ ukazoval Bejvák na lavičku u ohniště, 

který dál zvesela plápolal, protože plechoun nad ním držel obrovský 

deštník. „Ještě, že jsou izolovaný a ovladač v nepromokavým obalu.“ 

„Přece tady ale nebudeme jen tak stát. To bude nůďo,“ špitla Martička. 

„Pravda. Pepan ho měl naposledy, tak pro něj dojde,“ rozhodl šerif. 

Pepan stál jako opařený a v ruce žmoulal prázdné pouzdro. Jak se 

sakra mohlo stát, že ho zapomněl nasadit? Jestli ovladač zkratuje, 

bude to v loji. Jako střela pro něj vyrazil do deště. To už se z něho ale 

začalo divně jiskřit a čmoudit. 

„Osada napadena!“ ozvalo se za chatou. „Chyťte paďoury, ke kůlu 

s nima!“ 

Než se trampové vzpamatovali, plechoun u ohně pustil deštník do 

plamenů, jednou rukou popadl přibíhajícího Pepana na flígr a táhl ho 

k jedné z mohutných souší. Druhou rukou vytahoval z přihrádky ve 

stehně lano. Čtyři zbývající se pomalu ale jistě přibližovali ke srubu a 

mezi tykadlovitými anténkami jim jiskřily a běhaly barevné elektrické 

výboje. 

„Rychle pryč, zachraň se, kdo můžeš!“ hulákal Krišot a jako první 

zmizel v lese. 

Šerif chladnokrevně zhodnotil situaci a kryl ústup děvčat. Pokusil se 

dostat k Pepanovi, ale čtyři jiskřící hromotluci mu stáli v cestě jako 

neproniknutelná hradba. Tomu nebožákovi už nebylo pomoci. Zmítal 

se a řval u kůlu a nekonečné lano ho omotávalo od paty k ramenům, 

takže za chvíli vypadal jako ten bourec, co se zakuklil na moruši. 

„Drž se, Pepane! Přijdeme tě zachránit!“ vykřikl Bejvák k zoufalému 

zajatci a zahájil hrdinný ústup. 

… 

Pepanův řev se přestal rozléhat údolím v tu samou chvíli, kdy slejvák 

přešel do otravného mrholení. Na kost promoklí třesoucí se trampové 

se ukrývali pod malým skalním převisem a nevěděli, co dál. 
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„Myslíte, že ho tó…“ Pěnice si nechtěla připustit to nejhorší. 

„Nevím, ale přestal křičet, to může znamenat cokoli,“ snažil se ji 

hloupě uklidnit Krišot a schytal za to kopanec od Martičky. 

„Neboj, určitě se mu nic nestalo,“ chlácholila ji a pohledem prosila 

šerifa, aby taky něco řekl. 

„Pravda. Maj v sobě přece ten čip, že nemůžou ublížit člověku.“ 

„Jen jestli funguje, viděli jste, jak jiskřili?“ řekl Krišot a kopanec 

přišel pro změnu od Bejváka. „Auvajs! Co je, musíme bejt připravený 

na nejhorší. Stejně je to všechno Pepanova vina.“ 

Po krátké poradě, co dál, se dohodli, že musí počkat. Jestli se ovladač 

zkratoval, musí nejdřív pořádně vyschnout, pak snad bude fungovat 

normálně. Byl to chabý plán, ale jiný je nenapadl. Chtě, nechtě, tu 

dnes musí strávit noc. 

Že se to lehce řekne, ale hůř udělá, zjistili hned vzápětí. Šerif sice měl 

zbytek zápalek, ale po dvaceti marných pokusech jimi nedokázal 

zapálit ani jedno poleno. Nálada se mu prudce zhoršila, když zjistil, že 

si už nemá ani čím zapálit cigáro. 

Tak se stalo, že všichni strávili noc v zimě a temnotě, což mělo 

k pohodlí chajdy hodně daleko. Na vlhkém jehličí se skoro nevyspali, 

hlavně vinou Krišota, který měl k večeru tak hrozný hlad, že se 

rozhodl slupnout hrst podivných červených bobulí a zajíst je semeny 

ze šišek. Samozřejmě se rozdělil, což se ukázalo jako ne právě dobrý 

nápad, protože bolesti břicha rychle přešli do běhavky a v lese kolem 

nebyl ani jeden listnáč. Pak taky ten hluk z kempu. Kvintet kovových 

hlasů vyřvával starý songy skoro do rána a Pepanův hlas s nimi. 

Krišota napadlo, že se už asi pomátl strachem, ale nahlas neřekl raději 

nic, protož ho zadek pekelně pálil i bez kopanců. 

… 

Pepan si své zajetí zprvu moc neužíval. Plechounům sice přestaly 

jiskřit anténky, ale dál se chovali nanejvýš divně. Nejdřív si ho vůbec 

nevšímali. Seděli u ohně a lili do sebe olej, až se jim všechno pletlo. 

Nakonec přestalo mrholit přesně půl minuty poté, co tu zprávu 

ohlásila meteostanička, a všichni se zvedli od ohně. Pepan koukal 

smutně na ovladač. Třeba bude zase fungovat, až vyschne, jenže jak se 

k němu dostat? Jeden plechoun začal něco psát do tlusté bichle a 

pořád se vyptával, na kterou příhodu zapomněl a co stojí za to zvěčnit. 

„Hlavně to, jak jsem ho chytil za límec a svázal. Na to, Pedro, 

nezapomeň!“ koukal mu přes rameno ten, kterému říkali Frenký. 

Pepan to nechápal. Chovali se přesně jako ti trempíci z příběhů, co jim 

večer co večer vyprávěli u ohně z osadní databáze. Slim a Howard 
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hráli roztahováka, zatímco Bill ochutnával vroucí olej z kotlíku. 

„S tím olovem nešetři, ať to má říz,“ chechtal se kovově Frenký a šel 

si vyřezávat z polínka. 

Fakt divný, dokonce tolik, že se to Pepanovi začalo líbit, teda jen do 

chvíle, než se rozhodli vrhat nožem na cíl. „Kdo se trefí blíž k hlavě 

toho měkejše, vyhrál. Je to jasný, hombrés?“ Kudly naráz prosvištěly 

vzduchem a každá z nich Pepana lehce lízla po tváři. „Je to 

nerozhodně,“ okouknul výsledek Howard, „jedem druhý kolo.“ 

Navečer se sesedli k táboráku, povídali si ty stokrát ohraný historky, 

který teď Pepanovi připadaly nějak zábavnější, když to všechno viděl 

přes den na vlastní oči. Dokonce ho odvázali od souše a přikurtovali 

k jedné z laviček, aby se ohřál. 

„Jestli zkusíš zdrhnout, pomažeš zpátky k mučednickýmu kůlu, 

kapišto?“ 

Rád přikývl. „Zajímalo by mě, co jste si to psali do tý knížky,“ zeptal 

se, když sebral dost kuráže. 

„Hele, mladej, vod toho ruce pryč. To je naše kronika, největší poklad 

každý osady. Pedro do ní dneska vycancnul, jak jsme vám vyprášili 

kožich, a taky výsledky toho házení nožem. Je tam prostě všechno. 

Chceš se mrknout?“ Slim otevřel bichli a na Pepana vyskočily hustě 

popsané řádky nul a jedniček. „Hezký,“ řekl rozpačitě, a když vzdal 

překlad binárního kódu, obdivoval alespoň bitmapové obrázky s HD 

rozlišením. 

Slim ho poplácal po zádech. „Líbíš se mně. I když seš takovej 

městskej panák. Nechceš loka?“ Pepan opatrně očichal hrdlo lahve. 

„Neboj, je to to tvoje babský pití.“ 

„Rum?“ zeptal se Pepan pro jistotu. 

„Jo, rozmrazovač ufňukaných měkejšů,“ tlemil se Slim a s ním i 

ostatní. 

Byli docela fajn. Za malou chvilku už se s nimi Pepan objímal a 

vyřvával, že má roztrhaný boty a pořád jenom hlad a pak pověste ho 

vejš, ať má dost. Dost měli všichni až hodně brzo k ránu a na ovladač 

si Pepan za celou dobu ani nevzdechnul. 

… 

Bejvák dal povel k útoku přesně půl minuty poté, co meteostanička 

skřípavě oznámila, že se rozední. Čtveřice rozcuchaných opruzených 

strašidel se přískoky dostala před chajdu. Plechouni i Pepan se váleli 

kolem a dobíjeli baterky. Holky se zastavily opodál a nervózně si 

kousaly nehty. Šerif s ohromnou haluzí skočil před ně, aby je 

v případě potřeby chránil, a Krišot, který si před rozedněním vytáhl 
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nejkratší slámku, vyrazil opatrně k ovladači. 

Vítězný řev, který spustil, když ho resetoval, probral Pepana. „Co tady 

řveš, ty měkejši?“ zamumlal. 

„Kemp je zase náš, sláva Bejvákovi!“ skandovala děvčata a Pepan se 

konečně probral z deliria. 

Bitva byla slavně dobojována, ovladač nově nakonfigurován a 

poslušní plechouni právě klohnili snídani. Parta se slunila na dece a 

děkovala trampířskýnu pánbíčkovi, že je všechno zase tak, jak má. 

„Měli bychom to zapsat do kroniky, takový vítězství,“ napadlo Pepana. 

Ostatní se po něm nechápavě otočili. „No, bylo by to přece super, mít 

takovou svojí kroniku, ne?“ 

„Jsem snad v knihovně? K čemu by nám to bylo?“ zíval Krišot a 

špulil zapařený zadek do sluníčka. 

„Mohli bychom si to číst u táboráku,“ pokoušel se Pepan nadchnout 

ostatní. 

„A proč? Na to máme v databázi dost lepších historek,“ namítla 

Martička. 

„Tak pojďte třeba házet nožem nebo hrát roztahováka,“ nedal se odbýt. 

„Nech si ty kecy, nebo dostaneš od plechounů hóbla!“ umlčel ho 

Bejvák. 

Pepanovi to nekonečný válení přišlo děsně nudný, ale co mohl dělat? 

Převalil se a smutně koukal na Howarda, který mechanicky štípal dříví. 

A taková s nimi byla včera zábava. Najednou dostal nápad a potichu 

se vytratil. 

„Osada napadena!“ zazněl Howardův hlas. „Chyťte paďoury, ke kůlu 

s nima!“ Mezi jeho anténkami přeběhl modrozelený výboj. 

V Bejvákovi by se krve nedořezal. „Proboha, už je to tu zas! Velím, 

ústup!“ Všichni čtyři byli rázem na nohou a jen tak v plavkách se 

rychlostí světla ztratili v kopřivách. 

Jen Pepan žmoulal v ruce nepromokavé pouzdro ovladače a v klidu si 

hověl vedle sudu s dešťovou vodou. Slyšel, jak něco dopadá na jeho 

dno. „Teď nás už nic nezastaví, kamarádi!“ Když ho Frenký popadl za 

flígr a odvlekl k nedaleké mohutné soušce, po tváři se mu rozlil 

blažený úsměv. 
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Březnový sonet 
Jiří Vídeňský - Georg                                 1.místo Poezie nad 23 let 

 

Nejspíš nás jaro oklamalo, 

když tály v ženských očích výzvy 

a ozvaly se staré jizvy. 

V srdci si šídlo s ohněm hrálo. 

Slunce se ještě zapíralo. 

Vlaštovčí roje zvolna přizvi 

pod trámy opuštěné jizby, 

kde smělé slovo nedozrálo. 

 

Až křídel černé vlnobití 

na jiskry slunce roztříští 

a ve vlasech se střípky chytí 

ty výzvám uhneš v bojišti. 

A nezraněn v poklidném žití 

na jaro čekej. Na příští. 

 

 

 

Čakanie 
Katarína Mezeiová – Túlavá Jackie           3.místo Poezie nad 23 let 

 

ohňom prepálená 

dažďami prešibaná 

vetrami vyšľahaná 

diaľkami vyskúšaná 

 

rumom pokrstená 

srieňom pocukrená 

slnkom vysušená 

včera vybalená 

 

na hviezdy zvyknutá 

do skrine zavretá 

a túžbou zmorená 

                  čaká 

na časy túlania 
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Zneužitie úradnej právomoci. 
Ján Nôžka – Šupák                                  2.místo Próza nad 23 let 
 

Dedinská škola. Asi to čo som chcela aj keď...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 skúsiť toto. 

Autobus do mesta chodí tri krát za deň, a v podstate to mesto 

ani nepotrebujem. Práca s puberťákmi síce dá zabrať, ale ide 

o niečo úplne iné. Je to vlastne len pár týždňov, ale chodníky 

sú už mojimi priateľmi. Zatiaľ len chodníky, ľudia sú tu dosť 

uzavretý. Krajina však nie. Tie lesy, predstava nekonečna keď 

sa spoza zdanlivo posledného hrebeňa, objaví ďalší, a a to celé 

splýva do veľkej 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 loptičkou, a ona sa snaží 

drevenou tyčou odpálkovať drevený kolík zo stĺpika čo tu 

zostal po klzisku. Zvláštne dievča, s učením nemá žiadne 

problémi, ale je taká iná. Však už len jej prezývka. 

A oblečenie? Ako keby to ani nebolo dievča. Maskáče sú skôr 

pre chalanov. V Pondelok som dokonca z jej bundy zacítila 

dym, ale zas taký táborák by som aj ja brala.                                       

Tak konečne koniec prestávky. Veľmi som zvedavá na jej 

rodičov, zrejme si budeme mať čo povedať. 

* * * 

Samé ženy, len jediný muž. No a navyše je to Bessinin otec. 

Teraz neviem ako túto debatu zvládnem, odrazu tu nie je  čo 

povedať. Zadymená bunda, neobvyklé zábavky...Však ináč je 

v pohohode, dokonca ani s mobilom sa nezabáva a nelakuje si 

nechty. No a navyše je to on. S kámoškou sme vtedy zvykli 

ísť len tak do hôr na bicykloch, a časom sme si zvykli na to že 

na chate bola skoro vždy v piatok partia s gitarami a takými 

zvláštnymi batohmi. Je pravdou že väčšinu tých pesničiek sme 

nepoznali, no ale mojim pravidelným prianím bola Rosa. 

Nikto ju nevedel zahrať krajšie ako on. Pavúk,  tak to mal 
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napísané aj na tej jeho nášivke na ramene. Jediné čo 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 maľovanie na také tie kúsky dreva odpílené 

uhlopriečne z kmeňa nebol zlý nápad. Hej, boli tam 

pokvačkané nad barom na chate aj s takými úplne malými.  

Zdá sa že Bessi to celkom baví. „Vyzerá to ako skala nad 

Vyschnutým Prameňom“, „Vy to tam poznáte?“ „To si 

nedovolím tvrdiť, ale bola som tam, ten obrázok určite dostane 

nejaké čestné miesto“ „No,  na potlachu ho dostane niekto ako 

placku za výhru“.Musím si priznať že napriek mojim dvom 

diplomom neviem o čom hovorí. „Na združení bol oco, mama 

robí na zmeny?“  „Mama to už má za sebou“. „Nerozumiem“? 

„Vypadla zo steny, zabila sa.“ „Prepáč ja...“ „Pohodka, bola 

som ešte veľmi malá, vlastne si ju ani napamätám“. 

„Ale tá tvoja maľba je ozaj perfektná.“ „Ďakujem“ no a taký 

ten podmanivo odpúšťajúci úsmev za ktorým už slová nie sú 

potrebné.  

                  Tak toto by si normálne žiadalo pohárik. Ale 

vlastne ani nie je s kým. Neviem či by som sa nemala viac 

zblížiť s kolegyňami. Pomohlo by mi to vyhnúť 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 risknúť,  no čo zneužitie úradnej 

právomoci nie je na basu, no a kebyže to nevyjde tak čo, 

pôjdem ďalej. Teraz to už nepustím. Takže úradné predvolanie, 

no ale nesmiem to uponáhľať. Však najskôr mi bude treba ísť 

ku kaderníčke, a potrebujem aj niečo na seba. Tá jeansová 

minisukňa čo 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 výhľad na okolité 
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kopce. Je to asi moja najobľúbenejšia miestnosť.  

        „Potrebujem sa s vami porozprávať o Be.....teda 

prepáčte...“ „Nič sa nedeje, to skôr pochybujem že či by 

reagovala na jej úradné meno. A prečo to vykanie však 

vtedy...“  „Vy, teda ty si to ešte pamätáš? Vždy to bolo len tak 

narýchlo a ja s kámoškou sme...“  „Dva vzdialené a pritom 

blízke svety, a tiež som chcel viac ako len zahrať jeden song, 

ale...“ 

„No ale teraz už o Bessi, čo sa týka prospechu tak to je bez 

problémov. Skôr mám obavu o ňu samotnú. S rovesníčkami sa 

moc nebaví, ešte ako tak s chalanmi, stále mám pocit že je 

niekde mimo.“ „Hej, vyrastala bez matky a to...“ „Rozumiem, 

stihla mi to už povedať.“ „No a iné veci? „No, keď sme na 

prestávke má takú zvláštnu zábavku. S palicou sa snaží trafiť 

kolík a...“ „No jasne Čambrla, 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 dosť 

cítiť dym a to...“ „Vôňu dymu chce po víkende cítiť tak dlho 

ako je to len  možné, ale spravíme s tým niečo.“ „No a to by 

bolo asi tak všetko, možno sa ti tieto veci budú zdať ako 

hlúposti ale...“ Vôbec nie, a....poď dnes so mnou máme 

slezinu a Rosu som ešte nezabudol“. Neviem síce čo to slezina 

je ale slovíčko poď som potrebovala počuť už dávno. „No 

dnes by som síce mala...“ Ale nie teraz alebo nikdy. „ 

A vlastne sa mi to hodí, pokiaľ teda nebudem prekážať. No 

a pokiaľ niečo tak ti nechám  moju vizitku.“  

Mám ich uložené v najnižšom šuplíku, zlý nápad. Čo už 

organizačným talentom som nikdy neovplývala. No ale nič, 

nebezpečný pohyb a zvuk praskajúcich stehov sukne 

a  odhalenie ktoré ozaj nebolo plánované. „ Pane Bože trapas 

to...“  

„No, od tých čias ako ste sa s kámoškou kúpali na jazere len 

tak si sa vôbec nezmenila“. „Čo ty si nás tam chodil...“ Ale ten 

akože hnev bol najmizernejším hereckým výkonom  v histórii 

ľudstva. „Ale tak , vždy to bola skoro náhoda. A môžeš byť 
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kľudná. Tá vaša zátoka bola mojim tajomstvom“. V ten večer 

sme sa na slezinu nakoniec nedostali. 

* * * 

Dni veľkých rozhodnutí, toto je jeden z nich a vôbec nemám 

z toho radosť.  Francesco ktorý sa snažil byť viac než 

obchodným partnerom prišiel s neskutočnou ponukou. Šéfka 

hotelového komlexu na Capri. Niečo čo sa neodmieta aj keď. 

S Pavúkom sme to prebrali, v podstate so mnou súhlasil ale od 

toho času je to všetko iné.  

Niekoľko hodín na definitívne rozhodnutie. Tieto hory, nový 

kamaráti a vôbec skoro všetko mi bude ozaj chýbať. Ale ako 

keby niekto Prichádzal. 

„Bessie“? „ Ja som  sa vlastne prišla rozlúčiť“. „Ale ja ešte 

neodchádzam ja zatiaľ len...“ „Budete  nám chýbať, ale chcela 

som sa poďakovať. Nech už je to ako je, oco bol konečne 

šťastný.“ „ No ja...“ Vysvetľovať nemusíte, ale keby že je tu 

ešte nejaká šanca...A ináč, vtedy ako ste si ho predvolali by 

nebol došiel, keby že ho nenakopnem a toto je pre vás.“   

Placka ktorú maľovala vtedy keď to celé bola len ilúzia. 

A znova ten odzbrojujúci úsmev predčasne dospelého dieťaťa, 

ničo pred čím aj silná osobnosť musí kapitulovať. „Som rada 

že si sa stavila, zajtra sa ešte určite vidíme no a potom...“ 

* * * 

A tak sedím na pni vedľa ohňa a snažím sa niečo ukuchtiť.V 

kúzelnom krátkodlhom čase som si doplnila znalosti trampskej 

terminológie a objavila svet o ktorom som doteraz čítala len 

v Máyovkách. Rastie mi bruško a viem stopercentne že to nie 

je prejedaním. Nevadí za čas budem mať pauzu, ale isto nie na 

dlho. Bessi je už na strednej a ako tak pozerám po tých 

princoch čo sa okolo nej motajú sa zdá, že sa jej celkom ide. 

Životný štýl nejako výrazne nezmenila a musím uznať že je 

dobrou trénerkou Čambrle.  

        No už to hádam aj bude hotové. Vždy keď sa s tým 

mojim, vlastne našim vrátia zo steny, pojedli by aj jeden 

druhého. 
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Podzimní 
Jiří Pachl                                             2.místo Poezie nad 23 let 

 

Nad krajem bláznivě létají 

větrná křídla podzimu 

Slunce je na příděl a mlha polyká 

chuchvalce kouře z komínů 

Zlaté listí umazané 

od rozměklé hlíny 

Na rybníku kachní hejna, 

co nedožijí zimy 

Než Martin koně osedlá, 

dušičkové svíčky září 

Přetáčí se dny jak listy 

v obrázkovém kalendáři 

Za vzpomínky poztrácené 

mezi poli smírčí kříž 

Tak hluboko je na dno duše 

a k slunovratu o krok blíž 

Bolesti a smutky světa 

nad podzimní krajinou 

Až mráz a slunce rány zhojí 

jen ty jizvy 

zůstanou . . . 

 

 

Tráva 
Katarína Mezeiová – Túlavá Jackie                   Poezie nad 23 let 

 

Natrhala som trávu 

                         pre teba 

Každý rok   

                   jedno steblo 

Teraz sú spolu 

                  lúče do neba 

Tvoj život s mojím 

                             vedno 
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Dárek 
Miroslav Neuvirt – Wandri    2.místo Próza nad 23 let     

 

Vážený a milý kamaráde, zveme tě k oslavě padesátiletého trvání naší 

osady. Akce se koná v sále hotelu Kratochvíl v sobotu…… Cigareta 

mi překvapením vypadla z pootevřených rtů. Nalil jsem si panáka, 

posadil se do křesla a zapálil novou cigaretu. „Už kamarádi pomalu 

stárnem“,  broukal jsem si. „A nad svým mládím jen rukou mávnem“.  

Pitomost, co ? Otřásl jsem se odporem. Každý je přece tak starý, jak 

se cítí - né? A já se cítím dobře a mám se fajn. Tak jakýpak stáří.  

Tuhle osadu jsme zakládali krátce po vojně , to nám všem bylo lehce 

přes dvacet. Já se pak odstěhoval a kluky řadu let neviděl. Je to fakt od 

nich hezký, že si na mne po tolika letech vzpomněli. Co já jim ale na 

tu slávu přivezu, říkám si. Nalil jsem si dalšího frťana, zapálil další 

cigaretu. Přece jim nepovezu nějakou flašku, těch dostanou určitě 

mraky. Malovat se s nějakou plackou se mi taky nechtělo. To chce 

něco originálního. Popíjel jsem, kouřil a na nic kloudnýho  né a né 

přijít. Až později, když už byla láhev pomalu prázdná, jsem na to 

kápnul. Já jim dám Ilonku. 

   Ilonku (35, 172, 60, 4) jsem objevil vloni v létě na jezu pod 

libštejnským hradem. Seděla na lodním pytli obklopená hloučkem 

vodáků. Vykládala, že se ztratila jakési  vodácké výpravě. Je si ale 

jistá, že se pro ni vrátí a tak na ně čeká už druhý den. Také všechny 

překvapila tvrzením, že přesně nezná jméno řeky, po které připlula, 

natož  hradu,  který se jí tyčil nad hlavou. Ani chvilku jsem nezaváhal 

a nabídl Ilonce místo ve své kánoi s tím, že se po zmizelé výpravě po 

řece podíváme. Ilonka byla ozdobou lodi, zvlášť když si sundala horní 

díl plavek. Byli jsme rázem středem pozornosti. K naší lodi často 

přiráželi zvědaví  vodáci. Ptali se na přený čas, na další jez, na počasí. 

Blahopřáli mi k úžasné dceři,  někteří k úžasné vnučce. Brzy jsem 

zjistil, že Ilonka je opravdu jen ozdobou. Neuměla pádlovat, neuměla 

postavit stan,  rozdělat oheň.  Neměla také žádné peníze, ani žádné 

doklady.  Nad vším jsem mávl rukou a Ilonku si následně nastěhoval 

do svého bytu. Nesměla ovšem na nic sahat, nic dělat. V kuchyni byla 

nemožná, pračce naprosto nerozuměla, žehlení jí nešlo, úklidové práce 

přímo nesnášela.  V něčem přece jen ale vynikala. Byla stále, kdekoli i 

kdykoli při chuti. Byla nenasytná, přímo posedlá sexem. Její perverze 

neznala hranic, vše pro ni bylo naprosto normální a zcela běžné. Byl  

jsem jí nadšen a všichni známí mi ji záviděli. Po necelém roce soužití 
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s Ilonkou mi  lékař vzhledem k mému pokročilému věku doporučil  

změnit alespoň trochu styl mého života. Ovšem chci-li tady ještě 

nějaký ten pátek být. Rozhodl jsem se tedy k tomu tvrdému, ale 

nutnému kroku. Myslím tedy k tomu, darovat Ilonku někomu jinému. 

Z komory jsem donesl Ilončin lodní pytel, nacpal do něj její svršky a 

sdělil jí své rozhodnutí. Ilonko, budeš se stěhovat! 

  V ten sobotní podvečer  jsem po mnoha letech opět viděl své 

kamarády. Šerifa, Ábela a Toníka. Tři ještě statné chlapy, osmahlé 

brdským sluncem, ošlehané brdskými větry i dešti. Jejich vlasy i 

vousy byly bílé jako čerstvě napadaný brdský sníh. Dvakrát až třikrát 

rozvedení, ostřílení brdští supové. Můj odhad, který se týkal darů 

k výročí, byl naprosto přesný. Na stole se kupily naivní malůvky na 

smrkových, březových a nevím ještě jakých plackách. Přístup ke stolu 

byl zatarasen bateriemi lahví. Můj vstup do sálu s krásnou Ilonkou a 

naditým lodním pytlem vzbudil rozruch. Oslavenci zvědavě pohlíželi 

střídavě na loďák a pak na Ilonku, kterou svlékali zhýralými 

pohledy.  ,,Ahoj kamarádi,“ zvolal jsem hlasem plným dojetí. ,,Rád 

Vás opět vidím a tohle,“ postrčil jsem Ilonku s lodním pytlem ke 

stolu, ,, tohle, je teď Vaše.“ 

  Zlomeni bolem a zármutkem, oznamujeme všem kamarádům, že na 

svůj poslední vandr odešel náš šerif… Cigareta mi překvapením 

vypadla s pootevřených rtů. ,, Ty vole, šerif zemřel krásnou smrtí. Ta 

Ilonka musí bejt ale ďábel! Stěhuje se teď ke mně,“ připsal mi na 

šerifovo parte osadník Ábel. Nalil jsem si panáka, zapálil další 

cigaretu a posadil se do křesla. 

  Strašnický krematorium praskalo ve švech. Tak Ábel  to už má taky 

za sebou. Pevně jsem stiskl pravici poslednímu z trojice brdských 

matadorů, Toníkovi.  ,,Ty vole, představ si , že Ábel zemřel ve vířivce 

s Ilonkou na klíně! No,krásná smrt, co říkáš?“ ,,Jo, krásná smrt Toníku. 

Hele slyšel jsem, že se k tobě Ilonka nastěhovala. Je to 

pravda?“ Přikývl. Blahem a štěstím mu zářily oči. 

  Z poštovní schránky jsem vyndal  typicky brdský občastník Brdská 

vločka a zběžně jej prolistoval. ,,Sebevražda známého brdského 

trampa Toníka,“ hlásil palcový titulek. Cigareta mi překvapením 

vypadla z pootevřených rtů. Nalil jsem si panáka, zapálil si další 

cigaretu a posadil se do křesla. Článek pokračoval. Dopis sebevraha 

na rozloučenou:  Ilonko, stále Tě miluji!  

   Z rozjímání mne vyrušil domovní zvonek. Odklopil  jsem krytku 

dveřního kukátka. V zorném poli stál lodní pytel!   
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Jedna dobrá noc 
Eva Doudová                        3.místo poezie nad 23 let 

 

několik nespavých ryb 

vrhá letmé polibky 

ke smířené hladině 

noční hmyz 

nalákán bledým leskem 

stává se pozdní večeří 

zvířata i oheň 

uspány 

pravidelně oddechují 

pár kůstek v popelu 

pouští poslední teplo 

ve vzduchu 

vůně smírčího tabáku 

postavy pod dekou 

jsou pohlceny tmou 

a uneseny snem 

 

až tulácké ráno 

vyžene muže  

s plecháčem k vodě 

probuzený pes 

proběhne ohništěm 

žena 

možná zase 

přesolí polívku 

a staré rány 
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Vrásnění 
Eva Koubová – Evelína                                  3.místo Próza nad 23 let 

 

(Darwinova teorie pro pokročilé trampoisty s omluvou Prvotnímu 

Pisateli a pani Čapkovi – uměli to líp) 

Bylo to třetí úterý po Velkém Třesku. Hory se ještě peklyjako 

bábovka v troubě a hrozně se prášilo. Někde u kraje České tabule, 

přesněji mezi Berounem a Plzní, se v půl třetí odpoledne pohnul písek. 

Horotvorné pohyby na chvilku ustaly, ale písek se vrásnil dál. 

Dokonce vznikl jakýsi kopeček. Zemská kůra už toho měla patrně 

dost a dvě kry do sebe právě s lomozem narazily, když se na vrcholku 

kopečku objevila hlava. Vyklepala prapísek z vlasů, vyplivla kus žuly 

a překvapeně se zašklebila. Pak se vyhrabaly ruce a najednou tustál. 

Vyprášil pramantl a vysypal písek z prakanad. 

„Herdek, Jime, kam ses to vylíh? Je to tu, sakra, ňáký nesličný a pustý. 

Fujtajbl,  tady snad nemaj ani hospodu! Tma jako v pytli, mordygól, 

nemohlo by to slunce trošku hřát?“ 

Zimomřivě si přitáhl bundu k tělu. A v tu chvíli tmavá obloha 

popraskala a vyšlo slunce. 

„Uáááááh, „ protáhl se blaženě, „no to je vono!“ 

 Zvědavě se rozhlédl kolem sebe. Nic moc, právě se tvořily křemeny. 

„Teda, moc outulno tu zrovna nejni. Huš! Taky by ty sopky měly bejt 

trošku uctivější a neházet po hostech šutrákama. A sucho tu je jak na 

Sahaře. Takhle potok kdyby tu tek. Nebo řeka. Jo, to by bylo to pravý 

– pěkný oudolí a v něm řeka.“ 

Chvíli bylo ještě praticho, ale najednou skály malinko uhnuly a ve 

slunečních paprscích se zaleskly první peřeje. 

„Vono to funguje!“zajásal Jim. „ No to je bezva. Teď sebou plácnu do 

trávy a budu se válet. Hrome, dyť tu není tráva. A taky les tu chybí.“ 

Znovu se rozhlédl kolem. Potom se potměšile usmál, zavřel oči a 

nahlas řekl: 

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

Když oči otevřel, stál na zeleném svahu a za ním se kývaly ježaté 

borovice. Shodil bágl, zul boty a blaženě se natáhl do vonící trávy. 

Chvíli trvalo, než mu sluníčko prohřálo všechny kosti, spokojeně si 

pospal, ale pak se začal drobátko nudit. Vyhrábl ze břehu říčky kus 

hlíny a začal z ní plácat figurku. Docela se mu povedla. Ale když 

poodstoupil, aby si ji prohlédl, zahýbala nosem a odhopkovala do lesa. 

„No počkej, ty bestie!“ zařval Jim, dožraný tím nesolidním chováním. 
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„ Já tě...!“ a hodil za ní hroudou. Samozřejmě netrefil, hrouda se 

rozprskal o zem, změnila se v hejno pištících potvůrek a utekla také. 

Jim docela zapomněl na zlost. Bral šutráky a házel je do lesa. Děsně 

ho bavilo hádat, co zrovna z toho kusu vznikne. Z placáku byla žába. 

Z valounku se vykulil křeček. Kousek bláta se přilepil na strom a 

změnil se v datla. Hrst písku byla horší, rozprskla se do hejna much. A 

když si odrolil ruce, rozběhli se mu u nohou mravenci. 

„U všech žížal,“ vrtěl hlavou Jim, když si odplivl a vznikla stonožka, 

„zdá se mi, že jsem v největším tvůrčím rozmachu. Nemohl bych 

myslet trošku na sebe? Co kdybych si uplácalkamaráda? Je potřeba 

stvořit ještě tolik pěknejch věcí – třeba jabloně a střevle potoční a 

ňáký bobule k jídlu, jo, a taky bysme si mohli zazpívat....“ 

„Není třeba, příteli, není třeba,“ ozvalo se náhle za ním. „Ale koukám, 

že děláš dobrou práci. No, to se pozná machr, že.“ 

Jim se překvapeně ohlédl. Na jednom z prašutrů seděl decentně 

oblečený chlapík neurčitého věku a sladce se usmíval. Jim k němu 

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 výborné. A co to děláš 

s tou hlínou?“ 

Jim se zasmál. 

„Ále, jenom si tak blbnu. Vznikaj z toho děsně srandovní pidivajzlíci, 

koukej.“ 

A vypustil z prstů motýla. 

Muž ho se zájmem pozoroval. 

„Hele,“ povídá Jim, „ zkus to taky, nic to není.“ 

Pustili se společně do jedné hroudy. Jim nadšeně, muž spíš opatrně. 

Čtyři nohy, aby to líp stálo, malá hlava a ještě zbylo na ocas. 

„Tak,“ řekl spokojeně Jim, „dobrý, ne?“ 

Figurka se protáhla, zamňoukala a usadila se kousek stranou. 

„A teď každý sám,“ řekl muž a uloupl kus hlíny. 

Oba dělali velkého čtyřnožce. Jim byl hotov první, muž ještě něco 

dodělával. 

„Co to je?“ zeptal se Jima, když se jeho figurka rozběhla po louce. 

„Coby, „ řekl Jim, „kůň. A pěknej.“ 

„Hm,“ protáhl muž tvář, „a k čemu ti bude?“ 

„K čemu by byl?“ děsil se Jim. „Je hezkej, to snad stačí.“ 

„No, já bych ho teda zapřáh, ale jak myslíš. Podívej na moji krávu. Je 

tak silná jako ten tvůj kůň, ale tady dole z ní ještě navíc poteče 
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mlíko.To je dobré, ne?“ 

Jim pokrčil rameny a zatvářil se stejně inteligentně jako ta kráva. 

„Tak, a teď něco jiného.“ 

Muž začal s vervou plácat cosi bachratého. Jim vzal znechuceně 

kousek bláta a hnětl ho mezi prsty. 

„To koukáš, co?“ vítězoslavně zvedl muž do vzduchu nevzhlednou 

hroudu. „ Tohle je slepice a bude mi snášet vajíčka.“ 

Jim posmutněle otevřel dlaň a vylétla vlaštovka. 

„Ták, ještě tu mám pár kamínků, z těch bude zrní, no, paráda,“ a 

ukázal hrst plnou obilí. 

„To je dobrý,“ nadchl se Jim, „zasejem to a budem mít co jíst.“ 

Muž se pohrdavě zasmál. 

„Prosím tě, budu jíst kořínky! Tím budu krmit maso, člověče!“ 

Jim se naštval. Nabral obě ruce plné písku a vysypal ho mezi zrnka. 

„Abys vědě, tohle bude plevel, kterej ti bude pít krev. A teď se ukaž. 

Uděláme ještě jedno zvíře, majstrštyk, ať vidíme kdo s koho.“ 

Oba si dali záležet. Muž byl tentokrát hotov dřív a zálibně si prohlížel 

tlustého čtyřnožce. 

„Podívej!“ Rozjařeně houkl na Jima. „To je, co? Jmenuje se to prase a 

bude z něj masa a sádla, žes to v životě neviděl. Tak co, kdo vyhrál?“ 

Jim smutně sklonil hlavu. Tomu lesklému a přítulnému zvířeti se jeho 

hubená a umolousaná figurka nemohla rovnat. Ale najednou ucítil u 

své nohy teplo a vlhký jazyk mu olízl ruku jako by říkal: to nemá 

vejšku, Jime, pojď pryč. 

A tak se se svým psem sebral a šel. Dolů po řece, mezi vysoké stromy 

a zelenou trávu plnou kytek, tam, kde se řeka vlévá do oblohy.... 

*** 

Bylo to třetí úterý po Pádu Hvězdy. Voda stoupala a na přehradní 

hrázi cvakaly spouště fotoaparátů. Poslední strom na břehu plakal, 

když do něj narážely kameny. Po hladině nádrže plaval utonulý motýl. 

Nad tím vším se táhlo vyprahlé pole bez jediného květu plevele. 

V betonové krychli před zapnutou televizí seděl na zemi člověk a 

zacpával si uši. Pes nepokojně kňučel u dveří. Bylo pět minut po 

dvanácté. 
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Před bouří 
Jindra Lírová                                      Poezie nad 23 let 

 

Na nebi bytost z modrých par 

snad podobá se Múze. 

Teď přistoupila před kočár 

a ztratila se v duze. 

 

A těžká vůně oblaků 

se rozhoupala nad námi 

a táhlá píseň tuláků 

slzela dolů, do trávy. 
 

 

 

Úplňková noc 
Jindra Lírová                                      Poezie nad 23 let 

 

Ze střenky nebe zlato padá 

do rmenu, do travin, na nahý heřmánek. 

K ránu mám hosta a jsem tomu ráda, 

bez všeho studu přede mnou se svlék. 
 

 

 

Chvála podzimu 
Jindra Lírová                                      Poezie nad 23 let 

 

Na nebi už se sešeřilo 

pryč jsou i noční skrýšky ze zlata 

Co chtít od září   snad aby bylo 

na zemi špíny jen od bláta 

 

Ať třeba z olova se hvězdy odlévají 

a třeba matný jen  je jejich třpyt 

Proto je podzim   pro nasládlou chuť šípků v čaji 

pro mlhy v nichž můžeme se skrýt 
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Keny a Darwin 
Petr Doležal – Dollyk                                                Próza nad 23 let 

 

Už třetí den ho drželi v malé kleci, kde se nemohl hnout. Smutně 

pozoroval na malé čtverečky rozkrájený svět plný podobných 

nešťastníků a srdce mu tlouklo jako zběsilé. Měl strach. Ne o sebe, 

spíš o ně. Sedí tam opuštění, doufají, že se vrátí, ale marně. Zranění na 

noze ho ke všemu tak pálilo. To tyhle mříže, ty za všechno můžou, 

jsou jako smrt, ale daleko horší.  

Už několikrát viděl, jak se má umírat. V ty správné dny vhodné pro 

poslední let. Vznést se a nepřestat až do úplného konce. Správný 

způsob, správný den, správná smrt. Bylo to důstojné završení života. 

Záviděl těm dalším, kteří se ponořili spolu s ním a už se nikdy 

nedostali na hladinu. Ten výraz v jejich očích, ta dychtivost a vzrušení 

z lovu, když sklopili křídla a střemhlav se s mírně zdviženým 

zobákem pustili dolů. Beze strachu.  

To všechno mu ukradli! Ti dvounozí! Ti, co ho vylovili z mazlavé, 

otrávené vody. Upřeli mu ctnostnou smrt výměnou za výčitky, 

pochyby a strach. Ví, že ona tam stále čeká i s mládětem, až se vrátí, 

ale to se nikdy nestane, protože z téhle klece není úniku. Zemřou oba 

hladem a steskem, až se jí podlomí její štíhlé tmavé nohy. Ach, proč 

právě on musel přežít, aby se tím tak krutě trápil? 

Slyšel kolem sebe vzrůstající neklid. Už se to zase blíží. Ostatní se 

začali čepýřit a rozčileně křičet. Stejně si dvounozí prosadí svou. Opět 

je jednoho po druhém vezmou z klecí a budou je držet za nohy hlavou 

dolů, zase to bude bolet. Snad mu nenatrhnou další blánu, ne, nebude 

se vzpouzet. Přijme jejich vůli s pokorou, protože už má dost bolesti a 

ponížení. Neklovne do té škaredé vyschlé ruky, která po něm sáhne. 

Mohl by, ale nebylo by to nic platné. A ti, kterým ještě zbyla trocha 

hrdosti, se mu budou vysmívat. Lehce ses dal pokořit! To my nikdy 

nedopustíme! Jenže on už prostě neměl sílu vzdorovat. 

Putoval prostorem pařáty nahoru a v hlavě mu pulzovalo až k omdlení. 

V druhé ruce měl dvounohý jeho souseda z vedlejší klece. Stejný osud 

je sbližoval víc, než si každý z nich dokázal připustit. A také společná 

minulost. I jejich hnízda dříve sousedila, za útesem u západního okraje 

kolonie. Poznal ho podle šrámu pod okem. Sám mu ho způsobil. 

Zjizvený se kdysi pokoušel dvořit jeho tmavonohé družce a prohrál 

souboj o její náklonnost, jenže to už dávno nebyla pravda. Vždyť se to 

odehrálo v tom životě předtím. Teď spíš než kdykoli jindy by ho mohl 
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nazvat přítelem. 

Jejich pohledy se střetly. Zjizvený v něm měl plno vůle k životu a 

chňapal odhodlaně zobákem kolem sebe. Raději zavřel oči, v bezpečí 

temnoty se mohl lépe oddávat vší sebelítosti, které byl schopen. 

*** 

Byl tu už pátý den. Tolik se to lišilo od všech minulých cest. Únava a 

vyčerpání, všechen ten zdejší vzduch a ta spousta dřiny. Opravdu cítil, 

že si hrábnul na dno. 

Říkali mu: „Keny, neblbni. Střílí se tam, umírá. Vykašli se na to, 

kámo.“ Marně jim vysvětloval, že bude přes dva tisíce kilometrů 

daleko. V mapě, kterou na osadě studovali, to z Pákistánu do Kuvajtu 

nebyly ani dva centimetry a to je tolik děsilo.  

„Je to blíž, než si myslíš,“ sýčkoval Skokan, který nikdy nevytáhl paty 

dál než za Brdy. 

Ale Keny věděl své. Čekal tam na něj Khirtharský národní park. Po 

téhle možnosti toužil víc než dva roky. Nedal na jejich pohřební řeči a 

udělal dobře. Bylo to perfektní a jako biolog se tam doslova vyřádil. 

Když se dostal do Karáčí, zjistil, že Válka v Zálivu skončila a co čert 

nechtěl, narazil na skupinu Grýnpísáků. Nejdřív se s nimi dal do řeči, 

pak do smíchu a nakonec do spolku. 

Bylo to jedno z mála letadel, která dostala povolení porušit bezletovou 

zónu. Keny seděl na jeho palubě a dva centimetry na mapě se staly 

otázkou dvou hodin letu.  

Nikdo nevěděl, co je čeká. Nejspíš budou hasit vrty, které zapálila 

irácká armáda. Když se přiblížili ke Kuvajtskému pobřeží, došlo to 

všem. Ropná skvrna připomínala gigantické bahenní jezero, 

milionkrát větší než to, co viděl v loni na Islandu. A místo plynatých 

bublin se na jejím povrchu plácali lapení umírající ptáci. Bylo mu při 

tom pohledu zle.  

Všude to tu smrdělo po spáleném asfaltu, vzduch byl plný čmoudu, a 

když člověk smrkal, padaly z něj saze. Jak asi dopadnou jeho 

nekuřácké plíce, si Keny netroufal odhadovat. Konečně taky pochopil, 

proč dostal smlouvu jen na týden. Déle by to asi nevydržel.  

Dostal se ke skupině, která pečovala o zachráněné ptáky. Den co den 

je všechny koupali, dokud je nezbavili ropy. Zpět na svobodu se ti, 

kteří přežili, dostávali až po několika dnech. Ruce měl od té práce celé 

seschlé i přes ochranné rukavice. Kůže se mu z nich loupala a praskala 

v malých šupinkách, takže jeho prsty připomínaly spíš pařáty jeho 

svěřenců. I přes to všechno dobře věděl, proč to dělá. Mělo to smysl.  

Tak třeba tenhle Darwin. Byl to kormorán. Takových tu měli tisíce, 
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jenže Darwin byl výjimečný. Stal se vůbec prvním Kenyho pacientem. 

Proto si ho také pojmenoval. A on jako by to věděl. Nikdy ho 

neklovnul, nikdy se moc nebránil, ale přitom mu připadl takový 

vznešený, moudrý a trpělivý. Nic naplat, i kdyby byl Darwin ťululum, 

pro Kenyho znamenal naději. Neodjede dřív, než ho vypustí na 

svobodu.  

*** 

Oči otevřel až v té divné vlažné vodě. Už ho zase mrzačí. Znova měl 

pocit, že se jeho peří mění na vysušená stébla, která ho neochrání před 

chladem. Kdyby se ještě někdy potopil pro rybu, zplihnou mu letky a 

ztěžkne celé tělo, takže už se nikdy nevynoří.  

A dvounohý ho proplachoval tou otrávenou vodou a vydával drčivé 

zvuky. Nerozuměl jim a jediné, co viděl přes záplavu kalných bublin, 

byla jeho druhá kůže, kterou si navlékal na první. Není to snad jasný 

důkaz toho, že je ta voda otrávená? Ach, kdyby tak mohl letět 

střemhlav k hladině s mírně zdviženým zobákem a zemřít ve chvíli, 

kdy cítí život.  

Pak ho vrátil doprostřed hustých mříží a nechal trpět. Cožpak to 

nebude mít konce? A ty páchnoucí kousky ryb, které mu sem hází? 

Nikdy nežral krmení, vždycky to byla kořist, co jeho, Tmavonohou i 

to mladé živilo. Prostě jen přestane dělat všechno nepřirozené.  

Ve vedlejší kleci se už tísnil i jeho přítel. Hned začal znovu 

promašťovat peří tukem z kořene ocasu. A sezobal, co v kleci měl. 

Vážně si myslí, že se něco změní? „Věřím v nový zítřek,“ odpověděl 

mu na jeho tázavý pohled. Co to vlastně znamená? Že by měl víc síly 

a vůle žít? Nesmysl, tenkrát jsem ho porazil, daleko líp jsem se čepýřil 

a natahoval krk. Tmavonohá si vybrala mě, byl jsem lepší a zvítězil. „I 

ve správnou smrt, i v tu věřím a nenechám si ji od nikoho 

vzít,“ vysvětloval dále. Sám chtěl letět střemhlav a cítit, jak mu 

docházejí síly, být svým pánem a nikdy se nepodvolit. Dost silná 

slova od někoho, kdo už jednou prohrál. Jenže kdo se vlastně chová 

jako poražený?  

Ještě toho dne si po jeho vzoru začal mastit peří z ocasní žlázy. 

Rozhodl se nepoddat. Třeba opravdu má napsáno ve svém osudu, že 

ještě někdy spatří její štíhlé tmavé nohy, pod kterými se bude krčit a 

vykukovat zvědavě jejich mládě mezi zbytky skořápek. A on přiletí 

s tou nejchutnější rybou, kterou po cestě uloví. Bude to nejšťastnější 

den a slunce bude jistě zářit víc než obvykle… 

*** 

„Zvěrolékařka ráno rozhodla, že už na to máš, Darwine. Je taky 
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nejvyšší čas, protože večer odlétám. A ty víš, co jsem ti slíbil, že 

nepoletím dřív než ty,“ vysvětloval mu Keny, když ho nakládal do 

auta. I tentokrát byl Darwin klidný. Zdálo se mu, že moudře kývá 

zobákem na souhlas.  

Ropnou skvrnu se podařilo dostat pod kontrolu a zátoka kolem 

kolonie už byla bezpečná. Keny přemluvil Steva, aby ho dnes vzal na 

vypouštění sebou. Musí u toho být, aby měl jistotu.  

Byl krásný den a nebýt těch kouřících vrtů za obzorem, užíval by si ho 

ještě o něco víc. Darwinovu klec si nechal až na závěr. Sledoval, jak je 

rozdychtěný a nervózní. I přesto se nechal z klece vytáhnout bez 

klování jako vždycky. Keny ho postavil do písku a ustoupil.  

„Tak ahoj, kamaráde, a neudělej zase nějakou blbost. No, vždyť víš, 

co myslím.“ 

Darwin roztáhl ztuhlá křídla, provětral je a vznesl se do výšky.  

*** 

Vyletěl a poprvé po dlouhé době se cítil volný. Vlastně nikdy nezažil 

tak intenzivní pocit svobody. V dálce na obzoru spatřil tmavou skvrnu 

mazlavého hnusu, která se líně převalovala v těžkých dehtových 

vlnách přes okraj norných stěn. Věděl, že tam už nikdy lovit nepoletí.  

A kdyby teď zemřel, bude šťastný, protože dnešek byl jako stvořený 

pro nové začátky i správné konce. Ten pocit ho naplňoval a uzavíral 

jeho život.  

Sledoval moře a pak se střemhlav pustil s mírně zdviženým zobákem 

do vln. Cítil, že je ještě slabý, moc slabý.  

Zmizel pod hladinou a zčeřená voda se nad ním uzavřela. A pak byl 

všude kolem bohorovný klid.  

*** 

Keny tam na břehu stál několik minut, ale Darwina už nespatřil. Když 

se potopil, s napětím sledoval, kde se vynoří, jenže moře v tom místě 

zůstávalo stále mrazivě klidné. Že by ho byl přehlédl? Kdepak, dával 

si velký pozor.  

„To se stává, ne vždycky vyhrajeme,“ položil mu Steve ruku na 

rameno.  

„Vždyť já vím,“ polkl Keny naprázdno a pokusil se o úsměv, „alespoň 

měl šanci.“ 

„Tak pojď. Už je čas.“ Steve se vracel k autu ověšený prázdnými 

klecemi.  

„Ano, je čas, čas odejít,“ vzdychl. Vrátí se domů, na osadu, ke své 

práci a cestování. A život půjde dál, alespoň ten jeho. Na osadě bude 

vyprávět Skokanovi, co všechno zažil a viděl. Jen o Darwinovi 
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nikomu neřekne. Dost na tom, jak je z toho smutný on sám, a kdo by 

vlastně byl schopný pochopit, co k němu cítil?  

Zašeptal poslední sbohem, popraskanými prsty si otřel zarudlé oči a 

odešel.  

*** 

Tmavonohá seděla na hnízdě a docházely jí síly. Tušila, že už to 

nebude dlouho trvat a podlomí se jí nohy. Mládě se tiše skoro bez 

známky života krčilo vyhladovělé pod ní a pískavě oddechovalo. Jak 

asi chutná čerstvá ryba? Nevzpomínalo si.  

A pak se matka najednou napřímila a přestala na něj tlačit. Mohlo se 

zase pořádně nadechnout a v tom nádechu vyhlédlo škvírou k nebi.  

V dálce se nad útesem vznášel povědomý zobák, který se k nim 

rychlým letem blížil. Vykřikoval šťastné chechtavé zvuky a mrskala 

se v něm obrovská čerstvá ryba. A ta křídla za tím zobákem patřila 

jeho otci.  

 

 

 

Září 
Jiří Vídeňský – Georg                                           Poezie nad 23 let 

 

Už ptáci letem rorýsím 

zmizeli v zámezí. 

 

Zklamaně skřípe marná snaha 

pahýly zubů 

a léto zapřísahá: 

Ještě se jednou zakousnout 

do šťavnatého rána. 

Či aspoň v ostrém jasu září 

bradu si potřísnit 

krví ostružin 
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Strž 
Petr Doležal – Dollyk                                                Próza nad 23 let 

 

„Je to smutný,“ povzdechl si Brouk při pohledu na staré kanady, které 

se rozpadly chvíli poté, co z nich Pavouk vysypal zbytky 

ztrouchnivělých novin. „Myslíte, že se tu Gándy ještě někdy 

ukáže?“ Na to nikdo z nich odpovědět neuměl. Gándy byl vlk samotář, 

kterého párkrát pozvali na oheň. Pokaždé přišel rád, ale po pár 

hodinách na něm bylo znát, že už by byl raději zase sám, tady na tom 

svém místě, kde ho před lety náhodou objevili při slaňování. Byla to 

velká nepřístupná strž s plochým dnem. Cestu, kterou sem chodil, jim 

nikdy neukázal. Ještě na podzim se domluvili na termínu prvního 

jarního táboráku, ale Gándy se neukázal, tak vzali lana a spustili se po 

skále, aby zjistili, co se s ním děje. Ale jediné, co našli, byly kanady, 

které tu ležely celou zimu ve sněhu. Pod skálou byl malý převis, který 

ústil do útulné jeskyně, kde Gándy přespával. Celou ji prohledali, kdo 

ví, možná se z posledního čundru nevrátil, ale nenašli nic, co by to 

potvrdilo. Všem se ulevilo, když vylezli ven s prázdnou. 

„Třeba si splet datum,“ dumal Brouk. 

„Nebo je nemocnej,“ hlesl Elvi, „určitě se brzy objeví.“ 

„Co tu děláte!?“ zaznělo jim z čista jasna za zády. „Jak jste se sem 

dostali?“ Spatřili asi pětadvacetiletého mladíka, který se vyzývavě 

zastavil s rukama v bok opodál. 

Nevypadal ani trochu jako tramp a proto si Pavouk dovolil použít 

trochu ostřejší tón. „Co je ti do toho, mladej? Spíš řekni, jak ses sem 

dostal ty!“ 

Vetřelec si měřil pohledem celé okolí od velkého mraveniště po 

zbytky Gándyho ohniště. „To není vaše věc,“ odsekl, „mně to tu 

patří.“ Odhrnul si cíp kabátu a zahákl ho za pouzdro s nožem, 

Gándyho nožem. Bezpečně ho poznali. Vrhli se na něj a až potom se 

začali vyptávat. 

Jmenoval se Roman. Vůbec nebyl Gándymu podobný až na tu hlavu 

jako koleno, ale tvrdil, že je jeho syn. „Táta umřel v únoru na raka, 

chtěl, abych sem za něj přišel zapálit poslední oheň. Jako na 

rozloučenou, chápete? Tak mě sakra už rozvažte!“ 

Ten večer věnovali smutným vzpomínkám na kamaráda a Gosé se ze 

žalu ožral jako prase. 

*** 

Byla středa a Brouk seděl nad osadní kronikou. Dokola si pročítal 
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smutný zápis z minulého víkendu a stále mu v něm něco chybělo. 

Fotka! To je ono! Sám se divil, že je nikdy nenapadlo se s Gándym 

vyfotit. Jenže bez ní ten zápis nikdy nebude úplný. Matně si vzpomněl, 

že občas mluvil o svém truhlářství v nějakém Neznášově. Najít si tu 

vesnici na mapě byla pro Brouka hračka. 

Byla to malá vesnická díra. Brouk nemusel pátrat dlouho. Kousek od 

návsi, spatřil starou oprýskanou ceduli a pár metrů za ní i dílnu. 

Zvonek truhlářství nejspíš nefungoval, tak zkusil druhý s nápisem 

Zahálkovi. Z okna v patře nad dílnou vykoukla starší paní. Hned ho 

pozvala dovnitř, dovedla ho ke skříni s pojistkami a začala se shánět 

po šroubováku. Když jí Brouk vysvětlil, že nepřišel kontrolovat 

elektroměr, znejistěla. „Tak co teda chcete? Jestli něco nabízíte, 

nemám zájem.“ V chodbě to vonělo po perníku a paní musela 

odběhnout, aby ho vytáhla z trouby. 

„Víte,“ volal za ní, „přišel jsem kvůli panu Zahálkovi. Nedávno jsem 

mluvil s vaším synem a dozvěděl se, co se mu stalo. Rád bych vám 

vyjádřil upřímnou soustrast.“ V tu chvíli paní upustila plech 

s perníkem na podlahu. 

*** 

„Tos jí musel dost vyděsit. Teda ke mně někdo takhle přijít 

s upřímnou soustrastí, sekne to se mnou v tu ránu.“ Smál se i 

navzdory všem okolnostem Elvi, když Brouk v sobotu ráno na osadě 

vyprávěl o svém pátrání. 

„Zvládla to dobře,“ ujistil ho, „ale když mi vysvětlila, jak se věci maj, 

myslel jsem v první chvíli, že to se mnou sekne taky.“ 

„Takže, abych to shrnul,“ chtěl se Pavouk dopátrat pointy, „Gándy 

podle toho, co ti řekla, neumřel na raka, ale zato je od podzimka 

nezvěstnej. A navíc ten jeho kluk, co jsme ho potkali, má ještě 

minimálně dva roky sedět na Pankráci za ozbrojenou vloupačku. 

Chápu to dobře?“ 

Brouk jen kýval hlavou a špulil rty. 

„Tak to je teda těžká schíza. Budeme věřit jí, nebo cápkovi, co možná 

utek z basy?“ řekl Gosé. 

„Možná bychom měli zavolat policajty a říct, co víme. Musí přece 

ještě pátrat, jestli se Gándy pohřešuje,“ snažil se Elvi o logický přístup. 

„Neblbni,“ rozhodil rukama Gosé, „jestli měl pravdu ten mladej, 

budeme za voly.“ 

„Prdlajs,“ rozseknul to Brouk, „já s Gosém to ještě jednou prolezeme 

dole a pak se uvidí.“ 

*** 
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Jakmile se Brouk dostal až na dno, hned věděl, že tu něco nehraje. 

Velké mraveniště opodál bylo rozkopané a koukala z něj velká 

holenní kost. Zatočila se mu hlava, až si musel sednout na pařez. V tu 

samou chvíli mu něco prosvištělo nad hlavou. 

Otočil se. Jen tak tak, že stačil uhnout před další ránou. Sekyra se 

zasekla hluboko do pařezu, a Roman na jejím druhém konci s ní 

vztekle cloumal. Brouk na nic nečekal a poslal ho k zemi jedním 

z  chvatů, který se naučil na vojně. Odtáhl bezvládného mladíka do 

jeskyně a pořádně ho svázal vším, co našel. Teď jen rychle nahoru a 

něco vymyslet. 

*** 

Těžce oddechoval, když se protáhnul úzkou zarostlou soutěskou, která 

ho vyplivla na druhé straně strže. Měl na to jen chvíli, než si ostatní 

všimnou, že je pryč. Třásla se mu kolena, ale věděl, že to musí udělat. 

Do jeskyně pod převisem to bylo pár desítek metrů. 

Roman ležel stále spoutaný a v bezvědomí. Když ho tu potkal prvně, 

věděl, že s ním budou jen problémy. Znal ho už od mala, vyrůstali 

spolu v děcáku. Asi v deseti Romana Zahálkovi adoptovali a on už ho 

pak nikdy neviděl. Až do loňského podzimu. Narazil na něj v lese za 

osadou. Možná by teď nemusel být v takové šlamastice, kdyby ho 

nesledoval. 

Za ty roky udělal Roman docela zajímavou kariéru. V sedmnácti 

ukradl auto, ale Zahálkovi ho vzali na milost. Bohužel si toho dost 

nevážil a časem z něj vyrostl hajzlík par excellence. Vyvrcholilo to 

před třemi lety ozbrojenou loupeží. Chytili ho, ale peníze se nikdy 

nenašly, a když se mu z vězení podařilo utéct, šel si pro ně, aby se 

mohl vypařit. Samozřejmě si je schoval v tátově strži, kam ho Gándy 

jako kluka párkrát vzal. 

Sledovat Romana nebylo nijak těžké. Když zjistil, kde je, ukryl se a 

pozoroval, jak kope díru pod jedním stromem. Taky viděl Gándyho, 

který se vrátil na svůj flek s košíkem hub. Neslyšel, co si povídají, i 

když na sebe křičeli. Pak se začali rvát. Věděl, že musí něco udělat. 

Skočil mezi ně, odtrhnul je a v tom se to stalo. Gándy zavrávoral, 

upadl a rozbil si hlavu o kámen. 

Roman ho poznal a nad Gándyho mrtvolou o sobě kámošovi z děcáku 

všechno vyklopil. Tak se po letech dali ze strachu zase do kupy. Tělo 

zahrabali v mraveništi, ale prachy nenašli. Gándy je nejspíš našel a 

ukryl někde jinde. Hned začátkem týdne pak napadl první sníh a strž 

byla až do jara nepřístupná. 

Když Romana minulý týden s celou partou potkali, došlo mu, že po 
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penězích stále pátrá. Věděl, že ho nepráskne, ohledně Gándyho smrti 

měli dohodu, jenže… Svědomí ho užíralo celý týden. Strach a 

nejistota. Romana se musí zbavit. A lepší příležitost už se nenaskytne. 

To mu proběhlo hlavou, když nad ním tak stál. Měl v plánu ho vzít 

něčím přes hlavu, ale pak si všiml Gándyho nože. Ano, to bude hezká 

ironie. Vytrhl mu ho z pouzdra a vrazil do prsou. A teď rychle pryč, 

ještě není nic ztraceno. Ještě to může vyjít. 

*** 

„Co se, prosím tě, stalo? Gosé vypadá, že si nadělal do kalhot, prej 

jsou tam dole lidský kosti,“ strachoval se Elvi, když doběhl na skálu 

za Broukem. Gosé supěl hned za ním. 

„Nevím, vypadalo to tak. Ty seš doktor, tak by ses tam měl asi 

podívat,“ krčil Brouk ramena, „myslím, že je to Gándy.“ 

„Jsem jen zubař, to snad víš, ale fajn, omrknu to,“ souhlasil. 

„Kde je vůbec Pavouk?“ 

„Běžel na kopec kvůli signálu. Volá policajty. Hned tu 

bude.“ Vysvětloval zadýchaný Gosé. 

O pár chvil později už se Elvi spouštěl do strže, jenže sotva slezl, už 

chtěl zase vytáhnout nahoru. 

„Co je? Ten frajer zdrhnul? Já ho svázal na fest,“ dušoval se Brouk. 

Elvi si ho změřil pohledem a pak se ho hodně divným tónem zeptal: 

„Seš si jistej, že jsi ho jenom svázal? Protože tam leží tuhej.“ 

„Neblbni, já ten chvat umím, nezabil jsem ho. Určitě dejchal, když 

jsem odešel,“ bránil se Brouk a byl z toho úplně mimo. 

„Jistý je, že teď už nedejchá, pod sebou má kalu krve a v hrudníku má 

zapíchlou kudlu…“ Elvi to nedořekl, protože z roští se najednou 

vyloupnul Pavouk. 

„Policajti tu budou tak za půl hodiny, cestu jsem jim popsal,“ hlásil. 

„Co dělá ten hajzl? Proč ho nikdo nehlídá?“ 

„Je po něm,“ odpověděl mu Gosé a otočil se po Broukovi, který si 

začínal rvát vlasy. 

„Tys ho, Brouku, tó…?“ Zíral na kamaráda a zblednul. 

„Byl živej, když jsem odcházel,“ mumlal si Brouk už jen tak pro sebe, 

jako by se o tom chtěl sám přesvědčit. 

„Není to nějaká blbá legrace, co Gosé? Nějakej váš vtípek,“ Trhalo 

Pavoukovi v koutku. 

„Pro Kristovy rány, snad si nemyslíš, že jsem takovej magor?“ spustil 

Elvi. 

„To ne, promiň,“ omlouval se Pavouk, „jenže jestli to neudělal Brouk, 

pak si to ten mladej musel udělat sám, jinak nevím.“ 
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„Sám? To snad nemyslíš vážně,“ tlemil se skoro nepříčetně Gosé. Pak 

se hystericky otočil na Brouka. „Promiň, ale podle všeho jsi to musel 

bejt ty. Přece nemůžeme věřit, že se sám a ještě svázanej probodnul 

nožem. Možná bys měl konečně říct, jak to dovopravdy bylo.“ 

Brouk se po něm nechápavě kouknul. „Jakým nožem? Proboha, věřte 

mi, já ho jen praštil do hlavy.“ 

„Elvi to řek, trčí z něj Gándyho kudla,“ řval na něho Gosé, „a dole jsi 

byl jen ty a on. Jeden z vás to musel udělat. Tys na to měl rozhodně 

dost času. Tak už přestaň a…“ Najednou se svalil jako podťatej. Nad 

ním stál Elvi a hladil si otékající pěst. „Splet se, že jde o Gándyho nůž 

jsem neříkal.“ 

*** 

Tenhle zápis byl pro Brouka tím nejtěžším, co kdy dělal. Ale jako 

kronikář si nedokázal představit, že něco zamlčí. Proto vzal nakonec 

pero a pustil se do něj. Gosé jim ještě před příjezdem policie všechno 

vyklopil. Jak potkal Romana, jak nešťastnou náhodou umřel Gándy, o 

té jejich krvavé dohodě, uloupených penězích, prostě všechno. I to, že 

se cestou pro Pavouka a Elviho stavil ve strži. Kdyby ho v tu chvíli 

nenapadlo, že si zahraje na osud a probodne Romana nožem jeho 

nevlastního otce, kdyby ho umlátil větví nebo šutrem, nikdy by se 

nepodřekl. Nikdy by nikdo na nic nepřišel. A Brouka při těch řádcích 

mrazilo v zádech hlavně proto, že věděl, jak málo chybělo, aby ten 

pruhovanej mundůr navlékli jemu. 

 

 

 

Rozdíly 
Jiří Vídeňský – Georg                                           Poezie nad 23 let 

 

Tvá ruka- šípková větvička 

týrá mé srdce. 

 

Je sevřené jako moje 

říčka lesy 

a přes peřejky snění 

se drásá o trny. 

 

Kolem nás 

ale šmíra hraje Lásku 

a šilhá do publika. 



 68 

Zaplať Pajda 
Lenka Němcová – Aki                                                Próza nad 23 let 

 

Měl bych se po noční dvanáctce vyspat, říkám si,když vcházím do 

řeznictví U Franty. Ale to bych nestihl uvařit na vandr. A pohled na 

to,jak kamarádům chutná za trochu nevyspání stojí. Ne nadarmo mi 

říkají Miki Kuchař. 

Dnes mám štěstí, většinou tu bejvá plno. Franta bere maso jen u 

soukromých zemědělců. Kus flákoty v plastu u něj nenajdeš. A jeho 

uzenářský speciality(recept samozřejmě neprozradí) jsou vyhlášený 

široko daleko. 

Vtom vejde Honza, tovaryš jak říká Franta s dřevěnou tyčí plnou 

klobás a rajská vůně hned naplní celej krám. Ach jo,zas tu nechám půl 

výplaty. U Franty by neodolal snad ani vegetarián. 

Doma balím uzdu, zatímco na plotně bublá guláš a z trouby voní 

buchty. Paráda, stíhám všechno v pohodě,ještě se stačím na hodinku 

natáhnout. Ale musím si natočit budíka,jinak bych určitě zaspal. 

Mám pocit,že jsem si šel lehnout před chvilkou. Zarazím 

budík,přinutím se vstát,ale připadám si ještě unavenější než když jsem 

si šel lehnout. Budík už musel chvíli zvonit,než jsem se probudil. 

Mám půl hodiny času. Naštěstí už mám všechno zabaleno a 

připraveno. Guláš už vychladl,tak honem ho nandat do 

sklenice,nazout kanady a tradá na nádraží. 

Na nástupišti už vidím Tobyho a Choroše,našeho neoficiálního šerifa. 

Ajťák má všechno propočítáno na minutu přesně,vchází na scénu 

současně s přijíždějícím vlakem. 

 Ve vlaku Toby tahá kytaru z futrálu a rozumuje:,,tak furt čekám,,kdy 

nám ten výpravčí přinese flašku a on nic!,,Jakou flašku ?“nechápe 

Ajťák ,,No přece to už znal Wabi Ryvola-výpravčí zelenou 

dává!“chechtá se Toby. ,,A vůbec-vyndej taky to svoje sladký 

dřevo,ať to můžeme sladit.“ 

Výpravčí to konečně odpískal a do vagónu vchází průvodčí Standa, 

přezdívanej Sranda. Už to bude skoro rok,co jsme spolu jeli poprvý.  

,,Ahoj kluci,tuhle se tady po vás sháněl děda Vomáčka. No ten, co 

sedává vždycky tamhle v tom koutě. Jezdí do Lípy za dcerou a 

vnoučatama.“ Standa zná všechny svý pravidelný cestující, kterým 

říká štamgasti.,,Zrovna říkal,že už jste dlouho nejeli. Že mu při tom 

hraní cesta vždycky pěkně uteče.“ 
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,,No tak,že nevozíš ve vlaku kytaru ty,když tu nejsme“,směje se 

Choroš.,,Že vozíš jenom struny... 

Tenkrát jela docela velká banda..Toby hrál jak o života a zrovna když 

zpíval Průvodčí je ňákej divnej patron,vešel Standa. A najednou-

prásk! Tobymu rupla struna.,málem mu vyšlehla oko. Jako kdyby to 

všechno bylo načasovaný. 

Průvodčí nehnul brvou,jenom kouknul na 

kytaru.,,Nojo,géčko“,pokýval hlavou a zmizel za dveřma, Toby 

nešťastně koukal na kytaru a průvodčí už je zase tady a se 

slovy,,tumáš“ mu podává malej papírovej sáček s nápisem Pyramid a 

zase zmizí. Toby jen mátožně poděkuje a vytáhne z něj náhradní 

strunu.,,To jsem ještě nežral,“kroutí hlavou Ajťák,,,průvodčí,kterej 

místo jízdenek rozdává struny!“ 

Nakonec na ty jízdenky  taky dostal. Ale ještě předtím mu Toby  strčil 

do ruky kytaru,ať si tedy aspoň zahraje.   

Choroš dává Standovi zvadlo na náš oheň. Standa říká,že je to pro něj 

čest a že se vynasnaží zařídit,aby zrovna neměl službu. 

V Lípě přistoupilo hodně lidí,vagón je skoro plnej. Ne každej má 

náladu poslouchat písničky,tak kluci zabalí kytary a jen tak povídáme. 

Standa běhá po vlaku a pak si k nám přijde na chvilku sednout. 

Dávám do placu buchty.,,Ty jsou skvělý“,chválí Ajťák.,,Honem to 

schovej,nebo ti nezbyde ani na snídani. Připadám si jak pohádkovej 

Honza na vandru. Ale ten nejel vlakem jako my. Že jsi nešel radši na 

pekaře nebo cukráře!“ 

,,Neboj,všeho je dost,aspoň se to nezkazí“,poplácám nacpaný žracák a 

opřu hlavu o opěradlo. Nevyspání se začíná projevovat. 

,,To u tebe opravdu nehrozí,že by se něco zkazilo“,směje se Ajťák“ 

Cestu na kemp mám rád. Ani mi nevadí,že je to krpál jak kráva,jak 

říká Choroš. Ten úžasnej výhled ze skal,když člověk konečně stane 

nahoře dá na tu námahu zapomenout. 

Kus cesty je vytesanej ve skále. Několik metrů se po ní táhnou vyrytý 

koleje. Ajťák,kterej proštudoval všechny historický záznamy o tomhle 

kraji tvrdí,že je to pozůstatek prastarý obchodní cesty a že to vyjezdily 

formanský vozy,ale mě to připadá jak z planiny Nazca. Na konci je do 

skály vyrytej kříž a letopočet z 18.století.. 

Blížíme se ke studánce,která je požehnáním pro celý okolí a podle 

všeho sloužila už těm  formanům,než dojeli k první hospodě. 

Poklekám a nabírám to báječnou chladivou vodu s nepatrně železitou 

příchutí. 
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,,Měli bysme jí zejtra prohlídnout a vyčistit,“říká Choroš.,,Aby 

sloužila žíznivejm poutníkům dalších sto let. 

Od studánky to máme na kemp co by kamenem dohodil. 

Náhle slyšíme hlasy. Že by ňáký další vandráci? Na ty je to snad až 

moc velkej hluk.,,Aby nám tu někdo nedal kešku,“strachuje se Choroš. 

Nedávno zřídili cyklostezku,ale ta vede o kus dál I když některý 

cyklisti jezdí i mimo. 

Cesta se rozšiřuje a místo po měkkým koberci z jehličí jdeme 

najednou po asfaltu. Tohle tu ještě nedávno nebylo. A to ještě 

nevíme,že to nejhorší nás teprve čeká. 

Na konci cesty je parkoviště,na kterým stojí autobus a několik aut. Na 

jednom je nápis Zážitková agentura Dobrodruh. Outdoorové 

aktivity,rafting,potápění,lety balónem... 

Museli přijet druhou stranou,kde vždycky bývala závora. A stojí tu 

dřevěnej domek, takovej ten moderní srub.  

Ajťák nedávno vedl řeči,že by se tu bufáč uživil.,,Buď rád,že je tu 

voda,tý si musí člověk na pískovcích vážit,“okřikl ho tenkrát Choroš. 

Koukáme zkoprnělě na reklamní poutače Dobrodružný víkend 

v přírodě a Zažijte noc pod hvězdami. Vedle je nápis: Ubytování  

                                           penzion-200 Kč 

                                           převis-100 Kč 

                                           stan-80 Kč 

                                           širák-50 Kč 

                                           zapůjčení spacího pytle-40 Kč 

                                           zapůjčení karimatky 

                                         

,,Vy jste přišli na to výběrové řízení?“,osloví nás mladší chlápek 

s visačkou Personal manager. 

 ,,Jaký řízení?,“vyděsí se Ajťák.,,No přece na průvodce. Vy jste 

nepřišli na inzerát?,“zeptal se pán zklamaně. 

,,Milej pane,“vrátí se šerifovi řeč.,,My jsme sem jezdili na vandr,když 

vy jste ještě tahal dřevěnýho kačera. Co to má tady bejt?“ 

,,Naše společnost koupila tenhle pozemek před půl rokem. Chceme 

lidem zprostředkovat nevšední zážitky. Agroturistika teď letí,ale my 

jsme chtěli zkusit něco jiného. Dneska každý griluje na zahradě,ale 

víte,kolik lidí nikdy nejedlo špekáček opečený nad ohněm? Většina 

mých známých nikdy nespala pod širákem. Když jsem nadhodil,že by 

to šlo zařídit,byli nadšení. Noc ve skalách pod hvězdami! Prostě jsme 

našli díru na trhu. Neměli byste zájem o spolupráci? A nějakou dívku 

jako hostesku nemáte?“ 
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Začíná mi to docházet. Připadám si jak v trampským hororu. Ten 

převis,kde mají jejich klienti spát bude nejspíš náš kemp... 

S hrůzou sleduju,jak Toby tasí svůj pověstnej nůž vzor Krokodýl 

Dundee. 

,,Toby,proboha ne!“,vykřiknu zoufale. 

,,No to víš,že tě nenecháme jet až na konečnou“,ozve se konejšivě 

Tobyho hlas. ,,Co by si tam s tebou Standa počal. Zase jsi měl 

noční,viď.“ 

,,Miki,víš že si vážíme toho,co děláš pro spokojenost osadních 

žaludků“,přidá se Choroš.,,Ale nemusíš to přehánět,abys pak ve vlaku 

únavou usnul. Ale teď už honem seber bágl,vystupujeme!“ 

Standa nám zamává na rozloučenou a vlak  pomalu mizí v dálce. 

Začíná normální vandr. 

Zaplať Pajda. 

 

 

Být  tak... 
Jiří Valíček – Fidel                                    Poezie nad 23 let 

 

Být tak zrcadlem, být sponkou do tvých vlasů, 

být polštářem co pod hlavu si dáš, 

anebo vteřinou jen, zlomkem tvého času, 

či stínem být, jež zakrývá ti tvář. 

 

Tak lampičkou být, na tvém nočním stolku, 

u lůžka tvého ve dne v noci stát, 

či vánkem být a moci v letním horku, 

zlehounka, jen pro tebe vždy vát. 

 

Být rtěnkou tvou, tak denně bych tě líbal,  

být šálou tvojí, mohl bych tě hřát. 

Na obloze sluncem, denně bych tě vídal, 

tvým perem být, tvé dopisy bych psal. 

 

Však jsem čím jsem - snad pouhým jenom snílkem, 

snad tulákem jen, větrem - co tu vál. 

Jak Cyrano ti tedy, mávám něžným kvítkem 

a širák svůj a touhy, s ním odhazuji v dál. 
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Písničkář 
Jiří Pachl                                                               Poezie nad 23 let 

 

Nikdy jsem neuměl hrát, 

nikdy jsem neuměl zpívat 

Před lidmi s kytarou stát, 

do očí se jim dívat 

Chtěl jsem jak Merta hrát, 

psát verše jako Kryl 

a akordů aspoň pár 

jen stěží se naučil 

Tisíckrát přehrané pásky 

byly můj Otčenáš 

Vyznání vzpoury a lásky 

hledal jsem na strunách 

Nosil jsem vlasy dlouhý, 

Dylana znal nazpaměť 

A nemoh´ jsem spát z touhy 

změnit v lepší svět! 

Pravdy plné vykřičníků 

skryté ve všech písničkách 

Básně psané do šuplíku 

a John Lennon na tričkách 

A taky holkám hrát 

chtěl jsem po setmění 

„Co musíš se větru ptát“ 

a „Časy že se mění!“ 

Dívám se s úsměvem zpět 

a roky přibývají 

V lepší se nemění svět, 

dál kluci v parku hrají 

Na všechna velká přání 

pořád míň času zbývá 

Dnes velkým pravdám se bráním 

a někdy si potichu 

zpívám.. 
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Bláznivej měsíc listopad 
Jiří Pachl                                                               Poezie nad 23 let 

 

Včera, 

když jsem šel od Tebe 

blikaly hvězdy a žlutý světla lamp 

bodaly do očí 

V rozšklebených průjezdech 

šedivejch domů 

míhaly se stíny polekaných koček 

a v uších mi drnčelo 

půlnoční ticho a střepy 

Tvých slov 

A najednou se mi chtělo 

nebýt NIČÍM a NIC, 

jen splynout s tím tichem 

Pak jsem si vzpomněl na písničku, 

kterou dávno jsem neslyšel 

O tom, 

že Blázni umírají nadvakrát 

a nevím proč 

jsem se nahlas zasmál 

Pak byla noc 

a mně se zdál sen 

o velké výpravě do Himalájí 

Všichni se hrozně divili, 

proč mám na laně přivázanýho 

plyšovýho medvěda s růžovou mašlí 

Poslal jsem ti pohled z Káthmándú: 

„Byli jsme na Everestu, je tu moc hezky, 

jen ty laviny.. 

Mám zmrzlý uši. Potkal jsem sněžnýho muže, 

je hrozně chlupatej... 

Neboj, vždyť já zase přijdu 

Tvůj...“ 

Pak bylo ráno, 

kousal jsem do do tvrdýho rohlíku 

Za zamlženým oknem 

se proháněl studenej vítr, 
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začínal druhej den prosince 

A jen tak mě napadlo, 

že indiáni měli stejně pravdu 

- listopad je zatraceně bláznivej měsíc... 

 

 

 

Óda Ešusu 
Jana Sloupová  - Jančí                                   Poezie nad 23 let 

 

Jsem starý. Ó hladovče. 

Však překrásné to uši mám. 

A stačí chvilka, jenom chvilka. 

Líbezně Ti zazpívám. 

 

Co na tom že jsem zvenku černý, 

Zevnitř správná patina. 

S konzervou či hrstí čaje, 

Rituál se začíná. 

 

Už tvůj děd mě kdysi vozil 

A tvůj synek bude též 

Že jsem celý otlučený? 

Lepšího tu nenajdeš! 

 

Takže přilož trochu klestí 

Ty víš jak a ty víš kam 

Připrav hrnek. Ó ta vůně. 

Slyšíš? …..Už ti povídám. 
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Jak jel Jaroušek na vandr 
Tomáš Machalík – Doug                                         Próza nad 23 let 

 
„Jarouši, počkej!“ 

Drobný hošík s vyplašeným pohledem, soustavou dvou silných čoček 

na očích a obrovským futrálem v ruce se polekaně rozhlížel. To už 

jsme k němu ale všichni tři přibíhali a Borůvka ho uklidňoval: „Neboj 

se, prosím tě, my ti nechceme nic udělat, naopak!“ 

Jaroušek mu evidentně moc nevěřil, protože s podobnými individui 

měl bohaté negativní zkušenosti. Celá jejich třída byla plná grázlů a 

on mezi nimi dost trpěl. Při tělocviku, což v podání našeho tělocvikáře 

znamenalo „fotbal po celý školní rok bez ohledu na počasí a osnovy“, 

totiž nebyl pro kolektiv naprosto žádným přínosem, zatímco v 

ostatních předmětech strčil do kapsy všechny spolužáky najednou, 

takže jim ho navíc pořád někdo dával za příklad. Ke všemu to ještě 

byl hudební talent a vyhrával kdejakou kytarovou soutěž. A právě o to 

nám šlo. 

„Tak co teda po mně chcete?“ zeptal se plaše. 

„Chceme ti nabídnout, že tě vezmeme do party.“ 

„Mě? A proč? A do jaký party? A... ale mně by to naši stejně 

nedovolili, táta je u vojáků a nedá se s ním rozumně mluvit.“ 

„Já bych naopak řek‘, že v tomhletom tě podpořej‘. Hele, nemysli si, 

my nejsme žádní chuligáni, co hulej‘ trávu, zapalujou popelnice a 

stříkaj‘ sprejem po zdech. My tři, teda tadyhle Tommy, Rejsek a já, 

jsme totiž trampové, chápeš? Zálesáci! Každej víkend, vlastně skoro 

každej, prostě když není další tejden písemka nebo tak něco a když 

zrovna nikdo nemáme žádnej průšvih, jezdíme ven. Jako do přírody. 

No prostě do lesa! A to by tvůj tatík určitě schvaloval, aspoň by tě to 

zvocelilo, když už se teď nechodí na vojnu,“ nadšeně agitoval 

Borůvka, až se z toho zakuckal. Rychle jsem proto dodal místo něj: 

„A kromě toho si myslíme, že když budeš patřit k nám, mohli by ti dát 

pokoj ti magoři z vaší třídy, co říkáš?“ 

Nechci se chlubit, ale tenhle argument zabral okamžitě a stoprocentně. 

Jarouškovi se rozzářily oči a vyhrknul: „To jako fakt, jo? To by teda 

byla věc, pánové! K čemu vám ale budu zrovna já?“ 

„Tak za prvý, chráníme slabší, teda v tomhle případě tebe. A navíc 

přece válíš na kytaru, ne? Tadyhle s Rejskem se teď to, no, řekněme, 

za poněkud dramatických okolností nečekaně rozešla jeho přítulkyně, 

a jak je z toho celej přešlej, nic moc s ním není. Tak jsme si řekli, že 
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by to moh‘ spravit pořádnej táborák a nějakej ten tklivej nebo třeba i 

rozvernej song. Akorát že my umíme hrát leda tak na nervy, a k tomu 

se zpívá fakticky dost mizerně,“ zahrál jsem na city, když už mi to 

nejde na kytaru. 

„Aha, jasně. Já teda žádný tyhlety vaše písně neznám, voni naši kromě 

vážný muziky uznávaj‘ akorát Neckáře. Kdybyste ale zvládli vopatřit 

mi nějaký noty, klidně si pár kousků nastuduju. A s našima to proberu, 

snad by mi máma pomohla tátu přesvědčit. Akorát že... já vůbec 

nevím, co to vlastně vobnáší: nikdy jsem nikde takhle tábořit nebyl a 

znám to akorát z Winnetoua. To ale asi nebude úplně přesně vono, 

co?“ 

„Dobrej dotaz, zelenáči,“ pochválil ho Borůvka, který už zase dýchal 

téměř normálně. „Nic těžkýho to ale není. Poněvadž už je skoro léto, 

spí se pod širákem. Jídlo si bereme na starost my, jestli ti teda nevadí 

strava z konzervy. Samozřejmě, kdo si chce vzít něco svýho, není 

problém, uzda to utáhne. Jo, akorát vod nádraží se jde kus lesem a 

vobčas i trochu bahnem, takže to chce počítat s tím a vybavit se. Tvůj 

tatík je voják, že jo? Tak si třeba můžeš vzít jeho půllitry, s těma 

budeš rozhodně v pohodě. Hlavně ale nezapomeň to nejdůležitější: 

sladký dřevo!“ 

* * * 

Vyrazili jsme v pátek odpoledne jako obvykle. Všechno jsme 

přichystali, jako kdyby k nám měli přijet na kontrolu rodiče, a v 

sobotu ráno jsme skoro nemohli dospat. Jarouš, teda teď už vlastně 

Jerry, si totiž doma ten opušťák fakticky vyjednal! V sobotu ráno měl 

ale ještě mít nějakou soutěž v preludování, a tak jsme se domluvili, že 

přijede odpoledne vlakem a my na něj počkáme na nádraží. Vyrazili 

jsme tam pro jistotu o hodinu dřív, jak jsme se těšili na tu večerní 

hudební slávu, která z naší party konečně udělá opravdové a 

plnohodnotné trampy se vším všudy! Konečně si amplión významně 

odkašlal a dojatě se vysmrkal, jak mívá v podobných citově napjatých 

situacích ve zvyku. Výpravčí vyhlemýždila svou korpulentní postavu 

z kanceláře a za zatáčkou se konečně ozvalo vysvobozující zahoukání. 

Oprýskaná červená nestvůra pomalu přijela, zastavila a úlevně si 

odfoukla. Vzduch zhoustl napětím tak, že by v něm možná stála i 

hliníková lžíce, co je máme ve školní jídelně. Kam se hrabou všechny 

westerny, které jsme kdy viděli! Po nekonečně dlouhé době se pomalu 

otevřely přední dveře a z nich vypadla podivná postava i s 

příslušenstvím. Zazvonilo to, výpravčí hvízdla, dveře se zavřely a vlak 

odsupěl na další štaci sobotního jízdního řádu. Chvíli jsme na sebe 
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rozpačitě, v některých případech až vysloveně zklamaně zírali. Pak 

jsme nicméně vylučovací metodou dospěli k závěru, že ten 

mimozemšťan, který se teď tak nešťastně zmítá na nástupišti, by 

teoreticky přece jen mohl být náš Jerry. Došli jsme k němu, pomohli 

mu na nohy zamotané do jakýchsi popruhů a zvedli obrovský klobouk, 

který mu spadl přes oči a shodil mu brýle do kolejiště. Jaroušek si 

nasadil upadlou optiku, zamžoural na nevděčný svět a nesměle 

zadrmolil: „Díky, kluci, teda vlastně pardi. Zřejmě jsem to nějak 

neodhadnul.“ 

Beze slov jsme na něj všichni tři zírali, až si toho všiml. 

„Dobrý, ne? Ten širák pro mě sehnala mamka přes nějakou svou 

známou ze souboru lidovejch tanců. Vůbec sice nechápu, jak se pod 

ním spí, ale předpokládám, že vy to umíte, takže to naučíte i mě a tu 

jednu noc to určitě nějak zvládnu.“ 

Všichni tři jsme od nebožáka podvědomě poodstoupili, kdyby to 

pominutí mysli třeba bylo nakažlivé. Borůvka navíc vypadal, že se mu 

vracejí problémy s dýcháním. Jaroušek na to ovšem nedbal a nadšeně 

vysvětloval dál: „Tadyhle uzdu mám vod sousedů, vona jejich Háňa 

jezdí na koni. Několikrát mi sice vysvětlovala, k čemu kterej řemen je 

a kam patří, ale nejspíš jsem to nějak popletl a zamotal jsem se do 

nich. Holt asi nejsem kůň.“ 

Tři páry očí se obrátily v sloup a daly najevo zásadní nesouhlas s 

posledním proneseným tvrzením obhajoby. 

„Jídlo jsem teda nebral, jak jsme se domluvili. Do menzy na konzervě 

jsem vloni v létě chodíval na vobědy, když tam přednášel táta, a byla 

to vždycky bašta. To si dám líbit!“ 

Šest očí nevěřícně zamrkalo. Jaroušek se shýbnul pro dvě igelitové 

tašky a pokračoval: „Tady mám ty tátovy půllitry, jak jste mi radili, 

akorát se bojím, že ten dopad tak úplně nepřežily.“ 

Zlověstné zachrastění střepů v jedné z tašek jeho i naše obavy 

nezvratně potvrdilo. Borůvka konečně našel ztracenou řeč, ačkoli 

podle pohybů jeho čelistí a mimických svalů se chvíli zdálo, že ode 

dneška už bude mluvit jedině rybím jazykem. Pak mu ale hlasivky 

přece jen naskočily a on se skřehotavě zeptal: 

„No a to sladký dřevo máš kde?“ 

Jaroušek se usmál jako u fotografa o narozeninách a vítězoslavně 

zvedl druhou tašku, nacpanou černými tyčinkami. Pak se nadechl a 

spustil líbezným hláskem:  

„Rozhod‘ jsem se léčit lásku lékořicí 

a dal jsem za ni celej tátův plat...“ 
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První jarní 
Petr Doležal – Dollyk                                                  Poezie nad 23 let 

 

Schouleni před deštěm v kapucích zdrbaných 

pomalu mizeli pěšourem do ráje. 

Jak já jim záviděl flekatej ármyfrak, 

skupinkám čundráků na milost vydaných 

samotám nádraží, ze kterých odjel vlak. 

 

Pod krempou širáku ukrytý za stíny 

tak jako každý rok, když jaro uzraje, 

ošlapat koleje půlkrokem baletním. 

Trochu se trmácet, bejt cejtit od špíny, 

nepřestat děkovat, že dneska patřím k nim. 

 

 

 

 

Čundráci 
Petr Doležal – Dollyk                                                  Poezie nad 23 let 

 

Telegrafní sloupy nestárnou, 

poznaly už generací pár 

a všechny z nich kolem tiše jdou, 

dědictví, co znamená tvůj dar. 

 

Generace příští, ty to víš, 

zase jenom sloupy z telegrafu 

naučí je přírodě žít blíž, 

jít po stopách našich epitafů. 
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Soumrak tuláctví 
Petr Doležal – Dollyk                                                  Poezie nad 23 let 

 

V hájenství mrtvých sublunárních kráterů, 

v sousedství bagrů hledat útočiště, 

dusit se, dehet šátkem roztírat 

do rozdrásaných záhybů své duše. 

Ten tulák v tobě padl v nemilost. 

 

Tiše se proplést pavučinou napětí, 

v soustředných sférách kolem elektráren 

sbírat a házet ptáky bez křídel 

u trafostanic do masových hrobů. 

A pohřbít s nimi i svou nevinnost. 

 

Plynout tím časem znásilněných nadějí, 

v jednotě plochých slibů manévrovat, 

hrany si zbrousit, pak se protáhnout 

na zaprodaných zásadách své ctnosti. 

Zabít tak lásku a podpořit zlost. 

 

Snad pokud někde v mezihvězdném prostoru 

ideál toulek chycen satelity 

chrání ty pidizbytky toužení 

na kódovaných frekvencích svých sítí, 

má také každý tulák budoucnost. 

 

 

 

Prosincová rána 
Tomáš Dolenský – Čepek                                    Poezie nad 23 let 

 

Tak jako stokrát předtím 

trochu chvojí, větve a sirka 

snad se rozhoří, nevím 

a zima hraje si v dírkách 

starého kabátu z kůže 
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Dobrý tramp Jonáš v Pekle 
Miloslav Lukavec – Lišák                                            Próza na 23 let 

 

„Nojo, nojo, dyk já vím, já se do Nebe asi nehodím, a navíc se mi to 

tam zdálo nudný a nespravedlivý“, blouznil dál dobrý tramp Jonáš, 

„no tak jsem tady v Pekle. Hlásím příchod.“ 

„Tak se posaď, sepíšeme raport o nástupu, vysvětli proč Jonáš,“ pravil 

čert na centrální přijímací recepci. 

„To máš jak ten Jonáš co ho spolkla velryba, mě taky sežrala 

komunistická velryba, a zase mě vyplivla. A v Nebi to bylo stejný.“ 

„Místo narození? Kolín? Píšu Čechy, to stačí. Datum narození, stačí 

století, píšu dvacátý, dyk je to jedno, stejně jsme teď už všichni 

nesmrtelní. Poslední povolání tramp v důchodu, dobrý, to tu ještě 

nemám. Tady mi bliká eSeMeSka, že jsi byl z Nebe vyloučen na 

vlastní žádost, tak povídej, já to musím do Pekelný knihy zapsat.“ 

„Já jsem nějak nepochopil, že Nebe není odměnou, ale za trest, furt 

mě tam někdo vychovával a okřikoval. Nebylo tam pívo ani tabák, 

zato tam byla nuda.“ 

„Jo neshody s Nebesským řádem, tak to nejsi sám, však uvidíš. 

Alkohol a tabák jsou tady v Pekle povolený, je to divný, ale starat se 

po svý smrti o svý zdraví, je trochu blbost. Stejně je povolený sprostý 

klení,  sprostě taky můžeš mluvit, ale upozorňuju, že v Pekle nejsou 

žádný slova považovaný za sprostý. To je proto, aby se nikdo nemohl 

vytahovat na druhýho, že je lepší, protože mluví jen slušně. To jen na 

zemi je zvykem se na někoho vytahovat, a když jeden neumí být lepší, 

tak aspoň udělá druhého horším. A teorie, že šaty dělaj člověka, tady 

taky neplatí. 

Tady klejou a sprostě nadávaj jen čerti, protože ti to maj v pracovní 

náplni. Jen si klidně sprosťač, ale uvidíš, že když je to povolený, tak tě 

to nebude bavit. 

Prohlížíš si Koncesní listinu, dobře děláš, aspoň víš na jakým nou-hau 

Peklo pracuje a všimni si podpisů, to jsou naši dodavatelé duší, a 

někteří z nich jsou už taky našimi věčnými hosty: Alláh, Amon, Aton, 

Baal, Brahmá, Buddha, Engels, Gébls, Hospodin, Indra, Jah, Jehova, 

Ježíš, Krakonoš, Kršna, Lenin, Manitú, Marduk, Marx, Ódin, Perun, 

Qetzatkoatl, Re, Rýbrcoul, Svantovít, Valkýra, Virakoča, Višňu, 

Vogesus, Zalmoxis, Zeus. 

Teď tě provedu Peklem, uvidíš ho celý a naposled. Pak už budeš jen 

ve svý sekci, potulování duší po Pekle není povolený. No nesměj se, 
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my už si tu s každým poradíme. 

Tohle je bolševický peklo, komouši tu mají stálej Sjezd komunistický 

internacionály a právě schvalujou 7824. rozhodnutí o tom, že všichni 

v Pekle musí být s okamžitou platností šťastní. Současně schvalujou 

rozhodnutí o odvolání Kolektivního vedení Pekla.“ 

„A to můžou rozhodnout?“ ptá se Jonáš. 

„Nejen můžou, oni musí a to na věčné časy a nikdy jinak. Je to tady 

jejich jediná a naprosto nesmyslná činnost, protože žádný rozhodnutí 

bez podpisu Lucifera není platný a bolšáni toto svý teritorium v Pekle 

nesmí opustit. Musí se trápit věčným nerozborným hlasováním. Jejich 

duše nejsou recyklovatelný. A tady jsou jen „lehčí“ případy, ty 

„těžký“ nenapravitelný duše jsou v mrazáku.  

Tady máme oddělení lehkých děvčat. Jsou tu z vyššího rozhodnutí a 

nám nepřísluší o správnosti rozhodnutí pochybovat. Je však pravda, že 

některá náboženství jejich profesi zatracují a některá naopak, no a tak 

je tady máme všechny. Na Zemi to byla jejich volba a ne vždy 

dobrovolná a Lucifer to ví a podle toho rozhoduje o jejich zařazení. 

Jejich duše jsou recyklovatelný, takže se často dostanou zpátky na 

Zemi k „dalšímu pokusu“ a některý si vybírá sám Lucifer, posílá je do 

Ďábelské školy a tam z nich dělají čertice. 

Některé z duší si občas vyžádají různí bohové a tyto duše pak místo 

průchodu peklem jsou vtěleny do různých zvířat a brouků a tak, a 

někdy i lidí, aby se pak případně dostaly do Nebe, nebo je tu zase 

přivítáme, a tak to jde furt kolem dokola. 

A tohle je archivační oddělení, teď ho vede Tramp Bubák. On měl bejt 

správně v Nebi, ale tam se nudil a připadal si neužitečnej. Proto ho 

máme na čas půjčenýho, on dělával krásný fotografie a tak ho tu 

potřebujeme. Málokdo totiž umí udělat fotku s duší, jako to umí 

Bubák. 

Hned vedle je mrazírna, tam jsou umístěny duše určený k věčnýmu 

zapomenutí a jen občas jsou ničeny v našem reaktoru. Samozřejmě že 

Peklo musí produkovat energii, teda teplo i zimu, a ne nějakým 

zastaralým způsobem jako je pálení uhlí. Hnědý uhlí se používá jen 

jako dekorace a k provonění Pekla, jinak energie jde z reaktoru, kde se 

likvidují nepoužitelný a nebezpečný duše. Z našeho reaktoru nejdou 

žádný odpady ani záření, pouze se uvolňuje odpadní záře, která je na 

zemi nesprávně známa jako záře polární a má barvu podle právě 

likvidovaných duší.  

Tohle je recyklační oddělení. Tady si můžeš podat žádost o recyklaci, 

a když budeš mít to pochybný štěstí, dostaneš se po reinkarnaci zase 
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na svět. Podej si žádost, doplň obor působnosti a světadíl, možná se ti 

to povede. Naděje je maličká, skoro žádná, ale je. Dost duší po 

recyklaci a reinkarnaci dostane novou šanci, ale při celkovém počtu 

několika biliónů duší je to jen pranepatrná část. 

Hele tady na seznamu je nějakej Wabi R. a kpt. Kid, neznals je 

náhodou? Dokonce i Bubák se tam připsal. Má pravdu, v Nebi by 

šanci k recyklaci neměl. To jen abys věděl, kdo je v pořadníku před 

tebou. 

Všechny závažný rozhodnutí dělá Lucifer osobně a na některý má svý 

ďábelský poradní komise, přičemž vždy má poslední slovo. A někdy 

taky ne, přitom platí, že svý rozhodnutí může kdykoli změnit a to 

kolikrát chce. A nikomu to nemusí zdůvodňovat. 

Tady je další oddělení, tak poď dál. Jó ty nemůžeš projít, tobě překáží 

tělo? Jaktože máš ještě tělo, to tady nemáš co dělat, tys ještě nebyl 

pohřbenej? Tak koukej vyfičet, přiď až budeš mít po pohřbu, takhle 

sem nepatříš!“ 

 

A dobrej tramp Jonáš se pozvolna probíral, asi ho budila ta silná 

grogová vůně.  

Starej děda Pokornej pravil: „Tak už se konečně probuď, nejsi 

v žádným pekle, furt jsi ještě živej. Je neděle večír a zejtra musíš do 

práce.“ 

„Do práce? Já myslel, že už mám na furt od práce pokoj! Tak to je 

teda peklo!“  
 

 

 

 

Jesenické podzimní haiku 
Jakub Florian                                                        Poezie nad 23 let 

 

Déšť. Mlha. Jdu sám. 

Hory kolem nevidím- 

-tak proč si zpívám? 
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Soumrak 
Jiří Črnohlávek – Qasinka                                           Poezie nad 23 let 

 

Zmlkly křepelky v jeteli, 

stíny se postav chytly, 

a den je skutečně … v pytli, 

zejtra čekáme neděli. 

 

Dělník kašle už na práci, 

ponocný roh si chystá. 

Dřímou i nejvyšší místa, 

Po celodenní štrapáci. 

 

A jako zvuky brumajzlu 

vítr rozvrzal sosnu, 

den se nám odebral do snů, 

otcové rodin - do pajzlů. 

 
Na půl deky 

Tomáš Dolenský – Čepek                                    Poezie nad 23 let 

 

Vyprávíš a díváš se do země 

neumíš lhát lidem do očí 

ruce tvé drží se takřka prosebně 

a tak se raději otočím 

hladíš mé dlaně tak nějak tiše 

rychle se setmělo 

pak měsíc nad stromy vyšel 

spát se mi nechtělo. 

Ráno mě našlo u ohně 

zbývá jen posledních pár kousků dřeva 

vzduchem se táhne kouř ze smolné pochodně 

a vítr z východu nehřeje 

půl deky přese mne 

půl deky přes tebe 

vzpomínám 

a ty 

spíš 
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Můj oheň 
Barbora Hakenová                                                 Poezie nad 23 let 

 

Dívala jsem se do ohně 

a viděla jsem kopce valit se krajinou 

slunce, co dávalo sbohem spáleným konečkům trávy 

potoky, prchající hluboko do lesů 

byla jsem větrem  

a mohla se dotýkat hvězd 

byla jsem slzou v očích trampů 

oslepených kouřem  

 

pak přišel čas odchodu  

 

z parku do labyrintu velkoměsta 

do reality překryté klembou šedých mraků 

být jedním z mnoha cizinců  

a ze všech jazyků mít  

dans la tête один fucking Eintopf  

 

jsem studentem Moskvy 

a můj oheň 

prostrkává ruce skrze mříže 

aby mi mohl 

 

zamávat na rozloučenou  

 

 
 

Haiku z Mrtvého luhu u Vltavy 
Jakub Florian                                                Poezie nad 23 let 

 

Stan na mokřině. 

Říjní jeleni ryčí. 

Tmou plyne řeka. 

 

 

 

 

 



 85 

Jerryho oči 
Jiří Pachl                                                                    Próza nad 23 let 

 

Zbývalo přelézt poslední výstupek a sešli bychom se všichni tři na 

vrcholu růžové dolomitské hory s poetickým názvem Croda Le Rosa. 

Kamzík a zdatný sportovec Jirka už tam samozřejmě byl a přede 

mnou se škrábal nahoru kamarád Jerry. Úžasně hodný kluk se 

smutnýma modrozelenýma očima za brýlemi a suchým anglickým 

humorem.  

Myslím, že byl v té chvíli šťastný. Na výpravu do hor s námi vyrazil 

po několika letech zdravotních peripetií, z nichž nejhorší určitě bylo 

ozařování hrtanu.  

Do Dolomit jsme dorazili starou škodovkou už večer předtím, ale 

zaskočil nás déšť a těžké mraky. Přání je ovšem někdy otcem 

myšlenky, tak jsme si z tyrolského rádia 

přeložili, že druhý den odpoledne se to určitě zlepší! Noc byla studená 

a nekonečná. A tak hned s rozedněním jsme jako správní mastňáci 

vyrazili vyhřát kosti k moři. Vždyť do tak vyhlášeného a Čechy hojně 

navštěvovaného Caorle je to z Cortiny „cobykamenem“. Když jinak 

nemluvný Jerry v jednu chvíli významně zvedl ukazovák a suše 

oznámil: „Racek!“, byli jsme u vytržení. Něco takového pak turisté v 

Caorle už dlouho neviděli. Pár metrů od pláže zastavila otlučená 

škodovka stodvacítka, ze které nejdřív vypadly bágly, spacáky, 

pohorky, čínské nudlové polévky a jiné krámy. A za nimi se 

vysoukaly tři rozespalé, zarostlé, pokroucené postavy a s hlasitým 

halekáním se rozběhly k moři a plácaly se ve vlnách.  

Ale čeho moc, toho příliš. Takže už za pár hodin jsme lezli na tu 

zvláštní růžovou horu. Zbýval poslední výstupek. A pak se to stalo. 

Jarda se odklonil od skály a padal. Nekonečně dlouho. A na úpatí hory 

Croda Le Rosa je deska s jeho jménem stejně, jako zdobí desky se 

jmény bláznů stěny všech hor na celém světě.  

Uplynuly čtyři roky. Když je člověk blázen, otrne mu rychle. Do 

bezvládného těla v nemocničním pokoji v jihotyrolském městečku 

Merano se po mnoha hodinách bezvědomí a nekonečných operacích 

pomalu vracel život. To tělo bylo moje a sem 

ho dopravil vrtulník z nedalekých horských serpentin.  

V přívalech deště jsme se ještě s několika nadšenci a kamarády vraceli 

na kolech k našemu tábořišti u vesnice Lana. V horách se počasí 

změní rychle. Kolo v prudkém krkolomném sjezdu nabíralo rychlost, 
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vodu jsem měl úplně všude a zkřehlé prsty marně mačkaly páky brzd. 

Zastavil jsem se až o kamennou stěnu zpevňující svah v jedné z 

mnoha zatáček. A pak jsem ležel bez kola na silnici, z levé ruky a 

nohy trčely obnažené pahýly kostí a z obou směrů směrů úzké silničky 

se sjížděla a zastavovala auta. A taky kamarádi na kolech, kteří 

nechápali, proč jim tak zběsile ujíždím. Mluvili na mě a já blekotal 

cosi o tom, že nemůžu do nemocnice, protože v pátek dělám v práci 

uzávěrku a pak jedu se svými holkami na prázdniny. A taky že mám 

úžasné štěstí, že na rozdíl od chudáka Jardy žiju. Duše pomalu někam 

odcházela a dívala se, jak tělo pokládají do nafukovacího vaku a pak s 

ním odlétají vrtulníkem.  

A najednou jsem cítil, jak ke mně přicházejí zvláštní a trochu 

povědomé postavy. Zarostlé, špinavé, pohublé, s propadlýma 

hlubokýma očima. A zaslechl jsem hlasy ve změti mnoha jazyků. 

Mluvili německy, italsky, maďarsky, slovensky, snad chorvatsky či 

srbsky, někteří i česky. Na sobě zaprášené potrhané uniformy a také 

obvazy s tmavými skvrnami a mnoho různých zranění. Přicházeli ke 

mně vojáci od Monte Piana, Col di Lany a dalších míst, kde umírali v 

krutých a nesmyslných bitvách I.světové války. Jejich hroby, stopy a 

památky na ně jsou rozseté po celých Dolomitech. A teď tu stáli a 

volali mě k sobě. Procházeli kolem mne a pak se mezi nimi najednou 

objevila důvěrně známá tvář. Nazrzlá hlava se smutnýma 

modrozelenýma očima za rozbitými brýlemi. A tichým klidným 

hlasem mi šeptala jen: „Vrať se! To těm svým holkám nemůžeš 

udělat!“  

„Jerry, co tady děláš?“, chtěl jsem říct, ale nešlo to. 

Bezvládné tělo se lehce pohnulo a pak jsem pomalu otevřel oči. Nade 

mnou stála krásná světlovlasá dívka v bílém oblečení a měkkou teplou 

rukou mě hladila po čele. Zmatený mozek se vzepjal k myšlence: 

„Anděl? Tak ono je fakt nebe... A co dělám v nebi zrovna já?“ 

„Jiri, Wach auf!“, uslyšel jsem.  

„Ty jó, ono se v nebi mluví německy?“, ptal se můj bezvědomím a 

narkózou popletený mozek. Mladá hezká sestřička se na mě usmívala, 

ukazovala na cedulku na bílém plášti a řekla německy něco jako: „Ich 

bin Patricia, aber Sag Mir Pat!“  

„Pat? To je jako ta ve Třech kamarádech od Remarqua,“ chtěl jsem jí 

říct. Ale žádné slovo jsem ze sebe nedostal, jen jsem se pokusil o 

úsměv.  

A pak jsem střídavě usínal, budil se a chodily ke mně ty milé hezké 

tyrolské sestřičky. Taky usměvaví doktoři a bulharský nemocniční 
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kaplan, se kterým jsem si směsicí jazyků a gest povídal třeba „a 

svajich dóčkach i kaníkulach“.  

A ještě zřízenci, zdravotní bratři a uklízečky.Všichni byli úžasní, 

smáli se na mě, říkali mi Jiri, nebo Juri a jeden mi zpíval písničku o 

„Bellissima Piscina“ , což jsem tušil, že je něco jako krásná pláž. 

Jen Pat už nepřišla. Možná jen neměla službu, nebo jí začala dovolená. 

Vlastně ani nevím, jak přesně vypadala. Je to už dávno. Nedávno jsem 

si zas prohlížel staré fotky a vzpomínal na Jerryho. Už kvůli němu 

věřím, že andělé existují. On se stal jedním z nich. A jedno vím určitě. 

Pat měla krásný modrozelený oči. Tak jako on... 

 

 

 

Isis 
Tomáš Dolenský – Čepek                                    Poezie nad 23 let 

 

Už jsi do říše smrti vkročil 

když se ti temná hladina zavřela nad hlavou 

a vodní vír tebou dokola točil 

umíral jsi s duší bolavou…. 

 

najednou břeh a ostré kamení 

snad proto, že vůle se nevzdala 

tam, kde řeka pramení 

paní Isis, bohyně spásy, tvou prosbu čekala 

 

ten její úsměv v laskavé tváři 

vrací ti dech a otvírá oči 

zapadá slunce a nad lesy září 

a tobě hlava se točí…. 

teď když znáš svou cenu života 
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Nemám rád… 
Jiří Černohlávek – Qasinka                                         Poezie nad 23 let 

 

Nemám rád, když padá se zdi omítka, 

nemám rád nic, co je podle pravítka. 

 

Nemám rád, když báby kafraj v konzumu, 

nemám rád když bolí hlava po rumu. 

 

Nemám rád, když sudu praskaj obruče, 

nemám rád, když pes mi žere papuče. 

 

Nerad parmazánem sypu spagetti, 

nerad chodím nočním hostům v ústrety. 

 

Nerad jsem, když mám u nosu bublinu, 

nerad jsem, když v bedně dávaj kravinu. 

 

Nemám rád, když musím zůstat na suchu, 

nemám rád, když lítá facka ve vzduchu. 

 

Nerad do hospody lezu pro facku, 

nerad mám, když mluvím s volem bez klacku. 

 

Nemám rád, když průvan hýbe závěsem, 

nemám rád, když sečou louku pod lesem. 

 

Nemám rád, když kluci kouří za vraty, 

nemám rád u krku těsné kravaty. 

 

Nemám rád, když dívka mluví jako chlap, 

nemám rád, když přijdu z deště pod okap. 

 

Nemám rád, když smějou se mé přezdívce, 

nemám rád, když plave moucha v polívce. 

 

Nemám rád, když pálí slunce do tváře, 

nemám rád, když venku padaj´ trakaře. 

 



 89 

Nemám rád, když honí někdo parádu, 

nemám rád, když sedím někde ve smradu. 

 

Nemám rád, když v zimě vypnou topení, 

nemám rád, když mívám v hlavě brnění. 

 

Nemám rád, když v spíži chybí krupice, 

nemám rád, když kdákáš jako slepice! 

 

 

Zeměpis 

Eva Koubová – Evelína                                     Poezie nad 23 let 

 

Na poledníku je nejlépe 

o polednách. 

 

Na rovníku stojí bez výjimky 

všichni rovně. 

 

Rovnoběžky nás nikdy 

křivě nezavedou 

 

a kdyby nááááááhodou…… 

 

z obratníku se vždycky 

můžeme vrátit. 

 

Na pólu 

nebydlí Pierre. 

 

V řekách 

neplavou Římani. 

 

A svět 

není pro světce. 

 

Nikdy jsem nepochopila, 

k čemu jsou slepé mapy. 
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Dobrý tramp Jonáš v Ráji 
Miloslav Lukavec – Lišák                                            Próza na 23 let 

 

Jednou takhle z rána k večeru, popil dobrej tramp Jonáš v Kořalně, ale 

dlouho se nezdržel, že prej musí něco důležitýho…, a tak…, zkrátka 

odkráčel, i když krokem poněkud vratkým. Nejistota chůze způsobila 

jen lehký podklouznutí, ale protože louka k podzimu už byla pokrytá 

čerstvou vrstvou sněhu, jízdu už nešlo zastavit a Jonáš se pozvolna 

měnil ve sněhovou kouli, kterou zastavil až železniční násep před 

mostem. 

Tam ho našel vysloužilej železničář, co si koupil starej strážní domek 

u trati a předělal si to na chalupu, kde v klidu prožíval svůj důchod. 

No teda v klidu, jak se to vezme, že? Jezdili tam vlaky, a ty jak známo 

klidu nepřidaj, jenže on byl celej život železničářem, tak mu 

železniční ruch dělal dobře a proto se tam cejtil naprosto spokojeně.  

A ještě jednou. No teda v klidu, jak se to vezme, že? Jeho stará stále 

nadávala na hluk. Jenže ta nadává furt, u trati na vlaky, u silnice na 

auta, u řeky na vodu, v lese na samotu, ve městě na lidi, takže je 

vlastně jedno, kde bude nadávat a kde teda budou Pokornejch bydlej. 

Jo že ještě nebyla řeč o tom, jak se starej železničář jmenoval? A není 

to jedno? No vlastně máte pravdu, není to jedno. On teda byl Pokornej 

a ona Pokorná, to už dlouhý léta. Jenže on byl opravdu pokornej, 

zatímco Pokorná teda pokorná nebyla a to taky už dlouhý léta. 

Tak ten děda Pokornej se vracel z pravidelný obchůzky, co už dělal 

dlouhý léta dobrovolně, zadarmo a vlastně přes zákaz, protože po trati 

se chodit… Však to znáte.  

Při návratu ze svý pochůzky, která byla mimo jiný taky trochu útěkem 

od věčně nadávající starý Pokorný, našel botu jak čuměla ze závěje. 

Zkusil ji vyhrabat, ale ona držela na nějaký noze, a ta noha byla 

součástí nějakýho trampa, ale tramp už moc nevypadal, že by byl 

součástí současnýho života. Starej Pokornej ale zkusil udělat co jde, 

odtáhnul trampa až na zapraží a s pomocí nadávající Pokorný ho 

dotáhli ke kamnům a uložili jak uměli. Pokorná uvařila grog a jeho 

vůně vrátila dobrýho trampa Jonáše mezi živé. 

Dobrý tramp Jonáš se trochu probral, popil grogu, poděkoval za péči a 

ve svý stálý snaze se pokoušel vstát a odejít. Moc se mu nedařilo, 

kdoví zda prochladnutím nebo alkoholem, a Pokornejch ho zase 

položili a tvrdili, že se musí vzpamatovat.  

„Nikam nepospíchej, budeš se tu mít jak v nebi.“ 



 91 

„Jo tak já už jsem v Nebi, to to vzalo rychlej konec,“ blouznil Jonáš, 

„tak tady musím podat raport o svý životní anabázi, a proto musím 

začít zeširoka.  

Pocházím z rodiny Bručounů.  

Jeden děda bručel za Němců v Terezíně kvůlivá podezření ze 

spolupráce s odbojem. Podezření se bohudík, i když bylo pravdivý, 

dokázat nepodařilo, a tak děda jakš takš přežil.  

Druhej děda bručel za bolševiků v Leopoldově, to je zvláštní, taky za 

podezření z odboje, ale to se bohužel dokázat podařilo. Zachránila ho 

šedesátá léta, ale rehabilitace se, péčí bolševiků a díky chatrnému 

zdraví z doby bručení, už nedožil.  

Víc dědů jsem neměl, ale kdybych měl, taky by jistě bručeli. 

Strýc bručel za druhý světový v Moskvě, když musel narukovat do 

wehrmachtu, protože byl ze smíšený rodiny. Aby nemusel střílet do 

lidí, tak se při první možnosti vzdal rusům, ale ti se jak známo chovaj 

svinsky i k vlastním, tak co mohl čekat „nepřítel“? A že se učil rusky 

mu ještě přitížilo. Tak pár let stavěl válkou zničenou Moskvu. 

Druhej strejda bručel, protože byl velký zvíře v sociáldemokracii a 

když je komouši násilně sloučili do KSČ, tak si pustil hubu na špacír a 

komouši se mu odvděčili 4 letým rekreačním pobytem ve Valdicích. 

No a můj táta, ten šel v rodinné tradici a bolševici ho poslali do lázní v 

Leopoldově, který ovšem už znal z vyprávění svého táty.  

A já? No samozřejmě jsem v tradici navázal. Nějak jsem ignoroval 

moudré souvětí: nekoukej a neposlouchej, ale když slyšíš a vidíš, tak 

nemluv, když mluvíš, nepiš, když píšeš, nepodepisuj, ale když už 

podepíšeš, tak se pak nediv. Jenže já podepsal nějaký papíry, 

konkrétně 2000 slov a Chartu 77. A hned jsem dostal poukaz k 

neomezenému pobytu v uranových lázních Bytíz u Příbrami. A nedivil 

jsem se. A pak tam už jsem se divil, co všecko bolšáni dokážou. 

Byl to děs, ale získal jsem dobrý kamarády a spoustu životních 

zkušeností. K tomu navíc nutno dodat, že jsem ateista. A v base jsem 

pracoval s katolickým knězem a dalšími věřícími. Hrozně jsem jim 

záviděl jejich víru, co je držela při životě. Docela i mě zachraňovala 

jejich nezlomná vůle a víra, že přece jen vyhrajem, a když ne my, tak 

ti po nás, protože jednou jim to pámbu spočítá a bolševikům se to 

stejně posere, a proto vydržet musíme. 

Vydržel jsem! 

Vydržel?  Spíš jen přežil, když mě koncem osmdesátých přece jen, a 

pro mě poněkud překvapivě, propustili. No zdraví pak už bylo 

mizerný, zaměstnání co jsem kdysi dělal, teda ve státním rybářství, to 
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v tomhle zdravotním stavu není možný, a tak jsem byl u dráhy 

posunovačem. Takových posunovačů s inženýrským diplomem bylo 

víc. Jó jaktože jsem získal inženýra? To v šedesátých byla bolševická 

„obleva“ a „Pražské jaro“, totéž jaro co osvobodilo dědu.   Toho 

„jara“ jsem využil a udělal přijímačky na Zemědělskou, a pak jsem se 

nenechal otrávit a vydržel až do konce, a i pěkné místo ve státním 

rybářství získal. Jen né na dlouho, mezitím zavřeli tátu a já pak 

podepsal ty papíry, a už to jelo. Ale to přece všecko víte, když jste 

sakra vševědoucí, né?“ 

Fousatej, bílej a křídlatej chlap s hořícím klackem, co někde vytáhnul 

z ohniště, asi šerif, pravil: „Samozřejmě to víme, ale vstupní rituál má 

svá pravidla a v rámci těch pravidel ti píšu první černý puntík, v Nebi 

se klít nesmí“.  

Jonášovi spoluchovanci pak říkali, že to byl sám archanděl Gabriel s 

hořícím mečem. 

„Doprčic to to pěkně začíná.“ 

„Tak to už máme druhý černý puntík, dávej si pozor, za deset puntíků 

se přesuneš do Pekla, ledaže červenými puntíky smažeš černé. Teď 

máš nárok na volbu Nebe. Které si vybereš?“ 

Dobrý tramp Jonáš si vybral trampský nebe, co by taky jinde hledal, 

že? A tak zase byl trampem, toulal se rozkvetlejma loukama 

nádhernýho kraje v báječným počasí s výbornejma kamarádama, 

procházel vonícíma lesama se skvělejma boudama a převisama, baštil 

na excelentních ohništích dokonale opečený buřty. Všechno bylo 

báječný a excelentní, ale něco tomu chybělo, a tak Jonáš povídá: 

 „Krucinál dejte mi někdo cígo a panáka!“ 

A hned se objevil ten okřídlenej bílej fousáč s hořícím klackem a 

povídá: „Píšu ti třetí, čtvrtý a pátý černý puntík, neb klení je zakázáno, 

alkohol a cigarety jsou nezdravé a v Nebi zakázané.“ 

Jonáše nějak mě ten nebesskej tramping nenadchnul a taky nechápal 

proč si má šetřit zdraví, když už je mrtvej. Zkusil nakouknout do 

horolezeckýho ráje. Kdysi to obstojně uměl, snad to ještě svede. 

Okamžitě ho mezi sebe vzala sympatická parta a hned lezli v pískovci 

krásnou šestku, co před sloním zadkem přešla v 7b. A všecko snadno 

a bez jištění, na sluncem zalitý teplý pevný skále. Nádhera. A pak zase 

nádhera a další nádhera a všecko v ideálních podmínkách a nikdo se 

nejistil a u vrcholový krabice tím pádem nějak chyběla ta euforie, 

nadšení a vše provázený trochou obav před nástupem, u nejistého 

chytu i před slaněním. Bylo to nějak nemastný neslaný dietní lezení. 

Čeho se taky bát a proč se jistit, dyť jsou už stejně mrtví. 
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Jonáš usoudil, že horolezectví ho taky nebere, je to nějak sterilní. 

Zkusil bejt vodním trampem. A hned vyfasoval nádhernýho háčka, 

kterej, vlastně která, uměla odlomit a se stejným úsměvem přitáhnout 

nebo kontrovat, a už fičeli retardérem jezu a divokou peřejí mezi 

skalami, ostrými jak trampský nůž, teplou a čistou řekou. A další 

šlajsna a zabalák jak dům je jen svlažil a už je to hnalo podél vrbiček 

přes klády na hloubku. A nikdo nekřičel, že ho zabalák potopí, 

vrbičky stáhnou nebo skála otočí, nikdo se ničeho nebál, před jezem 

nebo peřejí nemudroval kudy nejlíp, neměl strach z divoký vody, ani 

že někdo bude platit pokutu za nepovolený táboření, rozdělávání ohňů 

v lese a tak. Zkrátka zase sterilní nuda. Ani vítr nefouk proti proudu, 

jak bývá obvyklý a deštík se podle předem danýho scénáře obratně 

vyhnul. 

Byla to vlastně votrava, a proto přirazili, vylezli na břeh  a šli k baru, 

který byl zcela samozřejmě okamžitě k nalezení, otevřenej a s volným 

stolem jen pro ně. Jenže tam už nějací nadšení trampové popíjeli 

nektar s ambrózií a zpívali nábožný písně. Tak dobrej tramp Jonáš 

nevydržel a povídá: „Doprčic dej mi obyčejný pívo, panáka rumu a 

cigáro nebo se tady z tý všeobecný blaženosti pose…“ 

Fousatej a bílej chlap s hořícím klackem, co někde vytáhnul 

z vohniště, asi teda sám archanděl Gabriel s hořícím mečem, povídá: 

„Tak to máš šestý až desátý puntík, zbal si fidlátka, budeš expedován 

do Pekla, neb jsi odmítnul dobrodiní ráje.“ 

„Tak tohle je teda pěknej ráj. Jsou tu všichni, prý napravení, hříšníci, 

bolševici a podobná sebranka. Ale ten, co celej život bojoval proti 

nespravedlnosti, sem nesmí. To jsem byl Pánubohu dobrej, když jsem 

trpěl a bojoval s bolševikem, ale aby on sám spravedlnosti aspoň 

trochu pomohl, to se asi ani pomyslet nesmí. Jděte mi s tím vaším Ví 

aJ Pí rájem do hajzlu. Nevím, snad to v Pekle bude lepší, když v Ráji 

jsou i ti bolševici, které jsem na zemi nesnášel, a oni najednou jsou v 

nebi. Nechci zkoumat, jak to udělali a kdo jim to tady schvaluje.“  

„Tak už se vzpamatuj“, pravil dědek Pokornej, „co to furt meleš, nejsi 

v žádným nebi, i když u nás se jako v nebi cejtit můžeš. Jenže ty máš 

k nebi dost daleko, jak já znám zákazníky Kořalny, ty se budeš spíš 

hodit do pekla.“ 
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Vandr 
Václav Krolmus – Vanden                                       Poezie nad 23 let 

 

Slunce přiškvařené k obloze 

bičuje zemi 

i tvůj širák 

zuby drtíš rozpukané rty 

krev z ramen stéká 

po popruzích 

z pat vyhřezlé cáry masa 

vystřelují blesky 

do mozku zšílelého 

vedrem 

a bolestí 

 

a kdesi hluboko 

vytrvale uhání 

pendolíno srdce. 

 

 

Pozdrav z Ruska 
Barbora Hakenová                                           Poezie nad 23 let 

 

Zdravím všechny toulavé, 

ze své cesty zdlouhavé, 

až přijde čas vyhlášení, 

budu tam, kde oheň není. 

 

Na Kavkaze za krajany, 

oni jsou tam agronomy, 

za krajany na Sibiři, 

už generace jsou to čtyři. 

 

Však nemějte o mě strachy, 

že nepřijdu na potlachy, 

vždyť  - 

na zpátek to půjde hladce, 

od čeho je deportace. 
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Lámovina /báseň psí 
Eva Koubová – Evelína                                     Poezie nad 23 let 

 

Dali mi náhubek 

a teď ho NOS, 

mě z toho strašlivě 

otekl NOS. 

 

Vleču se za pánem, 

packy si LÁMU, 

naštěstí potkáme 

jednoho LÁMU. 

 

Láme řek´:heleďse, 

mám s sebou TUŠ, 

nějaký tajný hlas 

řekl mi: TUŠ, 

zachráníš po cestě 

velkého PSA, 

aby zas vesele 

dělal hoPSA. 

 

Čenich mi namazal 

svou černou MASTÍ 

a už si vesele 

k Tibetu MASTÍ 

 

nocovat do svého byTEČKU 

a já teď napíšu psí. 
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Kocour Matýsek 
Eduard Štěpař – Střep                                               Próza nad 23 let 

 

Jo, byla zase ta nepříjemná zima, prosinec a hodně minusové mrazy. 

Náš zimní vandr na Meluzínu se blížil. Opět jsem hledal dobrý důvod, 

abych tam nemusel jet, ale seznam všemožných výmluv už mi 

docházel. Když jsem v práci přemýšlel, jak se z dané situace 

vykroutit, zasáhl osud. 

Osud měl tehdy podobu pětisetkilové palety, která mi rozdrtila nárt 

levé nohy. Hurá, jsem z toho venku! I když to zabolelo, mám důvod, 

proč nejedu. 

Poslal jsem tedy SMS, aby obratem zazněl telefonát od Šlechtice: 

„Hele, Střepe, ty flákači, co to zase vymejšlíš za výmluvu, abys 

nejel?“ Drže telefon u ucha jsem Šlechtovi odpověděl: „Já mám ale 

fakt nohu v gypsu.“ Z druhé strany se ozvalo: „Já Tě neslyším, cóóó?“ 

A tak jsem znovu zařval do mobilu to samé. „Neřvi na mě, nejsem 

hluchej,“ slyším podrážděný hlas. „No, tak když nejedeš, můžeš 

pohlídat kocoura,“ nařídil mi více méně Šlechtic. Já ani nic nenamítal, 

ten jeho včelín bylo příjemné a líbezné místo. Rozhodně líbeznější než 

arktida na Meluzíně. 

 

Tak jsem se se svým gypsem dobelhal do Kotviny na Šlechtův včelín. 

Vyfasoval jsem od něj zásobu kočičích konzerv a spoustu rad, jak 

mám Matýska, tak se totiž kocourek jmenoval, krmit. V rámci 

kocouřího školení jsem byl též poučen, že kocour nesnáší mazlení. A 

ať se do něj nepouštím, že by mi mohl vynadat. Šlechtic si oblékl svůj 

batl s domovenkou Safírové hlavy a STOCH (Spojených trampských 

osad Chomutovska), zabouchl za sebou těžké sroubené dveře včelína a 

s krosnou na zádech razil směr Meluzína. 

 

Zůstal jsem tedy v téhle medem a bylinkami vonící boudě s kocourem 

sám. Na plynové bombě jsem přivedl vodu k varu a přes síto zalil svůj 

přírodní odvar. Pak jsem sáhl do svého batůžku, vyňal z něj tužku a 

papír a začal jsem psát. Měl jsem nápad, a tak mi tužka po papíře jen 

jela. K psaní jsem si dával notnou dávku onoho voňavého čajíčku. 

 

Po čase mě přepadl hlad, šel jsem k batůžku, ale koukám, že jsem ho  

zapomněl zavřít, když jsem si vyndával psací potřeby. A Matýsek se 

tak do batůžku také podíval a našel, co mělo zůstat uvnitř.  Zrovna si s 
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hlavou v tlumoku pochutnával na mém zauzeném sýru. „To teda né, 

Matýsku!,“ řekl jsem rozhodně a zvedl jej od batůžku. Postavil jsem 

ho před jeho misku a vysypal mu do ní obsah jeho kočičí konzervy se 

slovy: „Tady máš, Matýsku, svůj žvanec pro kočičky.“ Matýsek ke 

své vrchovaté misce přičichl a pak se to stalo. „Ten sýr je lepší,“ ozval 

se v sednici cizí hlas. Udiveně jsem se na Matýska podíval: „Ty 

mluvíš?“ Ten ale zamňoukal a zalezl pod lavici. No teda, Šlechtic má 

mluvícího kocoura, pomyslel jsem si. Klekl jsem si na všechny čtyři, 

abych na kocoura lépe viděl. On si ale našel úkryt pod lavicí. 

„Matýsku, no tak, řekni něco,“ ale kocour na mě pekl, převalil se na 

bok a dělal, že spí. 

Zvedl jsem se ze země, nalil si trochu čaje a mezi doušky přemýšlel 

nahlas: „Tak Šlechtic má mluvícího kocoura, jak ho ale donutit, aby 

promluvil.“ A tu jako boží blesk zasáhl mou mysl nápad. „Mám to, 

neříkal on Šlechtic, že nemáš rád mazlení?“ Naklonil jsem se nad 

kocourem spokojeně spícím pod lavicí. Vytáhl jsem jej z jeho místa a 

začal s mazlením a muchlováním současně říkaje: „Matýsku, ty 

rozkošnej kocourku, ty jsi ale krásnej.“ Matýsek se začal bránit, 

vzpínat, škrábat a já ho o to víc hladil a lochtal šišlaje: „Matýsku, ty 

můj malej pidižlíčku.“ To už bylo na kocoura zřejmě moc. Sekl po 

mně drápkem a řekl: „Přestaň, nejsem tvůj plyšák!“ Přestal jsem tedy 

Matýska mazlit a on se mi vysmekl z náruče. Skočil na zem a vyčítavě 

se na mě podíval. Zeptal jsem se ho tak trochu nesměle: „Ty, 

Matýsku, mluvíš?“ „Jo, ale nebavím se s každým volem“ a znovu 

zalezl pod lavici, kde už předtím ležel. Tak to je tedy dílo, Šlechticův 

kocour mluví. To až mu řeknu, ten bude teda čumět! Za chvíli mě ale 

přemohla únava a usnul jsem jako špalek, ani nevím jak. 

 

Druhý den mě vzbudil Šlechtic. Nestačil jsem mu ale říci, že je 

vlastníkem mluvícího kocoura, protože hned při vstupu začal nadávat: 

„Střepe, ty tele, co to tu piješ za bylinky?“ Udiveně jsem na Šlechtice 

valil oči a on mě dál plísnil. „Ty jelito, to jsou bylinky do koupele, 

divím se, že ses neotrávil!“ Najednou mi bylo vše jasné, ten mluvící 

kocour byl pouze můj halucinační přelud. Vtom ale na mě Šlechtic 

výstražně ukázal prstem: „A neříkal jsem ti, že nemáš muchlat 

Matýska, když to nemá rád, všechno mi řekl!“ 
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Září 
Eva Koubová – Evelína                                 Poezie nad 23 let 

 

Už zase dřepí na drátě 

ty černý blbky vlaštovky. 

A jsou jich tam snad dvě stovky. 

Básník by řekl: „Proklatě! 

Zas podzim holí tříská.“ 
 

Prohlížím si je zblízka, 

když zazumuju foťáček, 

namířím na ně hledáček 

a dívám se, jak stýská 

se jim po slunci v Africe. 
 

Míhají se jak světlice, 

když se tak houpou na drátě. 

Jak černé jachty v regatě, 

jak obstarožní světice, 

jak trumpeťáci z dechovky, 

jak sen uštvaných feťaček, 

kterým vlak v dálce píská. 
 
 

Mesiac v nás 
Katarína Mezeiová – Túlavá Jackie                            Poezie nad 23 let 
 

Od splnu k novu 

plynú naše dni 

Od luny v lone 

dosť sme závislí 
 

Roztúžená zem 

hľadí na mesiac 

Je počuť: Ešte 

Ešte viac! 
 

Keď mesiac 

zájde – nesvieti 

Nepremení viac 

lásku – na deti 
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Střípky 
Miloslav Kukavec – Lišák                                           Próza nad 23 let 

 

(Šedivé ráno, 5:30. Šedivý dav v oprýskané plechové zastávce očekává 

líný autobus, který ho má dopravit k zapojení do pracovního procesu 

pro budování už né světlých zítřků, ale kapitalistického bohatství a 

krásy duše. Zatím je tu jen časné ráno šedivého dneška, slunce 

bojkotuje administrativní posunutí času o jednu hodinu dopředu a 

vychází si podle času astronomického, což zvyšuje dojem šedivého 

rána a úroveň ranní nenálady. Jen ptáci už řvou, asi zimou nebo 

hladem. Anebo obojím. 

„Ahoj, kam jedeš Jonáši?“ 

„No to je dotaz, já tu jezdím do práce už nejmíň 30 let!“ 

Konečně se za hrozného řevu přivlekl ekologický plynový autobus a 

dav mě pohltil a nacpal dovnitř, co nejblíže k mizerně fungujícímu a 

plynem smrdícímu topení.) 

 Tramvaj svištěla jednokolejkou uprostřed silnice lemované zeleným 

dvojřadem aleje lip, pod kterými se skrývaly cyklostezka a chodník. 

Náměstí Rudé Armády, pak prudké klesání přes Stalingradské 

náměstí, pak Švermovo náměstí a už tramvaj pod kopcem v prudké 

zatáčce před Mléčným barem píská… 

(Mšeno škola, příští zastávka Zlatý Jelen. 

Zatraceně usnul jsem v autobusu cestou do práce, dav mnou cloumá, 

ale času je zatím dost.) 

A už tramvaj prudce stoupá a píská zatáčkou směrem k pivovaru, 

zřetelně cítím vůni sladu, koukám na typické pivovarské komíny a 

rozlehlé rybníky nad pivovarem, a už kvílivě brzdíme u Dělňáku… 

(Zlatý Jelen, příští zastávka Ostrý roh) 

Proč mi furt to toho krásnýho snu někdo kecá? Teď projíždíme 

zvláštní zatáčkou, kde se tramvaj otáčí víc než do protisměru aby 

klesání nemuselo být příliš prudké, míříme do Kokonínskýho lesa a 

protijedoucí tramvaj nás potkává přesně na výhybně, dobře to maj 

spočítaný.  

V Pulečným přistupuje Lvíče: „Ahoj, jedeš taky na Smitkovu 

památku? To je fajn, já tam sama netrefím.“ 

(Ostrý roh, příští zastávka Kostel) 

„To jsem rád, že tě po létech zase vidím, co jsme se spolu 

navandrovali a teď se potkáme jednou za uherský rok.“ 

Sedla si vedle mě a já byl šťastnej jako blecha… 
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(Kostel, příští zastávka Rýnovice křižovatka) 

Dyť tu teď seděla a už je pryč. Pospíchám taky do fronty u pokladny 

na nádraží v Rychnově a taky si kupuju za 3,50 Kčs jízdenku do 

Sedmihorek. Stará čekárna je přetopená a krásně provoněná hnědým 

uhlím ze starých kamen, ve kterých to jen hučí a teplo sálá do 

studeného rána. 

(Rýnovice křižovatka, příští stanice Cihelna) 

Vlak tažený parní lokomotivou řady 434 přijel skoro včas a 

z posledního vagónu už na nás pokřikovalo několik kamarádů 

z Liberce. Slyším i kytary, tak je všecko jak má být, hrozně jsem se na 

ten vandr těšil, a je to tady… 

(Cihelna, příští stanice Lukášov) 

Vagony s dřevěnými sedadly už dávno přesluhovaly, ale přesto dobře 

sloužily. A měly ty krásné plošiny se zábradlím, co se na nich dalo i 

pokuřovat a projet na nich začouzeným tunelem plným jisker. To byl 

zážitek. 

(Lukášov, příští stanice Nad Lukášovem) 

Průvodčí nám starodávnými kleštěmi proštípnul lísky a sprdnul nás, že 

v tunelu stojíme na plošině. No jako dycky. On dobře věděl, že takhle 

pojedeme zpátky taky, protože to je zážitek, co si nemůžem nechat 

ujít. Však na to budem po létech jen vzpomínat.  

Nebo už na to vzpomínám? 

(Nad Lukášovem, příští stanice Kunratice) 

Ale né Kunratice, tady je zastávka Doubí, hnedle budeme přestupovat 

v Turnově do motoráčku na Jičín. 

A motoráček už čeká na čtvrtý koleji, ale my víme, že máme 24 minut 

času a to akorát stačí, abysme si z nádražního bufetu přinesli jedno 

v papírovém voskovaném kelímku. Až pojedeme zpátky, tak si ještě 

dáme párek na tácku, ale takhle brzo ráno to ještě nejde. 

(Kunratice, příští stanice Starý Harcov) 

Motoráček zaduněl na mostě přes Jizeru a za chvíli už vystupujem 

v Sedmihorkách. Vláček se vzdaluje a mizí za zatáčkou u Hrubice. 

Aspoň kousek jdeme po kolejích, to přece k vandru patří, a pak 

krásnou dlouhou alejí k lesu a ke skalám. Slunce už pálí a bory šumí, 

no jako v Ráji. 

(Starý Harcov, příští stanice Východní) 

A modrá se širokou cestou nejdříve motá kolem studánek, míjí 

Kapelníka a pak obkličuje Taktovku uzoučkou pěšinou a míří k sedlu 

mezi Čertovou rukou a Smitkou. Na návštěvu Smitkovy jeskyně je nás 

ale trochu moc, polezu tam sám. V jeskyni bude určitě zpráva od 
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kamarádů. 

(Východní, příští stanice Sídliště) 

Lezu mokrou a klouzavou skalní soutěskou, po terase mezi skalama 

doprava a zase průlezem nahoru na vřesový palouk. Bóže tady je 

krásně, tak už jen kousek za skálu…  

(Sídliště, příští stanice U lomu)  

a už nahlížím do jeskyně. Jak se dalo přepokládat, zpráva, zatížená 

kamenem, tu na nás čeká. 

Je to jen prostej vzkaz. „Ahoj kamarádi, sem se nevejdeme, tak jsme 

akci přesunuli na Dešťák.“ 

(U lomu, příští stanice Textilana) 

Popis cesty samozřejmě chybí, my víme kudy a nikdo jiný to vědět 

nemusí. 

Slézám zpátky, bylo by lepší jít dál pohodlnou terasou a odvážně 

pokračovat přeskokem pod vyhlídku, pak šikmo dolů, ušetřilo by to 

cestu a námahu. Jenže tu nejsem pro šetření a kamarády jsem nechal 

na modré. Sjíždím teda skoro po zadku a 

(Textilana, příští stanice Sokolovna) 

Obcházíme skalní masív traverzem a lezeme do kopce pod Stojan, 

tady jsem kdysi dávno potkal Lvíče. Kde jsi Lvíče, vzpomínáš? 

Nevzpomíná, už je zase bůhví kde. No jako dycky, ta už jiná nebude a 

je to tak dobře. 

(Sokolovna, příští stanice Šaldovo náměstí) 

Nevadí, na Dešťák už je to jen kousek, ale kdo to nezná, nenajde. Tak 

je to krásně ukrytý divný místo. Nebýt toho žebříku z údolí, tak si 

toho většina trampů ani nevšimne. I když tak krásná studánka 

v údolíčku… To je nápadný, proč by jinak měla bejt tak pěkně 

udržovaná studánka v pustým lese. 

Ahoj kamarádi, tak jsem konečně tady… 

(Šaldovo náměstí, konečná, prosíme vystupte.) 

Doprčic jakej Šalďák tady v lese? 

 

Zatraceně, já jsem zase přejel, teď abych pospíchal do práce zpátky 

pěšky. Aspoň si u trafiky vyzvednu svoje noviny, a kráčím dál, však 

ona mi ta práce neuteče… 

„Promiň šéfe, jdu trochu později, já jsem…“ 

„Já tě viděl, jak se procházíš po Šalďáku, místo abys přišel včas. 

Jednou tě nechám sebrat pro potulku. Koukej začít makat. Slíbils mi, 

že než odejdeš do důchodu, tak tenhle rok ještě dokončíš a já tě tu 

protřebuju! A musíš zacvičit svého nástupce, a já zatím ještě nevím 
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koho.“ 

No dobře, makám, na noviny teď čas nemám. Kolegové už 

nervózně požadují první etapu a já musím dělat jak blesk, ale 

bezchybně, to přeci dohromady nejde. Za hodinku, za dvě, se tempo 

zvolní a bude líp, jen tahle ranní křeč mě dycky ničí. Dopoledne už 

bude líp a bude čas i kouknout z okna, jestli už je den a jestli slunce 

taky maká. A když svítí, to mě potom přepadaj i chutě na dezerci. 

Hory v dálce tyto nálady jen násobí. Ale třeba tady u toho usnu a ten 

krásnej ranní sen z autobusu bude pokračovat. Jenže jestli mě šéf 

přijde vzbudit, tak už mě asi vyhodí.  

To by vlastně bylo fajn, já bych pak na ten vandr potom mohl 

opravdu jet. 

 

 

 

 

 

Na malém nádraží 
Luděk Šácha – Don                                          Poezie nad 23 let 

 

Na malém nádraží, kam vede jenom cyklostezka, 

s ulomenou borovicí a starou pumpou bez vody, 

tam scházíme se dlouhý roky, tak i dneska 

a máme pro to všichni svoje důvody, 

 

někdy jsou stromy plné ptáků, včel a květů 

a jindy stojíš po kolena v závějích, 

ale pokaždé s touhou skrytou v amuletu, 

který nosíme na srdcích v nadějích, 

 

že spolu zase horu pokoříme a dojdeme k pramenům všech řek, 

že se k ránu pod převisem probudíme, bez ohledu na stav duše, těla i věk, 

že první oheň zapálí a jiný dá druhému pít, další pár starých vtipů kouřem 

prohodí, 

jóó s ranní rosou struny znějí nějak líp …. 
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Tiché hodiny 
Eva Doudová                                       Poezie nad 23 let 

 

zase 

mi za límec proniká 

vzduch jako nůž 

ale slunce 

už taví pupeny 

bolavý sníh sládne 

a odemyká zemi 

ta ochutnává mé kroky 

a stopy zapíjí vodou 

 

do lesa 

za křehkou stavbou 

vznešenou 

cesty k tobě 

dávno vyhasly 

já dnes věnuji ti 

tu svou 

budu obdivovat tvou 

štíhlou siluetu 

prázdné pohledy 

chladivý dech 

poslední kámen 

tvých kostí 

než se nám tiché hodiny 

ztratí za obzorem 

a já ve tmě za ohněm 

napůl ukrytý 

budu hýčkat 

svůj další zářez 
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Krávy 
Petr Hajner – Pavouk                                         Poezie nad 23 let 

 

někdy 

cestou výš 

k pastvinám 

popřeji kravám 

dobré ráno 

 

nic neříkají 

a koukají na mne 

jak na vola 

 

mají hezké oči 

 

i některé holky 

mají tak hezké oči 

 

nic neříkají 

a koukají na mne 

dost podobně 

 

možná i proto 

že jsem jim ještě nikdy 

nemohl popřát 

dobrou noc 

 

 

Na  slezině 
Luděk Šácha – Don                                   Poezie nad 23 let 

 

Čtvrtý den v týdnu se scházíme k ohni, co na stole nám hoří, 

Přikládáme polénka slov a jiskérky nápadů nám padají do vlasů, 

A pak v nás toulavý vítr rozfouká oharky snů a my víme, 

Že je uhasí jen žízeň po dálkách , která je věčná … 

A já když se v noci svlékám ze šatů, tak cítím tu zvláštní vůni 

kamarádství, 

Jen zůstaň, usínám … 
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Totem Západu 
Eduard Štěpař – Střep                                              Próza nad 23 let 

 

Můj příběh začal v roce 1993, tehdy jsme se Šlechticem razili na 

potlach Toulavých Gentlemanů, který se konal na jejich osadním 

kempu OPBH. 

Místo leželo uprostřed divokých lesů kousek od Nové Role v 

západních Čechách. Byl to tlach jako každý jiný – soutěže, veselé 

vyprávění, hudební soutěže. Rusák, šerif osady T.O. Toulaví 

Gentlemani běhal s bločkem a tužkou. Sháněl tam mezi nově 

příchozími kamarády, kteří už nestihli soutěžit v zálesáckých 

dovednostech, soutěžící k večernímu ohni.  

Vzal jsem si den dovolené, abych si se Šlechticem prošlapal okolní 

hvozdy. Šlechtic mě řádně protáhl, a tak jsem byl utahanej jako pes. 

Proto jsem rozhodně nechtěl být účastný v nějakých soutěžích a 

koukal jsem se zdejchnout dále od Rusáka a jeho notýsku. Věděl jsem 

dobře, že i kdybych mu řekl ne, tak by zasáhl Šlechtic a já bych musel 

stejně nakonec soutěžit. 

Jak jsem tak koukal po okolí, mou pozornost upoutal skalní masiv 

porostlý jehličnany. Viděl jsem, že směrem k tomu masivu se trousí 

partičky zeleně oděných trampíků, kteří po nějaké pěšince mezi 

rozeklanými skalami šlapali kamsi vzhůru. Rozhodl jsem se jako 

správný muž činu, že se vypravím to tajemné místo mezi stromy a 

skalami prozkoumat. A zmizím tak na chvilku z dohledu Rusáka a 

Šlechtice. 

Vystoupal jsem tedy po té pěšince mezi skalami až na docela rozsáhlý 

plac s tlachovištěm. Bylo mi jasné, že tohle už není kemp Toulavých 

Gentlemanů. Mou pozornost ale neupoutalo pouze ohniště, ale 

především nádherně vyřezávaný totem. Ten mě velmi zaujal, byla to 

opravdu mistrovsky odvedená práce a byla až škoda nechávat zdobit 

trampskou osadu tímto uměleckým výtvorem. 

U sebe jsem měl svůj takzvaný foťák pro blbý. Sám si nastavoval 

blesk a clonu a v dobách, kdy jsem byl mlád a nic mě nebolelo, se 

těšil tento přístroj velké oblibě. Několikrát jsem tedy foťákem cvakl, 

pak jsem šel do těsné blízkosti tohoto řezbářského umu a kochal jsem 

se nádhernou prací. Když v tom se za mnou ozval ostrý hlas: „Doufám, 

že jsi ten totem nefotil!“ Otočím se a vidím před sebou mladého 

chlapíka v kopřiváčovém battlu se šerifskou hvězdou na hrudi. 

Prohlédl jsem si toho kluka a viděl jsem, že je tak stejně starý jako já. 
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Měl docela souměrný hezký obličej a krátce střižené blond kadeře. Na 

hlavě mu seděla čapka, jakou na přelomu století nosili kanadští 

dobrovolní zvědové. Na čapce měl i odznak kanadského dominia. 

Snad bych se jej zeptal, kde k té čapce přišel, jenže jeho pohled a 

výraz v tváři byl opravdu nepříjemný. Proto jsem ze sebe vysoukal: 

„Né, nic jsem nevyfotil.“ Obrátil jsem se napůl uraženě zády k totemu, 

tlachovišti i tomu nepříjemnému šerifovi a šel jsem pryč. Za svými 

zády jsem ještě zaslechl hlas: „Proč jsi mu, Olafe, ten foťák 

nevzal?“ Tázaný šerif mu odpověděl: „Neblbni, víš kolik je u Rusáka 

dole lidí, byl by to problém.“ 

Se smíšenými pocity jsem dorazil k ohništi. Slavnostní zapalování už 

proběhlo. Šlechtic na mě svým ječivým hlasem spustil: „Střepe, 

můžeš mi říct, kde ses flákal, když bylo slavnostní zapalování?“ Na 

svou obranu jsem  mu rezignovaně řekl: „Byl jsem tady kousek v 

nějakým kempu trampský osady. Mají tam nádherný totem, ale oni 

jsou fakt divný.“ Vedle stojící dlouhovlasý kluk s domovinou T.O. 

Toulaví Gentlemani se přidal do našeho rozhovoru. „To je osada 

Totem Západu, jsou to podivínští Woodcrafteři.“  

Čas letěl jako šíp vystřelený z luku toho nejlepšího indiánského střelce. 

Psalo se nové století a já se zamiloval. Jmenovala se Tamara, byla 

krásná a inteligentní. Jednou, když u mě doma v  podkrovním bytě 

probírala mé fotografie z trampského mládí, našla i fotografii onoho 

totemu. Studovala etnografii se zaměřením na severozápadní 

indiánské kmeny. Proto ihned ze sebe vzrušeně vyhrkla: „Tohle jsi 

nafotil kde, Edo?“ Přisedl jsem si na otoman, na kterém ta krásná a 

éterická bytost seděla držíc krabici s fotkami z mého mládí. Koukl 

jsem na tu fotografii a zapátral ve svém brožovaném životě, abych 

pronesl: „Jo, osada Totem Západu, vadilo jim, že ten totem fotím. 

Děsně samolibí.“ Tamara se znovu podívala na tu přes deset let starou 

fotku. Dlouze a zkoumavě si ji prohlížela. Potom sáhla po své školní 

brašně a vylovila jakási skripta. Nalistovala příslušnou stránku a 

nadšeně zvolala: „Edo, pojď se podívat, Xultiho kult.“ 

„Xultilo kult? Tuhle trampskou osadu neznám,“ řekl jsem tak napůl 

žertem. Tamara se kouzelně zasmála a nedbajíc mé žertovné 

připomínky mi podávala následné vysvětlení. „On to vlastně není 

totem, ale modla temného boha.“ Udiveně jsem pohlédl na Tamaru a 

zopakoval její slova. „Temného boha?“ Po krátkém zamyšlení jsem se 

zeptal:“ To má být indiánský satan?“ Tamara se znovu usmála a 

odpověděla mi: „No, dá se to tak říct, byl to kult uvnitř indiánského 

kmene Kwakyutlů z pobřeží Britské Columbie. Členové kultu se duší 
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Xultimu upsali za věčný život.“ Celému vyprávění té krásné a 

roztomilé bytosti jsem se v duchu zasmál a pronesl jsem: „Takže 

indiánští zombíci?“ Znovu mi odpověděl její příjemný hlas. „No, jsou 

to samozřejmě legendy, on se ten totem ztratil v roce 1919. Prý ho 

ukradl tenhle chlápek.“ 

Tamara mi podala knihu, na které byl onen totem, který byl na vlas 

podobný totemu, co jsem ho v minulém století nafotil. A hned na další 

fotce byl fousatý chlápek v čapce se štítkem, jakou nosili kanadští 

zvědové. Na popisku pod fotografií bylo, že se jedná o Olafa Gyncla, 

dobrodruha, který se vetřel do přízně vyznavačů kultu a totem ukradl.  

Mám-li být k sobě sebekritický, tak na mě vždycky baby šly, protože 

jsem neodolatelný. Musím ale  přiznat, že jsem nesnesitelný. Také 

Tamara ode mě utekla a já byl opět svobodný. 

Jednou zvedám zvonící telefon a kamarád Pardál mi říká: „Jestli máš 

tenhle víkend volný, tak mají Toulaví Gentlemani potlach!“ 

Volno jsem měl a tak jsem jel. Po doražení na kemp OPBH jsme si 

zalomili palce s ostatními kamarády, pozdravil jsem se i s Rusákem, 

byl hubený a stále ženatý. V tu chvíli se mi vybavila ta podivná věc s 

totemem, a tak jsem se Rusáka zeptal: „Ty hele, co je s těma 

Západníma totemistama?“ 

Rusák pokrčil rameny a odpověděl: „No, viděl jsem tam stát stan, ale 

ten totem tam nebyl.“ V tom promluvil jeden z mladších trampíků v 

lesáckém mundůru. „No, já vždycky slyšel při úplňku tam odsud, z 

těch skal bubnování.“ Když jsem uléhal do spacáku pod přístřešek 

z igelitu, zaměstnával mou mysl tajemný totem. Vše jsem si dával do 

souvislosti s vyprávěním Tamary a byl jsem rozhodnutý přijít té 

záhadě na kloub. Doma jsem ihned zalistoval v kalendáři, abych zjistil, 

kdy je v sobotu úplněk a já mám současně volný víkend. Nalezl jsem 

termín a zajásal: „Hurá, jede se a bude dobrodružství.“  

Normálně sice vojenské hadry ala US army nesnáším. Ale tahle 

dobrodružná akce to vyžadovala. Vzal jsem si jen tu nejnutnější 

výbavu a razil jsem směr Nová Role. Nepozorován jsem vylezl z 

motoráčku na malém venkovském nádraží. Pečlivě jsem se cestou sem 

vyhýbal všem zeleně oděným lidem a pokud mě někdo překvapil, 

neodpovídal jsem na pozdrav ahoj. Ostatně zelený hadry dnes nosí 

kde kdo. Dbaje všech pouček Ústřední tábornické školy jsem se 

přískoky a plížením dostal na místo, ze kterého jsem měl dobrý výhled 

a které mi současně skýtalo dobrý úkryt. Znovu jsem viděl ten 

nádherně vyřezávaný totem, před ním stála malá hranice ze silných 

polen, která byla dle trampských mravů obehnána dvojím kruhem z 
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kamenů. To nejhorší mělo teprve přijít. Kdybych jen tušil, jak se tím 

můj život změní, nikdy bych tuhle nebezpečnou cestu nepodnikl. 

Jakmile se setmělo a luna odhalila svou tvář v celé své kráse, 

rozezněly se tamtamy a přišli čtyři osoby z planoucími pochodněmi. 

Tiše zapálili hranici. Poté, co odstoupili od ohně, jeden z nich uzavřel 

kamenem druhý kruh. Nic co bych z čundráckých tlachů neznal. Bylo 

mi ale divné, že krom těch čtyř palivců tu nikdo další není, jenže jen 

chvíli. Kolem ohně se začali houfovat zeleně odění lidé. „Otvírači 

brány pekel, přistup k nám!,“ volali ti podivní trampové držíce se 

vzájemně za ruce a tvoříce tak hranice dalšího kruhu. Pak ti lidé 

utvořili uličku, kterou přišel ten, jehož volali. Mé nitro se sevřelo 

strachem i vzrušením. Onen vyvolávaný nebyl nikdo jiný než ten kluk 

v historické čapce, který mě před dvaceti roky káral, abych nefotil 

jejich totem. Plameny hranice vydávali dost světla, a tak jsem si mohl 

pozorně prohlédnout jeho tvář. Udivilo mě, že za ta léta se na ní vůbec 

nepodepsalo stáří. Jeho obličej mi byl hrozně povědomý. Ale odkud já 

ho jen znám?! Pátral jsem ve své mysli. To už ale začal ten kluk ve 

staré vojenské čapce volat: „Ó, Xutli, vládce krásného světla, klaníme 

se před tvou pekelnou moudrostí a krásou!“ Nyní tenhle jejich kněz či 

šaman zkřížil ruce na prsou, aby záhy pronesl do zlověstného ticha 

dutým temným hlasem: „Žádal jsi krve zvířecích mláďat, dostal jsi 

ji.“ To na mě ale bylo právě moc. „Co to je proboha zač?!“ řekl jsem 

si tiše pro sebe a chtěl jsem odtud zmizet. V tu chvíli znovu zazněl 

hlas toho kluka v čapce: „Ó, mocný Xulti, vládce světla a čistého ohně, 

dej svým dětem věčnou životní sílu!“ a v tom se začaly dít věci. 

Plameny ohně začaly syčet, jako by na ně někdo chrstnul vědro vody a 

z úst vyřezávaného obličeje totemu začalo vycházet cosi jako stříbrně 

zářící mlha.  Do zvuku bubnů tiše pěli jakýsi chorál v cizí, snad 

indiánské řeči. Tvář toho muže v čapce se ale náhle začala kroutit jako 

při epilepsii, velkou rychlostí stárnula a vyrážel z ní šedivý plnovous. 

Muž v čapce se chytil za hrdlo, zesinal a klesl mrtvý k zemi. 

Teď bylo vše jasné. Ten muž byl Olaf Gyncl! Muž, který před sto lety 

posvátný idol ukradl. A tohle je skutečný obřad Xultiho kultu! Ostatní 

vyznavači pohlédli na mrtvé tělo svého velekněze a vykřikovali: „Je 

zde vetřelec. Vetřelec! Znesvětil obřad. Chyťte ho!“ 

Na nic jsem nečekal, vyrazil jsem ze svého úkrytu a zdrhal pryč, jak 

rychle jen to šlo. Na příjezd vlaku jsem čekal v dobrém úkrytu mezi 

mladými břízami. Bylo už světlo, ale kolik  bylo hodin, to jsem 

nevěděl, protože při úprku lesem mi vypadl mobil. Ale čert ho vem! 

Koleje začaly dunět, vyřítil jsem se tedy jako namydlený blesk na 
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nástupiště. Motoráček zastavil a já naskočil do vagonu. Jakmile jsem 

byl uvnitř, zaslechl jsem libý zvuk kytary. Rozhlédnu se po vagonu a 

zjišťuji, že je plný čundráků. Vcházím tedy více do vozu a zdravím: 

„Ahoj!“ a za mými zády se ozve: „No, není tohle Křečová žíla 

Škot?“ To mě zarazilo, tak mi říkali na tábornické škole před dvaceti 

lety. Otáčím se za tím hlasem a poznávám svého dávného kamaráda z 

tábornické školy Kajíka Klewara. Po trampsku si s ním zalamuji palec 

a říkám: „Kajíku, já slyšel, že jsi se utopil v Norsku na raftech?“ Kajík 

se na mě tajemně usmál a odpověděl mi: „My, kamaráde, takhle 

snadno a banálně neumíráme.“ Kajík si při těchto slovech významně 

poklepal na levé rameno, kde měl domovenku osady Totem Západu. 

Zděšeně jsem před tímto zombím v těle mého dávného kamaráda 

ustupoval a při bližším průzkumu jsem zjistil, že tuhle domovenku 

nosí všichni cestující v tomhle motoráčku. Co udělat?! Zoufale volám 

průvodčího. Otevře se strojvůdcovská kabinka a z ní vyjdou dva 

uniformovaní muži v oblecích Českých drah. Poznávám v nich dva 

dávné kamarády: Itala a Vaška Lhoťáka. „Jsem 

zachráněný,“ pomyslel jsem si, ale z mého omylu mě ihned vyvedla 

Italova slova: „Neboj, Střepe, nebude to bolet.“ Vy, co čtete tyto 

řádky, jak myslíte, že jsem se rozhodl? Zkusil jsem parakotoul. Mám 

raději živé kamarády než nějaké přeludy. A věčný život? Je to 

skutečné štěstí? 

 

Tichý let 
Martin Koreček                                   Poezie nad 23 let 

 

Tma tváří se vlídně. 

Je klidná, 

závoj tichých křídel. 

Moudří ptáci slétají 

a my nevidíme ladný let. 

Museli bychom splynout 

s přírodou, 

naslouchat a rozumět. 

 

Tma není nepřítel, 

ukryje plaché oči 

nočních dravců, 

jejich pohádku života. 
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Divocí koně 
Martin Koreček                                   Poezie nad 23 let 

 

Chladný déšť 

smáčí hřívy divokých koní. 

Hrdých a ušlechtilých. 

Žíně jim ve větru vlají 

při svobodném běhu 

po zelených stráních. 

 

Já stojím opodál 

v touze pohladit hebkou srst 

a zadívat se 

do moudrých očí jejich vůdce. 

 

Potom mi kdosi na čelo zaťuká, 

probouzím se, 

ale z paměti nikdy nesmažu 

tu nezkaženou krásu. 

 

 

Prosba 
Martin Koreček                                   Poezie nad 23 let 

 

Neměnnou krajinou 

toužil jsem jít. 

Poslouchat stromy 

a dýchat vzduch. 

Neměnnou krajinou, 

bloudil jsem. 

Jen pískem a kamením, 

kde potokem tekly slzy ptáků. 

Bořily nohy se 

do nahé půdy, 

jenž plná skla a trápení. 

Dívej se Perune, 

udeř! 

Ať máme kde hlavu složit. 

Klidnou duši 

a čisté vody k napití. 
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Psí víno 
Jiří Černohlávek – Qasinka                             Poezie nad 23 let 

 

Psové, ti se maj! 

Já nemám nic svýho! 

Číňani maj čaj, 

v klidu cucají ho. 

 

Maďaři guláš 

dlabou při Dunaji, 

nebo paprikáš 

v kotli zamíchají. 

 

Vlacha spagetti 

živí od jakživa, 

svoje kuplety 

nad Cinzanem zpívá. 

 

Francouz vychutná 

zapečenej brambor, 

růži v ústech má 

z vojny jdoucí tambor. 

 

Borščem bohatýr 

důstojný břich sytí, 

Holanďan na sýr 

nedá dopustiti. 

 

Anglán slaninu 

spolu s vejci snídá, 

Turek v Mersinu 

med před hmyzem hlídá. 

 

V Santa Cruz maj měch 

rumu jamajskýho. 

I já, malej Čech, 

chci mít něco svýho!!! 
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U nás na půdě se dějí věci… 
Jana Sloupová – Jančí Próza nad 23 let 

 

V - Hele netlač se jo?   

C - Kdo se tady tlačí frajere? Jenom kvůli tomu že jsi byl koupený 

v Ármy šopu ze sebe nemusíš dělat hogo fogo. No jo to jsou ty mladý. 

Prej kosmický technologie, prej nepropustí vodu. Prej prodyšný. Ale 

přijde mráz nebo žár a jsou namydlený co? Nic neříkáš? To je dobře. 

Jen mlč. Takové poctivé celtě, jako jsem já, stejně nesaháš ani po 

kotníky. 

V - Cože? Po kotníky? Hele ty jsi asi nebyla dál než za nejbližším 

kopcem co? To já už zažil jinačí akce. To bych ti mohl vyprávět. 

Třeba tenkrát když byla ta strašná bouřka. Spali jsme tenkrát na pláni, 

široko daleko žádná skrýš. Všechny stany to strhlo. Ale mě se to 

vůbec nedotklo. Můj kamarád spal jako nemluvně. V suchu, v teple, 

v pohodě. 

C - No jo…. To bylo jednou. A slyším to od tebe už alespoň po desáté.  

V - A co tenkrát když byla obleva? Tam jsi přeci taky byla ne?  

C - No jo, tam jsme měli oba co dělat. 

V - Tak vidíš. Na začátku víkendu to vypadalo že bude takový krásný 

zimní vandr. Stromy obalený sněhem. Jen to jiskřilo. No a pak prásk. 

O půlnoci kap, kap, kap a ze stromů to začalo pršet jak z vodopádu. A 

během dvou hodin bylo na zemi dvacet čísel. Ale vody. To jsme se 

tenkrát snažili oba a stejně jsme pak byli rádi za tu starou čekárnu 

s kamínky a za tu moc milou paní výpravčí.  Teda já kamna moc 

nemusím, ale pro tebe to bylo žůžo. 

C - No jo, ty nesnášíš vedro a kamna vůbec ne.  Ale zase jsi byl suchý 

jedna dvě. A já jsem se klepala ještě druhý den.  

V - Jo na to vzpomínám moc rád. Jo a víš ještě na co vzpomínám rád? 

Na to jak jsme se prvně potkali – jak jsme byli oba vykulený a jeli 

jsme prvně ven. To bylo krásný.  

C - Hmmm. Myslíš jak na mě vylili ten čaj? 

V - Néééé. To néé. Myslím to, jak se do nás prvně zabalili oba dva. 

Ani spacák nepotřebovali.  A jak nám bylo spolu dobře. 

C - Jo a jim taky. 

V – Mně je s tebou Celtičko vždycky moc fajn. Máš taková krásná 

očka a jak příjemně voníš.´ 

C – Ty jsi pěkný lichotník Vakouši. Napřed mě divže nevystrkáš a teď 

se lísáš. 
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V – Ale no tak. Do víkendu je ještě daleko… 

C – Hi hi … tam ne, tam to lochtá. 

V – A tady? 

C -  Hmm, ale slíbíš mi že příště budu v báglu hned nahoře?  A že na 

mě zase nebudeš loudit historky od ohně? 

V – Hmmmm, třeba nahoře. Hmmmmm. 

………………….. 

C -  Nespěchej……………….. Do víkendu je ještě daleko. 

 

 

 

My     
Miroslav Neuvirt – Wandri                              Poezie nad 23 let 

 

Jak rychle převalí se rok, jak voda ve Mži pod Darovským jezem. 

Tryskem ubíhají  dny, měsíce, ó hrůza, jak rychle otáčí se svět. 

 

Tak zas my snílci, dobrodruzi, opět na chvíli mladí 

zasedli jsme pospolu a pijem na počest. 

Na počest romantiky, co nás dohromady svádí, 

sešli jsme se u ohňů a vzhůru vlajko leť. 

 

My honáci v strakatých košilích, my tuláci z knížek Karla Maye. 

My pistolníci Západu, my z Rikatáda chlapci. 

 

Klabava 
Miroslav Neuvirt – Wandri                              Poezie nad 23 let 

 

Ve snech mi často šumí Klabava, ta říčka mého mládí. 

A když se ráno probouzím, to k vzpomínání svádí. 

 

Na svá první tempa v řece nad jezem, 

na svou první rybu na udici. 

Na svá první piva- čert mě  vem 

a na svou první holku poběhlici. 

 

Když jsem si potom natahoval trenýrky, zapálila si cigaretu a povídá: 

,, Ty hele, nevím ani jak se vlastně jmenuješ. Nebyl jsi špatnej, to né, 

ale kluci z naší trampský osady jsou přece jenom lepší.“ 
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Být větrem 
Petr Hajner – Pavouk                             Poezie nad 23 let 

 

být větrem 

hrát si se stébly pastvin 

hnát se úbočími hor 

a stoupat ke slunci 
 

být větrem 

hrát si se stébly vlásků 

vát úbočími těl 

sestoupit k dívkám 
 

být větrem 

přinášet déšť loukám 

pak ustoupit paprskům 

a s nimi 

vysoušet stéblům  

kapku po kapce 
 

být větrem 

přinášet déšť dívkám 

pak ustoupit tichu 

a s ním 

vysoušet stéblům 

kapku po kapce 
 

být větrem 

hrát si s bleskem 

kdo tam bude dřív 

hrát si s ohněm 

kdo tam bude dřív 

hrát si s touhou 
 

být větrem 

a nebát se být  

uragánem 

fouknout dívkám 

fouknout nebi 

pod sukně 

být větrem 
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podívat se do očí  

soumraku 

dívkám 

tichu 

ohni 

snu 

být větrem 

 

Main 
Petr Hajner – Pavouk                             Poezie nad 23 let 

 

Neprobouzej mne 

Zdá se mi 

O uhánějícím hřebci z pohádek 

O něm, který prý nevrhá 

do pastvin 

do hor 

do srdcí 

stín 
 

I na jeho oči si přiťukneme 

Ranní rosou 

A borůvkovým vínem 

I na jeho první 

Klisničku 

Kdesi za horou 

I na krásnou jezdkyni 

s oblohou pod víčky 

a fialkovým jménem 

a hřívou 
 

Pak vyjde slunce 

A Main jej přivítá 

Poklonou i ržáním 

I tobě vstříkli 

Do žil 

Krev hřebců z hor 
 

Pomatený básníku 

Neprobouzej mne 
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Býk na statku 
Jakub Florian                                                                Próza nad 23 let 

 

Potácel se od ohrady k ohradě. Nohy pod ním už podklesávaly 

vyčerpáním, ale pořád ještě nepadal. Když dovrávoral k silnému 

trámovému plotu, tvořícímu jeho ohradu, šlehl - jako už po tolikáté- 

elektrický paralyzér jako rána bičem. A on- aniž se stihl opřít a aspoň 

na chvilku si oddechnout- nezasténal, nezaryčel. Jen se otočil a ztěžka 

vrávoral k protějšímu plotu. Ale to už věděl, že tam na něj bude čekat 

další šleh.  A tak dál. A tak pořád dál. 

„Nezkrátíme mu to?“ zeptal se jeden z těch dvou. Opírali se ležérně o 

ohradu, každý z jedné strany, a oba měli- kromě paralyzéru v ruce- 

ještě  kapsu na boku vyboulenou čímsi tvrdým. 

„Blbost!“ odsekl ten první. „Jsme vymahači s licencí, ne? Nevíme, 

jakej investigativní blbec se v tom může eště dodatečně šťourat. Zejtra 

ráno sem přijede exekutor, pro kterýho tady umetáme cestičku, a bejka 

nechá odvézt do kafilérie. Ale protože uhynul, chápeš? Díra v těle by 

mohla bejt někomu nápadná - jinak ale pochybuju, že někdo bude 

dělat podrobný lékařský vohledání!“ 

Uchechtl se.¨ 

Ta žena, jež stála opodál, musela slyšet každé jejich slovo, ale jen 

zaťala zuby a sevřela rty. Věděla, že ti dva by si navzájem svědčili a 

že ona je sama. A svého psa si- kvůli vybouleným kapsám těch dvou, 

kterých si od začátku dobře všimla- držela pevně na zkráceném 

vodítku. A ani on, jako by celé té situaci dobře rozuměl, nezavrčel ani 

nevyštěkl. Celá ta podvečerní scenérie byla vlastně až téměř přízračně 

tichá. 

Žena nebyla už mladá, ale ani ne stará. Pár nepatrných vrásek na 

obličeji, černé vlasy barvy antracitu a vzpřímenou, naprosto rovnou 

postavu dokreslovaly zvláštní malé zlaté náušnice, podobné 

kaligrafickým znakům čínského písma či ostrým zářezům v nějakém 

indiánském totemu. V každé z nich byl vsazen maličký namodralý 

tyrkys. Jako by to byly jediné dva body,  jež svítily do tmy, která se 

v podvečeru pozvolna snášela na krajinu.¨ 

„A co, že je v exekuci?“ nevydržel to mladší z těch dvou u býčí 

ohrady. „Jako somračka teda nevypadá. A dokonce ´sem zaslech´ 

nějaký kecy, že vona je prej něco jako šamanka…“¨ 

„Vole,“ řekl procítěně ten první a znovu, tak nějak neosobně, šlehl už 

vrávorajícího býka paralyzérem. „Fakt nevíš, jak to chodí? Jednou za 
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čas si zajela do tý naší slavný metropole a přitom se svezla tramvají. 

Auťák si nevzala- snad kvůli tomu svýmu přírodnímu stylu života, 

copak já vím ? Lístek na MHD si sice koupila, ale zapomněla si ho 

cvaknout. Dělej!“ 

To poslední slovo se týkalo paralyzéru a býka, který mezitím 

dovrávoral k protější straně ohrady. Mladší muž stiskl spoušť a 

zasažený býk se obrátil a začal zase ztěžka klopýtat opačným směrem. 

„A jak to bylo dál?“ nevydržel to ten mladší. 

„Vole,“ pronesl znovu starší to univerzální oslovení. „Když přišel 

revizor, vzpomněla si a chtěla si cvaknout lístek, jenomže von  jí 

tělem zablokoval cestu k tomu stroječku. Vona nechtěla dělat maléry- 

že jí to bylo prd platný- a tak von jí vypsal pokutu. Vosum stovek. A 

vona  to poslala složenkou a napsala sedm. A to víš, ouroky….“ 

„Úroky z jedné stovky?“ Mladší byl zřejmě mírně konsternován. 

„Vždyť ten statek i s pozemky má cenu nejmíň několik melounů!“ 

„Jó, asi tak nějak… A dělej, mladej! Bejk…“ 

Paralyzér šlehl. Býk se pootočil a zvedl hlavu se silnými rohy, jako by 

se ještě chtěl bránit. Ale pak- jedinkrát- zaryčel z hloubi hrudi, sklesl 

na kolena, zaryl hlavu do bahna, jež tam po neustálém přebíhání sem a 

tam zbylo z kdysi úhledného trávníku, vypjal se, na chvíli strnul, pak 

se překulil na bok a zůstal ležet.¨ 

Nad krajinu se na chvíli sneslo ticho. 

„Co takhle dát si stejk, mladej?“ zasmál se starší z mužů. „No jó, 

vlastně né- vždyť ´sem ti sám řek, že bejk musí zůstat celej.“ 

„A co takhle dát si tu ženskou?“ nadhodil po další chvíli ticha. „Toho 

čokla bych klidně vodprásk´, že mě napad´…“ 

Žena mlčela. Muž nemohl vidět, že pod šaty pevně stiskla v ruce malý, 

ale ostře nabroušený nůž., ale z jejího postoje nejspíš cosi vytušil. A i 

pes se tiše natočil tlamou proti němu. 

„Á, tak holt taky né,“ ucouvl muž. „Tu bych pak musel nejspíš 

vodkráglovat a byl by malér. No jo, ´sme licencovaný vymahači. 

Všechno řádně podle zákona. Takže chlast a chrápat, mladej. Sám. Jó, 

život není peříčko.“ 

Oba se otočili směrem ke ztemnělé budově statku. 

„Pani,“ prohodil starší směrem k ženě, „tam už spát nebudete. My jo. 

Statek vám už  teď propad´ v exekuci, víme ? No, a kam  pudete na 

noc - to už je váš problém…“ 

Pootočil se zpátky.¨ 

„Jo - a kdo kecá, že ten bejk neměl kam utýct ? Klidně moh´… Běž si, 

hovado!“ 
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S těmi slovy muž otevřel bránu ohrady. Pak se obrátil a oba dva vešli 

do statku. 

Ztemnělou krajinou, nad níž už vyšly první hvězdy, kráčela žena. 

Černé vlasy a postava ve tmavých šatech téměř splývaly s tmou a ani 

tmavý pes, jenž šel po jejím boku, nebyl nijak nápadný. Jen zlaté 

náušnice s maličkými tyrkysy, podobné čínské kaligrafii či ostrým 

řezbám v indiánském totemu, se občas tiše zaleskly. Jako by jim  

hvězdy cosi seshora tichounce šeptaly a ony jim stejně tiše odpovídaly. 

Spadlá větev, ležící stranou u cesty, praskla, jakoby ji náhle zlomila 

nějaká těžká váha. Keře zašustěly, jako by je někdo silou rozhrnoval.  

Ozval se zvuk, podobný silnému, hlubokému vzdechu. Tmou se podél 

cesty těžce prodíral kupředu nějaký velký, černý stín a snažil se udržet 

krok. 

Žena se maličko pootočila stranou, aniž se zastavila, a pak se  koutky 

úst drobounce pousmála. Pes neudělal ani to- jeho čich a jeho instinkt 

to vycítily už dřív. 

A kdyby někdo seshora z mlčenlivých hvězd mohl číst v býčí mysli, 

dočetl by se asi tohle: 

„I býk….může přežít….klinickou smrt…Nevím, kam jdu. Nejsem 

ještě….tak docela… fit. Nemohl jsem se….dostat na ty lumpy. Škoda! 

Ale ono se jim to určitě…..někdy nějak vrátí. Všechno… Bolí….. 

Všechno mě bolí….,ale jdu. Jdu dál. Dojdu určitě…. až do rána. Bude 

zase den…. Vzduch v noci tak krásně voní….Žiju a jdu za 

svobodou…..Jdu za svobodou….. 

 

 

 

Haiku z prvního vandru po bypassu 
Jakub Florian                                                                Próza nad 23 let 

 

Cesta. Vítr. Pot. 

Utahaný tulák jde¨ 

přes hory doly. 
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Brzská rána 
Jechová Regina                                                      Poezie nad 23 let 

 

Modravý závoj spadnuvší z nebes 

Hvězdy schované ve střípcích slz 

Třpytivý kalich orosený 

Kapkami deště za úsvitu 

Mlhavý opar rána kuropění 

 

Životodárné louče sluneční 

Nebeský lesknoucí se meč 

Ohnivé kopí zabodlo se v nitro 

Krvavý zásah 

Který nebolí 

 

Slétli se ptáci na koncertu 

Radostně sborem notují 

Flétničku ladí 

Též houslí libý zvuk 

Čmelák se s basou z mlhy vynořil 

 

Zvuk něžný nese se krajinou 

Oblaží kdejaký sluch 

Proto mám brzská rána rád 

Nic nezdrží mne bych scénu tuto 

V životě nikdy nepropás 

 

 

Rým 
Miroslav Neuvirt – Wandri                              Poezie nad 23 let 

   

Někdy špatně hledá se rým, 

zvláště když má múza už něco pila. 

Motá se u baru a sprostě na mne volá: 

hele vole, dnes na to serem, zejtra je taky den! 

 

Opravdu, někdy špatně hledá se rým. 

Pokládám tužku a zlostně muchlám papír. 

Jdu si dát panáka a Vy si doma přečtěte třeba něco od Kutlocha. 
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Tobě 
Jiří Valíček – Fidel                                            Poezie nad 23 let 

 

Život je krásný, když úsměv tvůj září, 

jak rozkvetlý, voňavý, růžový sad, 

život je krásný s tvým úsměvem v tváři, 

kterou bych tolik chtěl, políbit snad. 
 

Už pro ten úsměv tvůj, život je krásný, 

pro úsměv, který ti na rtech vždy plá, 

pro úsměv tvůj nádherný, poklade vzácný, 

pro úsměv, který vždy, sílu mi dá. 
 

Pro úsměv tvůj nádherný, kraj světa jít, 

pro úsměv tvůj překrásný po mořích plout, 

ten úsměv tvůj líbezný bych v kámen chtěl vrýt, 

pak bych i tebe snad, směl obejmout. 

 

Vítr a déšť 
Miroslav Budík – Toulavej          Pejskař Poezie nad 23 let 

 

Šli větrem a deštěm krajinou, 

vědouce, že večer v lese spočinou, 

šli nehledíce na okolí, 

cestou vedoucí do polí. 
 

Táhla je dálava k obzorům, 

vedla je k lesním průzorům, 

šli šerem večera pod větvemi stromů, 

nechtělo se jim domů. 
 

Šli větrem a deštěm krajinou, 

krajinou pro ně neznámou, 

šli kopci i údolím, 

vstříc horským úbočím. 
 

Vítr a déšť je provázel, 

krajinou s nimi procházel, 

když vstoupili pod lesní velikány … 

byli pod nimi malincí a nenápadní … 
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Do Dřevčic! 
Tomáš Racek                                                             Próza nad 23 let 

 

Někdy se zdá, že už je předem všechno dané, a i přes železné 

odhodlání, silnou vůli a nezměrnou chuť prát se s vlastním osudem 

vyjde tahle snaha úplně naprázdno. A ani síla slibu daného 

kamarádům s tím pranic nezmůže…  

Pod kudrnatou větví poblíž kmene silně zasněžené borovice se 

v pozdním odpoledni neklidně zavrtěla stará šedivá sůva. Takhle 

s blížícím se večerem mívá už lehké spaní. Navíc se nedalo 

přeslechnout, jak se před nějakou dobou pod stromem táhli dva 

podivně oblečení týpci s batohy na zádech. Bořili se místy až po 

kolena do čerstvého sněhu a namáhavě se vlekli směrem ke vsi. 

Klobouk, čepici a rukávy měli ti dva úplně omrzlé. Vypadali, jako by 

se v té bílé a neobvykle huňaté peřině, co se v posledních únorových 

dnech zřítila shůry, celý den váleli. Sůva zavrtěla nechápavě hlavou a 

zkusila ještě na chvíli zachrápnout. 

„Vy jste snad z Prahy?“ hulákal na nás přes desku hostinského stolu 

skalecké hospody „U báby“ vlasatý tremp. Na krku se mu výhružně 

houpaly roztodivné indiánské přívěšky. Spolu s korálky vyšitou a 

stylizovanou zvířenou a ornamenty tvořila tahle přehršel s několika 

náhrdelníky ze zubů a drápů dokonalou změť. „Tohle je můj kraj, tady 

já to znám jako svý boty. Takovýhle štreky chodíme každej pátek 

běžně,“ vykřikoval. Podél okrajů naší mapy rozložené na hospodském 

stole vykvétaly půllitry nazlátlé tekutiny. „Tady v tý hospodě 

začínáme,“ pokračoval „a pak deme klidně hodinu nebo dvě,“ dodal. 

„Jinak já jsem Víťa.“ Zalomili jsme palce.  

Zachumelený les tichnul podvečerem. Sůva tiše pochrupovala na větvi.  

Víťa vykládal: „My máme dneska sraz v těch Dřevčicích v hospodě. 

Já tam mám kamarády. Já jsem jim to slíbil, voni dou z Hradčan, takže 

dám ještě pivo nebo dvě a pak vyrazím. De vo to se vidět a popovídat 

si, rozumíš! Já jsem byl včera v Teplicích na fotbale, tak jsem jel až 

dneska. Já tam mám s nima sraz, takže tam musím,“ dodal. Dřevčice, 

odkud jsme s mým vandráckým parťákem vyšli včera, jsou nějakých 6 

kilometrů vzdušnou čarou, ale přes rokle a skály a v hluboké bíle 

peřině byly pro nás vzdáleny jako Benátky v Itálii.  Skály tiše dýchaly 

pod bílou duchnou, tma rychle vylézala z děr, přestal padat bílý bordel 

a sůva se protahovala na větvi. „Ti dva už určitě musí sedět u piva ve 

vesnici,“ přemýšlela.  
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„A vodkaď dete vy?“ zeptal se Víťa. Oči se mu smály za kulatými 

brýlemi s kovovou obroučkou. A z nich se smála všechna ta odpolední 

piva z vedlejší hospody i ta nynější. Z druhé strany našeho stolu se 

současně smál dědek s bradavicí na čele. Na stole se smála další 

čerstvě načepovaná piva a my jsme se taky smáli. „No my jdeme 

z Dřevčic,“ přiznali jsme se. „No vidíte, tak to tam můžete jít se 

mnou,“ zajásal nelogicky Víťa. „No my právě jdeme odtamtud, tak už 

tam asi nepůjdeme.“ „A dobrý, né?“ kontroval. „Žatec se 

dá!“ pochválil místní pivo. „To nevadí! Tak půjdete dneska taky! Já 

tam mám kamarády, já tam musím. Já jsem to slíbil.“ Okna hospody 

ztmavla jak samet, stůl u kamen ještě zútulněl. Sůva si oklepala 

péřový límec od sněhu, odrazila se od větve a hupsla neslyšně do 

měkké černobílé tmy pod sebou. Pod jejími křídly tiše ubíhala 

zasněžená krajina. Na stole jako průzkumné mimozemské talíře 

přistály s naším tichým souhlasem další zlatožluté sklenice. Podvečer 

se zvolna přehoupl do večera. U vedlejšího stolu definitivně skončila 

myslivecká schůze, která se protáhla od odpoledne. „Nejedete do 

Dřevčic?“ zkusil to náš trempík s nadějí v hlase u myslivců. „My 

jedeme na opačnou stranu. Jedeme ještě na prasata,“ otočil se ve 

dveřích lokálu chlapík v zeleném svetru s malou výšivkou bažanta na 

levé straně hrudníku. „No jo, prasata, ty jsou nebezpečný, co?“ Pak se 

pro změnu rozsvícená očička podívala na nás. „A kam vy vlastně 

dete?“ „No… tady někam po okolí.“ „Tak pojďte se mnou do 

Dřevčic! Já tam mám kamarády. Voni už tam asi budou a já jsem jim 

to slíbil.“ „No ale my jdeme odtamtud,“ bránili jsme se. Příborové 

nože se s chutí zařízly do mramorové tlačenky s cibulí. Ruce sáhly po 

krajíci. Parťák si během jídla šťouchnul: „Ty už ale abys 

šel!“ Trempík si otřel čerstvý bílý knír a odložil sklenici: „No já už 

dopiju a du… Hele?“ obrátil se na dědka. „Nevodvezl bys mě do 

Dřevčic? Já tam mám kamarády.“ „No to nejde,“ ulekl se dědek. „Vo 

ty piva nejde, ale je kalamita, hafo sněhu, to nejde. Běž 

pěšky,“ rozhodl. „No né, my jsme tady s čundrákem kamarádi,“ dodal 

na vysvětlenou dědek. „My jsme spolu dělávali, to já bych pro něj 

udělal první poslední, ale tohle nejde“. „A nejseš z Prahy, když to 

nedáš?“ vrátili jsme Víťovi s parťákem dřívější invektivu. „A vodkaď 

dete?“ zeptal se dědek. 

Sůva tiše přelétla nad Skalkou a přes louky u Rašovic. Pak se náhle 

z bílé tmy na vzdálenost několika metrů vynořila zubatá zeď hradní 

věže Helfenburgu. Přistávací manévr se povedl na jedničku. Veliké 
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žluté oči zíraly do tmy. Ve tmě skalních místností bývalého paláce 

tikalo ticho a celý hrad spal. 

„Tak co s tím uděláme,“ šťouchal Víťa do dědka. Stůl ozdobily další 

sklenice barvy slámy. „No já bych potřeboval do Dřevčic,“ dodal. „Já 

tam mám sraz s kamarády. Voni dou z Hradčan, voni už tam 

sou.“ „No co, budeš spát u mě, na gauči,“ řekl nevzrušeně dědek 

zpoza obláčku cigaretového dýmu. „Není to poprvé ani 

naposled,“ konstatoval. Víťa kontroval: „No ale já to slíbil! Tak za 

dvě kila, co?“ hučel do dědka. „Smrdíš korunou, tak mě tam za dvě 

kila hodíš, ne?“ vyjevil se náhle s finanční nabídkou. „Ale, jak ti to 

mám vysvětlit,“ bránil se dědek. „To nejde vo ty piva, to já jezdím i 

po deseti poslepu, ale je hafo sněhu, je kalamita. Musíš pěšky, seš 

tremp. Seš zvyklej!“ Hostinská prošla okolo a několik zrzavých polen 

prolétlo dvířky. Kamna se z borového žrádla nadšeně rozeřvala. „A 

vodkaď dete?“ zeptal se Víťa.  

Dnes to vypadá na hladový večer. V hradu se nešustne ani myší ocas. 

Sůva se opět propadla do tmy. 

Víťa se po návratu z hajzlíku chopil dalšího piva. „Hele,“ pískal 

stejnou písničku a přitom jemně laskal dědka po rameni, „tak za ty 

dvě kila, ne? Do Dřevčic? Dyť jsme kámoši?“ „Budeš spát u 

mě,“ odpověděl mu dědek. „Tak za tři kila?“ šrouboval čundrák 

nabídku. Dědkem to nehnulo. Místo toho začal vyprávět: „Já jsem byl 

na vojně v Terezíně, já jsem tam pracoval, ale já jsem nebyl voják, já 

byl lampasák! No a já jsem tam měl jednu ženskou, no měl jsem jich 

víc, ale já jsem dělal ve skladu a tak jsem tam s ní do toho skladu 

chodil, no víte co…“ naznačil, „a mezitím ty moji kámoši vojáci tam 

ten sklad kontrolovali.“ Pak dodal: „No, voni si to tam rozebírali. A 

vodkaď vy dete?“ „Z Dřevčic,“ odpověděli jsme. „No vidíte,“ zajásal 

Víťa. „Já tam taky musím“. Já tam mám kamarády.“ „No a voni pak 

ty rodiče ty jedný za mnou přišli na bránu,“ vyprávěl dědek dál, „já 

měl službu a že prej jsem jí jako slíbil lásku. No… Chápete 

to?“ Kroutili jsme hlavou, jako že chápeme. „Tak co?“ zeptal se po 

chvíli do ticha Víťa. „Jako co?“ zeptal se na oplátku dědek. „No do 

Dřevčic?“ zareagoval poněkud neurčitě. „Kam?“ nevěřil dědek svým 

uším. Polena se za proskleným obdélníčkem sesula do řeřavé 

hromádky. Z kamen teklo sálavé blaho.  

Sůva se vznášela nad krajem. Pod podvozkem se jí nakrátko objevila 

zachumelená palice skalního hradu Čap, pak stočila směrové klapky 

na severovýchod.  

Další půllitry zarámovaly dějství pokračující absurdní debaty. „A ty 



 124 

bys mě tam nevodvezl?“ oslovil opět dědka nanovo Víťa. „A 

kam?“ opáčil nechápavě dědek. „Do Dřevčic!“ smočil si Víťa. „Já tam 

mám sraz s kamarády. Prostě si jen tak pokecáme, my už jsme se 

dlouho neviděli. Chápeš?“ zadíval se na dědka s výrazem, který 

nepřipouštěl pochybnosti. Dědek očividně nechápal. „A 

myslíš,“ pokračoval Víťa, „že by mě tam nikdo nevodvezl, někdo 

z místních? No tak, zeptej se!“ zpracovával dědka. „Do 

Dřevčic,“ dodal. „Já tam mám kamarády. Za dvě kila?“ 

Pod sůvou se míhaly zasněžené lesy a vzdychaly skály ze spaní. Noc 

tiše ubíhala.  

„Tak ani za milión,“ vrátil se dědek k dalšímu pivu s rezolutním 

vzkazem od místních. Vesničani posedávali převážně okolo výčepu za 

rohem hlavní místnosti. „Tak za tři kila?“ zvýšil opět základní sazbu 

Víťa. „Ani za tři,“ ujistil ho dědek. „Tak za pět?“ „Ty to nechápeš? To 

není o penězích. Je kalamita, tak budeš spát u mě na gauči,“ ukončil 

opět plané naděje trempíka. „A kam dete vy?“ obrátil se dědek pro 

změnu na nás. „A vy byste mě tam nehodili?“ mrknul na nás taky 

Víťa. „Do Dřevčic?“ chytil se nereálně vybájené příležitosti. „My 

jsme přece přišli pěšky odtamtud. Leda že bychom tě chytili za ruce a 

nohy, rozhoupali tě a hodili až tam.“ „To je nápad!“ rozradostnil se 

tremp. „Tak dělejte! Na tři,“ vyzval nás. Smáli jsme se a všechna ta 

piva se smála s námi.  

V dálce se pod sůvou objevila světla z vesnice. 

„Jaruško,“ oslovil při další donášce hostinskou s neobvyklým přáním. 

„Hele, nehodil by mě tady někdo do Dřev…“ „Na to zapomeň! Seš 

čundrák, tak mazej pěšky,“ sjela ho ženská. Posbírala prázdnotou 

zející sklenice a odcházela zpátky k výčepu. „Za dvě kila!“ volal za ní 

zásadní informaci, která by snad mohla ještě zvrátit nepříznivý stav 

vyjednávání. Jaruška se ani neotočila. „To je taková naše 

máma,“ představil nám trempík hostinskou, „vona nás má 

ráda,“ ujistil nás sebejistě. 

Sůva provedla přistávací manévr na stromě před hospodou 

v Dřevčicích.  

„Tak já budu muset jít,“ zvedl se ztěžka dědek. „Tak jo, 

jedem,“ nažhavil se Víťa. Ještě se ujistil: „Do Dřevčic?“ Popadl 

usárnu. „Tak deme!“ pobízel nás všechny k chvatnému odchodu. „Ale 

houby, já jdu domů,“ zbořil trempíkovi již po několikátý hodně 

chatrný domeček naděje dědek. Víťa se zarazil. „Vždyť já tam mám 

kamarády, já tam musím,“ snažil se vytrvale bojovat s osudem.  

Skrz zamlžené okno Dřevčické hospody doléhaly do kalousových uší 
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zvuky kytar a útržky vět. 

„To jsem podělal,“ chytil si hlavu do dlaní Víťa. 

„Tak nepřišel,“ zaslechla skrz okno sůva. 

Víťa si zoufal: „Já jim to slíbil, no a oni tam na mě čekají,“  

„To už se asi neobjeví, ale slíbil to a my se sem kvůli němu táhneme 

až z Hradčan,“ drnčelo kalousovi v uších. 

„Tak pojedeme? Do Dřevčic? Za dvě kila?“ vypjal se k poslednímu 

zoufalému pokusu o zvrácení svého předem narýsovaného osudu Víťa. 

„Do jakých Dřevčic?“ nechápal dědek, jak kdyby to slyšel dnes 

poprvé. „Já jdu domů,“ stvrdil trampíkův osud. „Já vím,“ hlesl náhle 

rezignovaně Víťa, „vždyť já už to ani po tobě nechci,“ a přitulil se 

k dědkovi.  „My jsme kamarádi,“ prohodil tak napůl k sobě a napůl 

k nám. „My jsme spolu dělali, víte?“ „Tak dobrou,“ loučil se dědek. 

„A kam vy dneska dete?“ obrátil se na nás. 

Sůva usedla pod kudrnatou větev silně zasněžené borovice a noc 

spěchala k ránu.  
 

 

Půlnoční  sen 
Jiří Valíček – Fidel                                     Poezie nad 23 let 

 

Je půlnoc. Zvony na věži již bijí, 

je půlnoc a za starými zdmi, 

již brzy louč má dohoří. 

Je půlnoc, temná jako kněze černý šat 

a v noci té 

já čekám, až nadejde ten čas. 
 

Je půlnoc a šašek můj, ten dávno šel již spát. 

Je půlnoc a já tu pořád sním, 

když pohár svůj zvolna, s vínem rudým dopíjím. 

Je půlnoc, tak černá jak jen půlnoc může být 

a v noci té, 

čekám, že loutna má, zas do tmy tiše bude znít. 
 

Je půlnoc. Oheň v krbu zvolna dohasíná, 

je půlnoc já sám tiše sním, 

o láskách svých, pannách ba i paních, 

o těch co hrával jim, když byl jsem ještě mlád 

a jako trubadůr, 

jsem lásku jejich krad. 
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Láska bolí    
Petr Kaizr – Grizzly                                   Poezie nad 23 let 

 

Láska bolí 

Láska jizví 

Láska zraňuje a poznamenává 

Žádné srdce není natolik odolné nebo silné 

Aby vydrželo tolik bolesti 

Láska je jako mrak 

Obsahující spoustu deště 

Žádnou naději nedává. 
 

Jsem starý,já vím, ale stejně tak 

Vím spoustu věcí,které jsem se naučil od Tebe 

Opravdu jsem se naučil hodně 

Láska je jako plamen 

Spálí tě když je žhavá 

žárem dravého ohně. 
 

Někteří pošetilci blouzní štěstím 

Blažeností 

Společenstvím 

Někteří pošetilci klamou sami sebe 

Myslím si to,tak to není 

a oni si myslí,že ji nectím 

Ale mne neoklamou 

Já vím, že to není pravda 

Láska je jako lež  

určená k něčímu  

rozesmutnění 

Láska bolí 

Láska jizví 

Láska zraňuje a poznamenává 

Jak čas starou ohranou desku. 

Žádné srdce není natolik odolné nebo silné 

Aby vydrželo tolik bolesti 

Láska je jako mrak 

Obsahující spoustu blesků 

Láska bolí  
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Osamělý chodec 

Petr Kaizr – Grizzly                                   Poezie nad 23 let 
 

Jsem muž,jenž kráčí sám,  

když kráčím temnou ulicí  

v noci. 

Nebo se procházím parkem  

když světlo se začne měnit.  

Někdy se cítím trochu divně  

tak trochu znepokojený, 

když je tma.  
 

Už jsi sjížděl prsty po zdi  

a cítils,  

jak se ti svraštěla kůže na krku 

když jsi pátral  

po vypínači?  

Někdy,když bojíš se podívat  

do rohu místnosti, 

cítíš,že tě někdo pozoruje.  
 

Byls někdy sám v noci,  

myslels,  

žes za sebou zaslechl kroky,  

otočil ses a nikdo tam nebyl?  

A jak zrychlíš krok  

zjistíš,  

že je těžké se podívat znovu, 

protože si jsi jistý,  

že tam někdo je. 
 

Noc předtím sledovat horory,  

debatovat o čarodějnicích  

a folkloru…  

Neznámé potíže v tvé mysli  

a možná tě šálí zrak.  

Sníváš, a náhle se oči zastaví  

na tančících stínech vzadu.  
 

Když kráčím temnou ulicí 

Jsem muž, jenž kráčí sám… 
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My jsme trampi motorový… 
Miroslav Neuvirt – Wandri                                       Próza nad 23 let 

 

Blížil se víkend a s ním i pozvání na jednu celkem zajímavou 

trampskou akci. Místo konání? Stylový statek, jižní Brdy. Zima 

klepala na dveře a tak jsem měl za to, že toto je to pravé a jediné místo, 

kde bych mohl strávit své krátké, dvoudenní volno. Celou moji 

přípravu kazila jen jedna maličkost. Měl jsem totiž v servisu auto, 

se  kterým v poslední době na tramp vyrážím. Servisáci mě ujišťovali, 

že můj jeep bude na sobotu připravený, ale pak zavolali že ještě 

dolaďují připojení systému Uconnect s velkou 8,4 palcovou 

obrazovkou, a tak bohužel. Trochu mě to štvalo, chtěl jsem se s tím 

auťákem pochlubit, no posuďte sami - je čím. Jeep  Cherokee  SRT 

2014 Summit je nepochybně jeep s nejlepšími jízdními vlastnostmi 

vůbec. Motor 6.4 l Hemi Vs, výkon 468 k při 6250 ot/ min. Točivý 

moment 624 Nm při 4100 ot/ min. Vyhřívaná sedadla jsou čalouněna 

kůží Natura plus a strop auta mám potažený světlým semišem. Systém 

Selec- Track mi nabízí pět dynamických možností nastavení. Prostě 

jsem z toho auta úplně vedle a teď tohle.  Nezbývalo mi nic jiného, 

než použít svůj druhý, řekněme ,,civilní“ vůz Lamborghini 

Murciélago LP 640. S tímhle auťákem se mi ovšem, jak mi trampové 

říkáme ,, do lesa“ , jet moc nechtělo. Né že by mně nevyhovoval, to né. 

Je to suprová kára. Lamborghini rozhodně není pro každého. To auto 

mne dostalo. Objem dvanáctiválce 6.5 litrů! 640 koní pod kapotou! 

Z nuly na 100 za 3.4 sekundy! Rychlost 338 km/h! O příjemnou 

atmosféru se mi stará audio systém Kenwood s monitorem o 

úhlopříčce 6.5 palce a přehrávač DVD, MP 3 a WMA. Ze všeho 

nejraději si přehrávám trampský písničky. Třeba Settlery, nebo  

Červánek. Zpívám si s nimi a hned se mi řídí o něco volněji a hlavně, 

cesta rychleji ubíhá . Cenu  toho auta raději nebudu udávat. Nechci 

vás nasrat.   Prostě s tím autem nechci nikoho provokovat a zvláště né 

trampy. Přece jenom něco stálo.  Při průzkumu terénu, kam jsem 

hodlal  vyrazit, se v počítači objevil jakýsi penzion s hlídaným 

parkovištěm od chalupy vzdálený sotva pět kilometrů. Nebylo tedy 

dále co řešit. Parkovací místo bylo volné, ale ostrahou mi bylo 

oznámeno, že prý parkování je jen a pouze pro hosty penzionu a také 

že prý na tak drahý auto nemají pojistku. No, tedy ten tramp ale pěkně 

blbě začíná, říkám si.  ,,Berte mne tedy jako hosta,“ radím 

strážníkovi. ,,To nejde pane, musíte být u nás ubytován, jinak opravdu 
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bohužel.“ Platím si tedy jednu noc se snídaní. Litr mě přece nezabije a 

ještě dodávám, že auto mám proti odcizení   pojištěné  velmi dobře. 

V pokoji se převlékám do trampského, tornu na záda a hajdy na flek. 

Po pár set metrech  přeskakuji  příkop asfaltky  a vydávám se přes 

pastvinu k lesu. Nemusím se  bát, že bych někde bloudil, mám přece 

kvalitní navigaci a ta mne do cíle bezpečně dovede. Na pokraji lesa, 

v malém, dávno nepoužívaném lomečku mi napadlo, že bych mohl 

alespoň na malou chvilku, jak někteří trampové říkají, zatábořit. 

Rozdělat malej ohýnek byla maličkost. Popíjel jsem plechovkový pivo 

a opekl buřta. A tu se dostavil  ten  nápad. Prostě  že bych si mohl, až 

dojdu na tu chalupu, z  ostatních tak trošku vystřelit. Jako že jsem už 

od pátku na trailu, že jsem spal v lese pod širasem, že už mám 

v nohách nejmíň dvacet, ne, řeknu raději třicet kilometrů. A tedy že 

mám za sebou celý vojenský Brdy. Ať vidí, že jsem pořád ještě tím 

pravým traperem jako kdysi. Točil jsem se kolem ohýnku,  abych 

načich kouřem, opatrně ale opravdu opatrně si umazal kalhoty a 

džípárnu. V kanadách se prošel po okraji vedle tekoucího potoka. Tak 

říkám si, teď můžu vyrazit, teď mám tu správnou patinu. 

Loučka před statkem plná aut. Tak tady bych nezaparkoval i kdybych 

chtěl, bručím si pod vousy. Ale to už na mne kdosi volá: ,, Ahoj 

kamaráde! To je auťáků, co? Dalo by se tady dobře vybrat.  Ale co je 

to na tebe.“ Závistivě pokračoval. ,, Všichni  se na chalupě dohadujou, 

kolik  ten tvůj Cherokee stál. Prý milion, je to možný?´´ ,,Necelý 

dva,“upřesňuji. ,,Ovšem s celou výbavou.´´ Začínám si 

vymýšlet. ,,Nechal jsem ho ale doma. V pátek odpoledne  jsem 

vystoupil v Jincích z vlaku a courám  se po lesích.“ Na trapera to 

zapůsobilo. ,,Jsi přece jenom  pašák,  jedinej co dorazil po svých. To 

budou všichni zírat.“ Nezírali. Ani snad nepostřehli, že jsem mezi 

nima. Zábava nic moc. Hudebních nástrojů kolem dost, ale 

v pouzdrech a ani to nevypadalo, že by je někdo chtěl vybalovat. 

Svoje foukací harmoniky jsem tedy zklamaně nacpal zpátky do kapes 

a obcházel  hloučky rozjařených, debatujících traperů. Témata  

rozhovorů téměř stejná. Letošní dovolená, plánovaná dovolená. Starý 

trampský výraz velkej vandr se už patrně nepoužívá. Následně se 

probíralo:  bývalá manželka, nová manželka. Dále staré auto, nové 

auto. Stará vláda, nová vláda. Starý prezident a nový prezident. Dopil 

jsem svoje poslední plechovkový pivo. Posledním lokem ,  jako by 

mne osvítil duch svatý a já dostal toho dne  druhý nápad.  Hodil jsem 

si  alici na záda a bez pozdravu odešel. Nikdo si toho ani nevšiml. 

U znovu plápolajícího ohýnku v lomu na pokraji lesa se do hvězdné, 
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chladné  podzimní noci ozývaly tóny foukací harmoniky. Dohrál jsem, 

navykle vyklepl Oskara od slin a než jsem usnul,  umínil jsem si , že 

sem zase někdy vyrazím. A to co nejdřív. A  bez auta. A že opravdu 

našlapu spoustu kiláků. A že….. 

    

Ráno nad přehradou 
Miroslav Budík – Toulavej Pejskař                          Poezie nad 23 let 

 

Když ranní vánek osvěží tvou mysl 

a nový den tě vítá, 

tvůj život jak by tu měl smysl 

chvílí co v ní nad hladinou svítá. 

Tvé tělo vody vlnky zvlaží, 

tvou mysl polibek druha ranní, 

tvé srdce se chápat možná marně snaží, 

však tys v tu vod a jezer paní. 

Ach postůj vodní vílo, 

já hledím nad obzor, svobody se mi zachtělo 

zbořit bych chtěl to lidské dílo, 

by volného toku opět zurčení zaznělo. 
 

 

Zima 
Miroslav Budík – Toulavej Pejskař                          Poezie nad 23 let  

 

Když pod sněhem příroda spí 

a o blížícím se jaru sní, 

nerušte její spánek klidný, 

i já se na ni koukám zjihlý. 

 

Jen tiše sedím a sním s ní, 

ten kdo stejně cítí, ten ví. 

S kamarády večer u ohýnku se zahřejem 

a s kytarou pak tiše zapějem. 

 

Tak toulám se krajem dál, 

a nevadí, že vítr do tváří nám vál. 

Srdce zjihlé, v oku slza, ve tváři skrytý sen, 

byť zima a mráz, přesto krásný den. 

 



 131 

Až za hrob 
Miroslav Neuvirt – Wandri                                       Próza nad 23 let 

 

Už ve vlaku jsem měl takový divný pocit. Prostě něco mi říkalo, že na 

tomhle trampu něco zvláštního zažijeme. Ostatní trapeři ale můj 

dojem patrně nesdíleli. Jeden znuděně listoval jakýmsi magazínem pro 

pány, druhý lhostejně sledoval ubíhající krajinu. Venku to pěkně 

zalézalo za nehty a tak se nám z vytopeného motoráku  moc 

vystupovat nechtělo. Vyhrnul jsem si límec, narazil čepici a navlík 

palčáky. Ti dva mne opovržlivě sledovali, ale za nějakou dobu udělali 

totéž. Občas někdo z nás sáhl do kapsy pro placatku a tak cesta za 

družného hovoru vesele ubíhala. K polednímu jsme zasedli v jedný 

vesnický hospodě. ,, Kam máte namířeno v takovým mrazu? “ Zeptal 

se ze zájmem hostinský. Jen těžko mu vysvětluju, že ani nevíme, že 

jdeme jen tak. Překvapilo ho to. ,,To je tak,“ povídám. ,,Ráno na 

nádraží losujeme směr jízdy a cenu jízdenky. No a kam nám lístky 

prodají, tam jedem. Nemáme samozřejmě ani žádnou mapu a tak 

opravdu nevíme kam jdeme.“ Hostinský na to, že takovou pitomost 

v životě neslyšel a že zná sto a jeden další způsob jak trávit volnej čas. 

Pak ale odešel do kuchyně postavit vodu na další grog. ,, Klucí, 

mrkněte na teploměr. Kdyby Vám byla přece jenom zima, klidně se 

vraťte. Vyspat se můžete támhle vzadu ve stodole.“ Loučil se s námi, 

když jsme se po nějaké době zvedali od stolu. 

  Kus za vsí, na cestě vedoucí k lesu, nás Jára zarazil. ,,Pánové, hleďte, 

tady jsou zpola zapadané stopy. Vedou asi tam, pojďme za 

nimi.“ Vypité grogy udělaly svý a tak jsme souhlasili. Začal poletovat 

sníh. Takovej drobnej, přemrzlej, vostrej a píchavej. Kolem tichá, 

smutná, zimní krajina. Stopy, ale pěkně chlapácký, nejmíň 

pětačtyřicítky, nás zavedly na lesní mýtinu. Tu se Jára 

zastavil. ,,Koukejte klucí, tamhle pod tím rozložitým smrkem, vidíte? 

Někdo tam sedí!“ ,,Kdo by tam seděl, Ty dube, v takovým mrazu,“ já 

na to. ,,To je snad nějakej větší pařez.“  Avšak po několika dalších 

krocích jsem musel přiznat, že má Jára pravdu. Byl to fakt nějakej 

chlap, ale vůbec se nehejbal. Seděl strnule jako socha. Že by spal? Ale 

v takovým mrazu? To by byl holý nerozum. Přistoupili jsme opatrně o 

pár kroků blíž. Rozložitej chlápek s dlouhými, rozcuchanými vlasy a 

vousy. Na sobě zálesáckej oblek. Připadal mi jako Old Firehand. Jestli 

nevíte jak vypadal Old Firehand, tak se podívejte třeba na stranu 251 

do knihy Vinnetou, 2. díl a nebo na dvojstranu 306- 307 téže knihy. Jo, 
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tak takhle přesně vypadal. Hleděl někam přes nás, směrem ke 

vsi. ,,Haló, pane, vstaňte, vždyť zmrznete,“ volám na něho. Snažili 

jsme se ho uchopit, zvednout a rozchodit. Ale Old Firehand se jen 

převalil na bok a v tý sedící poloze zůstal. Bohužel, přišli jsme pozdě, 

ani ta nejrychlejší pomoc by ho již nezachránila. Jak jsme se ho snažili 

zvednout, vypadla mu z náruče nedopitá láhev. Mirda ji začal 

podrobněji zkoumat. ,, A hele, Finlandia vodka, pití plné půlnočního 

světla,“ určuje znalecky. ,,Né abys to pil,“ násilím mu tahám flašku 

z ruky. ,,Bůh ví, co v tom je.“ Rozhlížíme se kolem. Mirda objevil 

nějaký křížek. Vypadal tajemně, jako na nějakém hrobu. Ometli jsme 

opatrně kříž od sněhu a na malý destičce čteme: Na památku našeho 

sluníčka, naší maminky- Jarunky. Můžu Vám klidně říct, že nás to 

trochu rozhodilo. No řekněte sami. Mrtvej chlap a hned vedle, bůh ví 

co. Rozpačitě podupáváme kolem mrtvoly. Co teď? ,,Musíme to vše 

ihned oznámit,“ rozhoduje Jára. ,, Všiml jsem si dobře, obecní úřad je 

hned na pokraji obce.“ Mirda si šel odskočit a tu najednou 

volá. ,,Klucí, pojďte honem sem, je tu nějaká bouda.“ Opravdu. Za 

hustým porostem smrčků se krčila malá chajda a kolem ní všechno, co 

má u pořádný trampský boudy bejt. Byla otevřená. Opatrně jsme vešli 

dovnitř a za svitu baterek se pátravě rozhlížíme. Na stole nás zaujal 

arch papíru. Byl nadepsán: Pro mého syna Toma. A pak dál: Tomíku 

nezlob se, ale odešel jsem za mámou……. Nechápavě jsme na sebe 

čučeli. A jak to dopadlo? No jak. Vrátili jsme se do vsi. Obecní úřad 

byl zavřenej, dyť byla sobota a tak rychle do hospody. Hostinský nás 

vítal od pípy. Překotně mu všichni vysvětlujem, proč jsme vlastně 

zpátky. Odložil právě točenej půllitr. Překvapením zapomněl zavřít 

kohout pípy. Pivo přetékalo z plné sklenice a rozlévalo se po 

výčepním stole. Ani si toho nevšiml a otevřel vedle stojící 

láhev. ,,Potřebuju panáka a Vy myslím taky, né?“ Teprve pak 

zpozoroval pivní kalamitu a mrzutě zavřel kohout. Ani se nás už 

neptal a dolil prázdné skleničky. Posadil se ztěžka na židličku vedle 

pultu a teprve pak jsme se dozvěděli, koho jsme to vlastně v lese 

objevili. ,, S velkým Tomem, to je ten co jste ho našli v lese, to šlo 

v poslední době z kopce. Po smrti svý ženy začal pěkně chlastat, do 

toho nějaký průšvihy v práci. Nakonec ho vyhodili a to ho dorazilo. 

Bože můj, vypít flašku vodky a ještě v takovým mrazu. Pak se zarazil. 

Tak takhle si to naplánoval, tak takhle to chtěl. Sebevražda 

umrznutím! Tak to jsem jakživ neslyšel. To je to jeho, odešel jsem za 

mámou. Víte, pod tím křížkem na tý pasece je zakopaná urna jeho 

ženy, Jarky.“ 
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  No a teď tam přibyla druhá- Tomovo. Tak nevím, zda- li se ti dva 

tam nahoře setkali. Ale    jestliže to tam nahoře opravdu existuje, tak 

rozhodně ano. A já jim to z celýho srdce přeju.         

 

 

Byl jsem šťasten 
Regina Jechová                                       Poezie nad 23 let 

 

Šel cestou jsem, hvozdy 

Polem, lučinou, 

Tam kde ptáci za dne, něžný nápěv zapěli, 

Notoval s nimi jsem, 

Si píseň líbeznou, 

Cestou necestou já šel, 

Kol měst, vesnicí ba i pustinou 

 

Až dojdu nakonec cesty své, 

Znaven ulehnu do trávy, 

Zasněný spočinu v náruči voňavé, 

Opodál, kde voní jasmíny. 

 

Já krásný měl sen o nebes království, 

Kde cesta mnohá končí 

I začátek svůj má, 

V onom snu já králem byl, 

Ke štěstí cesta mne přivedla 

 

„Byl šťasten jsem, 

Nechtěje jít dál.“ 
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Proč tady sedím a cpu se jelitem 
Jiří Verner – Pejřa                                                      Próza nad 23 let 

 

Sedím na pařezu a cpu se jelitem. Na vedlejším pařezu sedí Olda a cpe 

se jelitem. V nohách máme každý přes třicet kilometrů, a dalších 

dvacet ještě před sebou.  

*** 

Večer přišla esemeska od Tlapy, že prý se raději bude doma zalykat 

rodinným štěstím, a že Tvrďárnu máme letos dát i za něj. Si upad‘ , 

ne?! Pětapadesát kiláků Českým rájem není žádná nedělní procházka 

(koná se to v sobotu), zvlášť, když jediný sport, který přes zimu 

provozujete, je gaučing spojený s kopáním desítek, samozřejmě do 

sebe. Též jsem si chvíli pohrával s myšlenkou mé absence na tomto 

podniku, má silně vyvinutá slabá vůle měla dokonce chvíli i navrch, 

ale nakonec jsem se rozhodl, že to dám. Ale jen za sebe, Tlapa nechť 

si to odpajdá sám ve svém osobním volnu.  

*** 

Jedna z mých oblíbených melodií je Take Me Home, Country Roads 

od Johna Denvera (jasně, napsal to společně s Danoffem a Nivertem, 

hnidopichu). Nechápu, jak jsem si ji mohl dát jako budík do mobilu. 

Obzvlášť inteligentně se pak tvářím v sobotu ve čtyři ráno, když mi ji 

telefon zahraje. S tupým výrazem březí krávy se hrabu z kanafasu a 

stavím vodu na čaj. Mezitím cpu do telete pončo, nůž, láhev s pitím a 

denní dávku potravin, do kapsy občanku a korun pár, skleněnou 

kuličku, provázek, zavírací špendlík, střípek zrcátka, ohnutý hřebík, 

hroznový cukr a toaletní papír. (V zimě používám samozřejmě 

toazimní, vždy však třívrstvý. Jsme přece v Evropské unii, takže 

musíme mít na každé hovno dvě kopie.) 

*** 

O půl šesté už zvoním u Felixe, kterého jsem zlákal, když se mě 

pokusil zlanařit na jakousi Beskydskou sedmičku, což je prý akce, 

která začíná o půlnoci, trvá dvacet čtyři hodiny, a musíte při ní zdolat 

sedm beskydských vrcholů. Osobně si myslím, že když je půlnoc, tak 

má slušný člověk spát, a ne se drápat někam do kopce, na jehož 

vrcholu stejně zjistí jen to, že je tma jak v pytli a vidí tak akorát 

kulový. Felix pozval ještě dva své spolupracovníky, a nechal se 

umluvit manželkou Martou, která ho prosila, aby ji nenechával doma 

samotnou.  

Nasoukali jsme se do auta a odjeli na vlakové nádraží do Mnichova 
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Hradiště, kde byl sraz účastníků, a tedy i start pochodu. A tady jsme 

potkali i Oldu, chlapíka, se kterým jsem už dva ročníky odbelhal. 

Málem jsem ho nepoznal. Vždycky chodil v šusťákách od Indiánů a 

vypadal jako fotbalista, který se šel jenom rozcvičit, než jej trenér 

vyšle do boje. Ale letos ho Tlapa přinutil objednat si slušivé oblečení, 

ve kterém nám nebude dělat ostudu.  

Po nezbytném „slavnostním“ zahájení a rozdání účastnických listů pro 

sběratele razítek jsme vyšli směrem k Valečovu. Vzpomínám si na 

předloňský ročník, kdy se nějaký nadšenec rozhodl, že půjde hodně 

svižně, a podařilo se mu strhnout davy. Prvních pět kilometrů jsme 

tehdy skoro běželi. Tomu jsme se letos chtěli vyhnout, ale… 

Po půlhodině ostré chůze jsme se s Oldou ocitli v čele procesí. Za 

námi šli dva horolezci, nemachrovaní, že bych jim nejraději 

nafackoval. Určitě to byli bratři, nedivil bych se, kdyby se jmenovali 

Gor a Tex Hudyovi. Pokusili jsme se zvýšit tempo, ale Gora s Texem 

jsme nesetřásli. Neustále nám funěli na záda a trousili svá moudra o 

Beskydské sedmičce, o běhu z Míseček na Zlaté návrší, o tom, že 

Pražský maraton je o ničem, a podobně. Doufám, že někde cestou 

spadneš z Kilimandžára, zlomíš si nohu a umřeš, blbe ústavní! Tady 

budeš machrovat, a doma beztak chodíš v tričku s obrázkem Hello 

Kitty! 

Gor s Texem byli se svými řečmi otravní jak svítiplyn, tak jsme se 

rozhodli, že se jich zbavíme. A na prvním prudším stoupání se nám to 

skutečně podařilo! Zatímco jsme se v půli kopce opírali rukama o 

kolena a v předklonu lapali po dechu, Hudyovi kolem nás proběhli a 

byl od nich pokoj. 

Svět byl zase krásný. Za námi bylo ticho, cesta se klikatila po okrajích 

skal, nad hlavou azurové nebe. Jak Olda poznamenal, když s námi 

nejde Tlapa, tak neprší.  

Na Krásné vyhlídce jsme si přečetli výstrahu místní „horské služby“, 

že na červené se utrhl kus skály, ale když se má jít po červené, tak se 

jde po červené, skála neskála. Když jsme obcházeli hromadu pískovce 

(byly by toho minimálně tři tatry), která se urvala od mateřského 

masivu, napadlo mě, že kdyby tohle spadlo někomu za krk, asi by měl 

zkažené celé dopoledne, a možná nejen to. 

V Příhrazích, kam jsme tentokrát došli bez klouzání po té parodii na 

schody vedoucí ke koupališti, byla hospoda už otevřená. No, podle 

vzhledu výčepního spíše ještě nebyla zavřená. Odměnili jsme se každý 

jedním kouskem a hodili za žebra svačinky, co nám připravily 

maminky. Čekala nás cesta nahoru po Příhrazských schodech, což 
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tedy není žádná brož. Před dvěma lety jsme se drápali na pokraji smrti 

vyčerpáním, a v půlce nás předběhli nějací „buďfitníci“, kteří tu 

zrůdnost dokonce vybíhali. Nakonec jsme byli Tlapou donuceni část 

toho krpálu také vyběhnou, protože zdola se blížila ženská, a on 

nesnesl, aby nás příslušnice něžného pohlaví předběhla. Dodnes 

nechápu, proč jsme jí jednoduše nepodrazili nohy a nešli si dál svým 

tempem. 

Letos tu nebyl Tlapa, ani ženská, a tak jsme se vcelku důstojně 

vyplazili nahoru a vrávoravým krokem se vydali směrem k Srbsku. 

Kousek před vesnicí jsem málem zakopl o kus jmelí. Nevím sice, zda 

jmelí přináší štěstí, když jej neusekl promovaný druid zlatým srpem 

při úplňku v koruně dubu, nicméně bylinu jsem uschoval. V tu chvíli 

se mi v šedé kůře mozkové rozjel přehrávač s písní o tom, že 

„vlezeme-li mezi jmelí, vrátíme se těžko celí, neboť jmelí, věc to jasná, 

rostlina je cizopasná“, a ve chvílích „volna“ se melodie stále vracela. 

Takže pokud jmelí nenosí štěstí, mírnou demenci asi ano. 

Snažím se vlezlou melodii páně Velinského vypudit z přehrávače, ale 

je dosti silná. Nevím, jak to máte vy, ale mě když vleze nějaká 

písnička do hlavy, tak se jí zbavím snad jen v případě, že šlápnu na 

hrábě. Onehdy jsem před spaním přemýšlel o důchodovém 

zabezpečení starých Římanů, a taky trochu o něčem jiném, najednou 

mi naskočila nějaká chytlavá melodie, a já do rána nezabral. Když se 

snažíte usnout a v hlavě vám cosi zpívá „vstávej, ty tuláku, je ráno“, 

tak vám nepomůže ani počítání oveček. Jednou jsem jich napočítal 

16 128, než mě přerušil budík. 

Se jmelím v ruce a s písní na rtu jsme se přiblížili k hradu Kost. 

Kousek od hradu dělali domorodci z lesa paseku a větve házeli na 

cestu, po níž jsme museli projít. Prostě jsme klopýtali směrem k hradu 

s pocitem, že nám nějací dobráci od Kosti hází klacky pod nohy, a ten 

pocit byl dosti intenzivní. Hotýlek u Kosti jsme po loňské zkušenosti 

minuli bez povšimnutí. Nemám nic proti krajovým specialitám, ale 

když si objednám dršťkovku, tak rád zápasím s dršťkami, ne 

s gumovým rohlíkem, který dostanu k misce oukropu. 

Údolíčko do Libošovic bylo oproti letům minulým suché, potok jen 

potichu bublal, zkrátka bylo znát, že letos se akce koná o čtrnáct dní 

později. Nevím, byl-li to záměr organizátorů, nebo reakce na kritiku 

z minulých ročníků. Do loňského roku se Tvrďárna odehrávala o 

posledním březnovém víkendu, a většina podniků v Českém ráji má 

otevřeno od dubna. 

Suchou nohou jsme se dobrali Libošovic, v místních potravinách jsme 
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si zakoupili odměnu v půllitrové ampulce (teplou desítku, dle místního 

obyčeje), občerstvili se a za pokřiku nadávek na vodovody a 

kanalizace jsme namířili k Nebáku. Ptáte-li se, proč jsme nadávali 

právě na vodovody a kanalizace, mohu vám zodpovědně říci, že 

nevím. Jdete-li celý den odkudkoliv kamkoliv, nebudete u toho zticha. 

Něco pochválíte, jiné zhaníte, občas vymyslíte nějakou vlastní teorii, 

nad níž nejen vám později zůstává rozum stá, ale rozhodně nešlapete 

mlčky. Jednou, když jsme se váleli na boudě, vyprávěl jsem historku, 

kterak jsem ve vesnici, kde jsem tehdy bydlel, zaslechl souseda křičet 

„k noze, povídám ti, k noze, ty bestie“, a když jsem se podíval, na 

koho řve, neboť jsem věděl, že psa nemá, zjistil jsem, že povely patří 

slepici. Zrodila se bláznivá teorie o výcviku těchto zvířat pro policejní 

účely, a detaily nechť si laskavý čtenář domyslí sám. 

Hospoda u Nebáku už byla otevřená, ale to ona občas bývá i mimo 

sezonu. Vychlazenou jedenáctkou jsme přebili teplou desítku a po 

krátkém ujištění o vzájemném přátelství s Felixem a jeho 

spoluputovníky, kteří nás mezitím došli, jsme vyrazili směrem na 

Trosky. To už jsem trosku trošku připomínal. Už zdaleka se mi nešlo 

tak lehce jako před osmi hodinami. Na každé Tvrďárně mívám díky 

své „zimní“ kondici krizi, kdy nestačím polykat hroznový cukr, ale ne 

a ne přinutit nohy k pohybu. Letos se mi to podařilo podchytit hned 

v zárodku. Přesvědčil jsem Oldu, že potřebuji müsli tyčinku 

z řeznictví U Krejcarů. Když jsem vyndal z batohu balíček 

s vynikajícími jelítky, Olda rozhodl, že mi pomůže krizi překonat. Tak 

tady sedíme a cpeme se jelitem.V nohách máme přes třicet kilometrů a 

dalších dvacet ještě před sebou... 
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Svítání 
Miro Karela                                                              Próza nad 23 let 

 

Sakramentská smola. A já co jsem se už týden těšil na nastávající dva 

dny volna. A teď když jsou tady tak leje a leje. Svého času Josef Kemr 

to řekl ve starém českém filmu poněkud jinak, ale já to slovo právě 

nemám ve svém slovníku. Kdyby se alespoň ti meteorologové někdy 

trefili do černého. že jim ani ty všechny jejich technické pomůcky 

nejsou nic platné. Jak to vypadá tak snad i ta stará věštkyně Sybila by 

se lépe trefila. Měl jsem snad více věřit signálům mé opotřebované 

kyčle, která na vzdory dřívějšímu krásnému počasí už dva dny hlásila 

bodáním, že se něco bude dít s počasím. 

Má drahá odjela přes weekend pomoci dceři s vnoučaty a tak jsem se 

rozhodnul nabalit svoje staré žebradlo značky Fjällräven (polární 

liška), narazit klobouk, natáhnout kanadky, dát na sebe můj odřeny 

voskovaný tříčtvrťák a vydat se sám k blízkému jezeru pod 

hallandskou vrchovinou. 

Tam, kde se za středověku schovávali v roklích a hlubokých lesích tzv. 

SNAPPHANER (původně německé slovo zkomolené do švédštiny na 

jméno pro lupiče a zloděje) ale vlastně to byla taková dánská gerilla 

která vzdorovala švédské armádě, kterou oni považovali za okupanty. 

Bylo to v době válčení mezi Švédy a Dány o území mezi tehdejším 

Dánskem a Švédskem. Celá ta doba byla poznamenaná krvavými a 

nelítostnými boji při kterých nejvíce trpělo místní obyvatelstvo. Cele 

vesnice se vypálily a celé generace zahynuli v přepadech jak 

snapphaneru tak i švédské královské armády. Zase jeden smutný 

důkaz lidské zrůdnosti kdy člověka popadne šílenství záhuby 

vlastního plemena. 

Jezero jménem Rösjö je chráněná oblast kde se ani nesmí rybařit a 

nebo jezdit na kanoích aby se nerušily hnízdící kolonie vzácného 

ptactva. Jezero také slouží jako rezervát pitné vody pro nejbližší 

obydlenou oblast. Ovšem břehy jsou přístupné pro houbaře, kterých je 

zde bohudík po skrovnu a vyznavače volného času v přírodě jako jsou 

skauti a my trampové. Okolo jezera nejsou žádná staveni jenom na 

úžině severně k dalšímu jezeru jménem Västersjö kde přetéká voda z 

jezera do jezera je starý opuštěný mlýn. Vysoké břehy jezera jsou 

porostlé větčinou borovicemi a pod nimi jsou místy bezvadná 

tábořiště skoro jako vystřihnutá z nejlepší Foglarovky. Ideální pro 

případné trampské potlachy - ovšem kdyby tady nějací trampové byli. 
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Ale nějaké větší táboráky se tady beztak nesmí pořádat. No všechno 

má své výhody a nevýhody. Právě proto, že je to chráněná oblast tak 

se to tu nehemží pobíhajícími výletníky a další pro trampy rušící 

havětí. 

Mám tam už ode dávna pěkné místo kde s oblibou přespávám. Na 

svahu jezera rostou tři obrovské smrky jejihž husté větve sahají až k 

zemi takže tvoří docela útulný a suchý přístřešek i když prší. Kousek 

od tohoto místa se táhne k vrcholu pohoří úzká průrva se skalnatým 

potůčkem a jeskyněmi kde ve staré době nalézali útočiště lapkové 

kteří přepadávali dostavníky přejíždějící přes hřeben hallandske 

vrchoviny. Je to místo plné historických událostí a dodnes je člověk 

ovlivněn jeho tajemností. 

No a tak jsem se tam navzdory tomu nepovedenému počasí vydal s 

nadějí, ze příští den se vyjasní. Autobus mne zavezl až skoro tam, od 

zastávky to nevzalo ani 50 minut dojít pěšky na "mé" místo. Byl jsem 

na místě až pozdě odpoledne a vzhledem k počasí se mně ani nechtělo 

rozdělávat oheň a vařit něco na jídlo.  

Vlezl jsem si pod svůj smrk, rozdělal celtu na polštář hojně 

napadaného jehličí a vybalil z torny několik sušenek a kávu kterou 

jsem měl v malé termosce. Seděl jsem na celtě koukal mezi jehličím a 

chroupal mé sušenky které jsem zapíjel přinesenou kávou. Pak jsem 

vytáhnul mou foukací harmoniku a zahrál si na ni příhodnou 

trampskou píseň do večerní atmosféry tu kterou nás kdysi v 

padesátých letech naučili naši slovenští kamarádi. "Večerom keď 

blúdim sám". Písnička (jak my jsme říkali v Brně: Zonka) je to 

napořád moc hezká ale právě v tomto okamžiku měla vzhledem k 

počasí jediný nedostatek protože v důsledku toho psího deště a mraků 

na nebi jsem se na žádné "hvězdy nomohl pozerat". Tak jsem toho 

hraní nechal byt. Potom jsem chvíli pobafával z mé lety okousané 

dýmky a dopil zbytek již vystydlé kávy. V dešti nebylo celkem nic 

vidět, zvěř byla někde zalezlá aby se kryla před mokrem a ani ptáci 

nezpívali. Voda na jezeře byla zčeřená od poměrně silného větru, 

který skučel ve větvích a společně s padajícími kapkami bičoval okolí. 

Ještě, že to není bouřka, to bych si pod ten smrk nelehnul a tak bych 

se ani neměl kam schovat, pomyslel jsem si. 

No asi to bude tak, že když to nepřestane tak se zítra ráno sbalím a 

vydám se zase nazpět domů. No jak se říká: "člověk míní a pan bůh 

mění". Co bych zde sám v tom lijáku dělal. Poznenáhlu se začalo 

smrákat a já který jsem byl otrávený a unavený z toho blbého počasí 

jsem vyzul kanadky a vlezl do spacáku, přikryl se druhou půlkou celty, 
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strčil tornu pod hlavu, přetáhnul klobouk přes oči a usnul jsem. 

Ještě než začalo svítat probudilo mne divné dupání v blízkosti mého 

bivacku. Otevřel jsem oči a díval se přes záclonu jehličnatých větví co 

to asi je. Prvně jsem zjistil, ze už přestalo pršet. No a pak jsem toho 

podupávajícího čiperu v pološeru uviděl. Kdo jiný by to mohl být než 

ježek, který šmejdil okolo a srkal do sebe po dešti vylezlé žížaly a 

určitě take ušáky, kterých zde bylo dostatek a kteří jsou ježkovou 

oblíbenou stravou. Byl tak zanedbaný tím počínáním, že ani nevnímal 

mou blízkost. Chvíli jsem ho se zájmem pozoroval ale najednou se ten 

chlapík z nějakého důvodu rozběhnul a kolíbavým krokem mně 

zmizel s očí.  

Na spánek už nebylo ani pomyšlení, protože právě začínalo svítat. Na 

východní straně údolí nad korunami stromů se náhle objevila 

zlatorudě ozářená čára nebe, která věstovala přichazející slunce. Že 

bych přece měl nakonec štěstí i s tím počasím, řeknul jsem si tiše. 

Nakonec proč ne? Vím přece dobře, že zde na severu se počasí může 

změnit z hodiny na hodinu proč tedy také ne ze dne na den. Má to 

zřejmě dělat se srážkami povětrnostních front které přijdou z 

východního a západního moře a srazí se obyčejně nad pevninou v 

okolí hřebenu zdejších pohoří. A já jsem právě teď na takovém místě. 

No a že je pořádná změna počasí o tom už také svědčily poslední 

noční zvuky z lesa, kde neopatrná myška vypískla když ji sova 

uchopila svými drápy a zřejmě na stromě spící bažant náhle 

podrážděně zakvokal když' ho něco probudilo při dospávání. Hrdličky 

na protější straně začaly své cukrúú a zřejmě se chystaly přebrat 

poslední zbytky plodů v borůvčí dole. Na rozdíl od včerejšího dne již 

bylo slyšet šveholení ptactva, v dálce se ozvala sojka a datlovo ťuk, 

ťuk, ťuk a vrabci pořádali na plno svůj uhádaný koncert. Novy den 

začínal a  bylo krásně. Cítil jsem se jako znovuzrozený a včerejší den 

byl rázem zapomenut.  

Chtěl jsem tedy pomalu vstát a připravit si nějaké pořádné jídlo na 

snídani. Než jsem se vyklubal ze spacáku zaujal mne nedaleko ve 

vysoké trávě nějaký pohyb. Světelná čára nad obzorem se stále 

zvětčovala a už bylo docela obstojné vidět. Svítání bylo v plném 

chodu. 

Z trávy kousek ode mne vyhopkoval jeden zajíc a za ním v zápětí 

druhý. A ten druhý který byl o něco větší se velice měl k tomu 

prvnímu. Aha, řekl jsem si, asi "pan" zajíc který se snaží obšťastnit 

"paní" zajícovou. Představení ale dlouho netrvalo a oba zajíci se mi 

rychle vzdálili z dohledu. 
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Snad bych neměl hned vyskočit a ukázat se okolnímu světu, jak to 

vypadá tak se dá vidět jedno a druhé při svítání v přírodě. A také se 

hned ukázalo, že mám pravdu. Zase kousek před mým úkrytem 

vyskočil svým příznačným poskakováním šedo-černo- bílý krasavec 

konipas který sbíral v trávě semínka a drobný hmyz. 

Za chvíli se vzdálil a na blízkém jezeře se ozvalo jako by někdo praštil 

prknem přes hladinu. No jo štika se vydala na lov okounků a bělic, 

napadlo mne. Vedle kameného břehu na zarostlém kousku křovin se 

náhle něco pohnulo. Vypadalo to z prvu jako černý pohybující se 

klacek ale brzy jsem jasně viděl, ze to je užovka, která se svezla z 

břehu do vody aby snad vypátrala nějakou ospalou žabku. 

No to je tedy hotové divadlo, pomyslel jsem si. Snad to je tou změnou 

počasí. A jako bych to vyvolal myšlenkou vynořila se náhle v zákrutu 

srna s kolouškem aby za opatrného rozhlížení a naslouchání se 

přiblížila k mělké vodě a začala pít. l to netrvalo příliš dlouho, z lesa 

se ozval nějaký zvuk a srna se svým malým bleskové zmizely.  

No po tomto snad už nemohu vidět víc, už jenom proto, že svítání 

přešlo postupně v krásný jasný bezmračný den.  

Tak jsem tedy vylezl ven, a po ranní toaletě šel nabrat průzračné vody 

z jezera do mé roky otlučené konvice, zavěsil ji na vidličku nad oheň 

který jsem hned rozdělal mým starým věrným nožem. Škrtnutím noze 

přes tyčinku magnesia jsem poslal jiskru do chomáčku suché březové 

kůry a koudele, které vždy mám s sebou v ruksaku. Ohniště z kamenů 

bylo upravené již z dřívějška, když jsem tam před několika týdny 

opékal klobásy s mou nejmilejší.  

Na pánev jsem dal rozpustit kousek špeku, opekl v tom nakrájenou 

cibuli do toho rozklepnul tři vejce a s kouskem chleba byla snídané 

hotova. Později se také porozhlédnu po houbách snad něco najdu na 

přilepšenou k obědu. 

Seděl jsem na bobku, žvýkal chleba a všechno to druhé a připíjel k 

tomu horkou kávu. Bylo mně dobře, vždyť všechno bylo tak jak má 

být. Jak tak sedím, tak náhle vidím v dálce nad korunou mohutné 

borovice kroužit velikého ptáka. Že by nějaký dravec? Orel - to těžko. 

Ty může člověk shlédnou blíže k mořskému pobřeží. Ryhle jsem 

vytáhnul z ruksaku můj malý dalekohled a zaměřil ho na ptáka. Že to 

byl dravec bylo jasné na první pohled. Podle dalších znaků jako bílé 

kresby pod křídly a tvaru ocasu jsem konstatoval, že je to orlovec říční. 

Jak by také ne vždyť tady má ideální podmínky k životu. Už jen ta 

velká borovice s tou divně plochou korunou, která svědčila o tom, že 

tam zřejmé orlovec má své hnízdo. Jak se orlovec blížil k borovici 
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vylétly náhle z její koruny dvě velké vrány. Co to? Kde se tam vzaly a 

co tam dělaly, ptal jsem se sám sebe. Obě vrány odstartovali přímo 

proti orlovci kterého usilovné pronásledovaly. Orlovec se jim snažil 

uniknout a více a více přiblížit se k borovici. Ale neslo to. Vrány 

kroužily kolem něho, hned z prava a hned z leva a neukazovaly mu 

ani v nejmenším nějaký respekt. O co se vlastně jedná? Našly tam 

vrány nějakou kořist kterou brání a nebo zkrátka a dobře okupují 

orlovcovo hnízdo? Žádnou odpověď jsem nedostal a orlovec po 

marných pokusech se dostat k borovici byl odehnán vránami dále a 

dále až mi zmizel z dohledu. Vrány se vrátili k borovici a zmizely v 

jeho koruně. 

Tak zase jeden příklad z přírody o věčném boji za přežití druhu v 

severské fauně. Zbytek dne uběhnul v pohodě a přes to, že jsem žádné  

houby nenašel vrátil jsem se na večer spokojený domů. l když jsem za 

mých pobytů v přírodě prožil mnoho svítání tak tohle bylo úplné 

jedinečné. Hlavně z toho důvodu co se všechno za několik málo chvil 

dalo vidět a prožít.  

Má drahá už byla doma, když jsem přišel a tak jsme si ten večer měli 

při skleničce dobrého vína co povídat. Já o "mém" svítání a ona 

všechny novinky o našich vnucích, které mně u toho velice věrně a 

názorně předváděla. Byl to jeden z těch krásných večerů kdy člověk 

navléká vzácné perly na šňůru svého života.  

A tak to nakonec to bylo podle toho starého švédského přísloví: 

DÁLIG BÖRJAN MEN BRA SLUT" což znamená ve volném 

překladu: ŠPATNÝ ZAČÁTEK ALE ZA TO DOBRÝ KONEC. 
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Osadní krokodýl  
Miro Karela                                                              Próza nad 23 let 

 

Brněnská radnice má svého draka a my máme našeho osadního 

krokodýla. No vlastně ani ne tolik krokodýla jako pořádnou hlavu 

velké štiky. 

Jak to vlastně všechno bylo. 

Dobrý tramp Olaf seděl před svou chatou a zasmušile prohlížel svoje 

rybářské cajky. Přitom se ohromně mračil a neustále se drbal pod 

vousy.  

“Počkej ty potvoro” vsak já tě dostanu a potom tu tvoji špidlatou 

tlamu pověsím na chajdu aby všichni věděli ze Olaf není v rybaření 

žádný cucák. V celém údolí se všeobecně vědělo ze se v tůňce pod 

mlýnem skrývá stará štika která už nejednomu kamarádovi pocuchala 

nervy. Každý říkal ze má aspoň deset kilo a tlamu plnou plnou 

utrhaných háčků. Vůbec se o ni vykládaly neuvěřitelné history. 

Prý stahuje pod vodu malé kačenky a nejednomu rybáři utrhla před 

očima z prutu menší úlovek který právě tahal ku břehu. Tyto legendy 

nedávaly Olafovi spát a jednou když sedel s kamarády v hospodě “U 

Dědy” na pivě a řeč se točila okolo této lupičky nepředloženě 

prohlásil ze štiku chytí. Je sice pravda že to neřeknul jen tak sám od 

sebe. Vlastně to vyprovokoval ten věcný rýpal Sekáč. Řeknul mu 

tehdy: “Olafe pořád kecáš jak znáš lapat ryby a přitom jsme od tebe 

ještě neviděli ani Ň.” Kamarádi z údolí se při jeho slovech neskrývaně 

uchechtávali a to Olofava dopálilo. Odpověděl mu dříve než si to 

pořádně rozmyslel: Dobře když mne tedy nevěříte a děláte si ze mne 

kanadu že nic nelapnu tak já vám to dokážu”. 

Jak bys nám to chtěl dokázat? V pivě přece žádný ryby neplavou, 

dobírali si ho kluci. Tak vy tak, řekl Olaf. Vsaďte se že do měsíce 

chytím tu štiku od mlýna.  Kluci rázem zvážněli. Neblázni Olafe víš 

dobře ze ji nechytíš. A chytím a možná ještě dřív, odvětil Olaf. Ale 

Olafe nevytahuj se, víš Dobře kolik domorodců – a to jsou nějací 

rybáři se o to pokoušelo a nakonec na to shořeli. To mi nevadí řekl 

Olaf, já na ni nějak vyzraji.  když to dořekl Sekáč se znovu ujal slova: 

Dobře kluci,kdo chce tam pomozte mu tam. Ať se tedy vsadí. Ale o 

co? Nakonec se domluvili, že dokud Olaf štiku nechytí tak se nebude 

holit a pít pivo. A když ji do měsíce nechytí vůbec tak ho ještě 

kamarádi ostříhají do hola. 

V opačném případe mu kluci budou muset zaplatit celý příští měsíc 
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každou neděli metr piva “U Dědy”. Plácnuli si na to a Olaf okamžitě 

odešel k řece aby splnil svůj úkol. To všechno se odehrálo před třemi 

týdny. Včera večer když přišel do údolí leželo to na něm jako můra že 

mu vlastně už zbývá jenom jedna neděle a to ta dnešní. Skoro celou 

noc nespal a kouřil ze své krátké dýmky až ho z toho jazyk pálil. 

Zamyšleně se prohrabával v třítýdenním strnisku na bradě a pořád 

ještě nevěděl jak to udělat aby tu zapeklitou sázku vyhrál. K sakru, 

ulevil si to jsem si to pěkně zavařil. Jestli ji nechytím budu mít zítra 

hlavu holou jako koleno. 

Kluci z osady seděli z večera ”U Dědy” zpívali a pili pivo. On tam 

raději vůbec nešel. Zbytečně by si dělal laskominy a kluci z něho 

šoufky. Ani večer k táboráku nepřišel přesto ze měl tyto chvíle na 

osadě za všech nejraději. A tak sotva začala noc ustupovat  jásavému 

dni narazil si svou starou promaštěnou hučku zapíchal si do klopy 

blůzy všechny druhy blinkru co měl popadnul rybářský prut a vydal se 

ke mlýnu. 

Nad řekou se vznášel lehký opar, rosa se třpytila na listech a na trávě 

jako diamanty a někde v korunách stromu vykřikla poplašená sojka. 

Brr, to je zima zatřásl se Olof. Za chvíli byl na svém obvyklém místě, 

které bylo od jeho neustálého postávaní celé rozšlapané. S rozvahou 

nasadil první blinker a hodil ho do tůňky. chvíli počkal až  se dostal 

kousek pod hladinu a potom začal nepravidelnými pohyby stahovat 

vlasec aby to připomínalo raněnou rybku. Po prvé, po druhé, po desáté, 

po dvacáté a nic, ani drb. Už ho od toho neustálého házení a stahování 

bolela ruka a tak si dřepnul na bobek a zapálil si dýmku. Ted už 

nebyla taková zima jako časně z rána, opar nad řekou se vznesl, slunce 

ozlatilo koruny stromu a ptáci v lese na protější stráni se rozezpívali 

na oslavu nového dne. Olaf by byl jinak úplně spokojen kdyby ho 

netížil jako balvan ten nepředloženy slib. Po chvíli vstal a začal znovu 

pokoušet štěstí v lovu. Blinker si, vyměnil za jiný zvukový a jal se 

bičovat vodu.”Hrome to přece není možné aby se za takovou dobu 

alespoň neukázala”. Možná to házím na špatném místě. Už byl trochu 

nervózní. Slunce začalo pálit a štípali ho komáři, nedbajíce palčivého 

čmoudu  který vycházel z jeho dýmky. Kam bych to mel ještě hodit, 

kde je asi zalezla? Kousek od něho byla uvázána loďka a vedle ni 

plavala na hladině halda smetí. Klacky, sláma, papíry a kdo ví co ještě.  

Nahodil znovu do blízkosti této haldy smetí.. Ale blinker klesal příliš 

dlouho ke dnu a tak když začal svinovat vlasec byl blinker zaseknutý 

mezi balvany na dně a Olaf ho utrhnul. To mne ještě scházelo, nadával 

a přivázal novou třpytku. Nahodil znovu a začal ji přitahovat dříve aby 
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ji zase neutrhnul. A najednou se to stalo! Takový záběr ještě nikdy 

nedostal. Úplně mu to vyrazilo dech a než se vzpamatoval z 

překvapeni byla ryba pryč. Nezbylo mu nic jiného než aby se díval jak 

se třpytka leskne a otáčí  směrem ke břehu. Utřel si zpocené čelo, 

chvíli počkal a nahodil znovu. Sotva padla třpytka do vody  ucítil 

mohutný náraz na konci prutu. Ted byl ale připraven. Zaseknul 

pořádně, povolil na chvíli vlasec a počal zvolna přitahovat. Jenomže 

to nebylo snadné. Ryba s prutem cvičila tak, že měl co dělat aby ji 

udržel.  

Tak to asi nepůjde to by mne to urvala. Špička prutu byla prohnuta 

jako luk a stale se ještě ohýbala. Sakra a najednou si uvědomil ze 

nemá podběrák. To ji asi z té vysoké vody a bez cizí pomoci 

nedostanu. Nebyl tedy čas na dlouhé rozhodováni. Jednou rukou držel 

křečovitě prut a druhou rukou se začal svlékat. To vše bylo dílem 

okamžiku. Vlezl do řeky a jal se vodit štiku jako psa na provázku. Při 

tom neustále směřoval do mělčí vody. Ani nevěděl jak dlouho to 

trvalo než dostal štiku na břeh. Byla to ona! Stara bojovnice která 

opravdu mela tlamu plnou uražených háčku a v ni řadu ostrých zubů. 

Když ji dobil plochým kamenem lehl si na znak do trávy vedle ní a 

začal se hlasitě smát. Já vám ukážu vy šmejdi počmáraní kdo to je 

Olaf nejlepší rybář v údolí.. Když se dostatečně nasytil svého pocitu 

vítězství, vzal do jedné ruky prut, druhou popadnul štiku za žábra a 

vrátil se pro svoje svršky. Pak sel obezřetně ke své chatě tak aby ho 

nikdo z kamarádů neviděl. Kluci byli někde v lese na dřevě protože 

slyšel rány seker a jejich pokřikováni. Byl šťasten ze se s nikým 

nepotkal. V chatě vzal mincíř a štiku zvážil. Pani, devět kilo a 

pětatřicet deka. To je kus. Pokud si pamatoval tak tady ještě nikdo 

nikdy podobny kus nechytil. Potom štiku vykuchal,  zabalil do kapradi 

a strčil dolu do sklípku. Zapálil si s požitkem dýmku a vysel pomalu 

před chatu. Kluci se pravě vraceli z lesa. “ A náš rybolovec Olaf, 

zvolal Sekáč když ho uviděl. Ty si myslíš ze ta štika připluje za tebou 

k ”Dědovi” sama? Olaf dělal jakoby pravě vstal  po odpočinku po 

obědě, protáhnul se, zívnul a řeknul: Ale času dost, co se bojíte 

pardálové. No nic prohodil Pidala, Já jdu tedy brousit nůžky abychom 

tě mohli zbavit té tvé rezavé kštice. Nabrus je pořádně bručel Olaf aby 

mne to při střihaní moc netahalo. A přitom se záhadně usmíval. 

Pánové on má z toho ještě radost, divili se kluci. To je jasny řeknul 

Olaf, začínají byt vedra a tak mne alespoň bude lebka větrat. Kdo ví 

jestli už ti nacisto nezvětrala, odseknul Sekáč a šel trochu otráveně ke 

své chatě. Dopalovalo ho ze si Olaf z prohrané sazky nic nedělá. Po 
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večeři jak to bylo zvykem sesli se kamarádi “U Dědy” aby zahnali 

žízeň a podpořili tráveni. Olaf přišel o něco později a na zádech nesl 

batoh. U Dedy byl nezvyklý ruch, všichni čekali na to až Olaf bude 

zbaven své bujné kštice. Sem tam bylo slyšet poznámky o tom že je to 

risk ostříhat mu hlavu do hola protože Oldovi vyniknou jeho ne tak 

male uši a lide si budou myslet, ze přilétlo ušatě torpédo. A nebo proč 

si Olaf bral s sebou ten ruksak, snad si v něm nechce odnést ty 

ostřihané vlasy na památku. Olafs si myslel své a klidně usednul ke 

stolu kde obyčejně sedávala jeho osada a poručil si pivo. Lidi to bylo 

něco! Po měsíčním půstu a po té ranní dřině mu obzvláště chutnalo. 

Neodtrhnul sklenici od úst dokud nebyla do poslední kapky prázdná. 

Hned si poručil druhé. Kluci jenom vyvalovali oči na to jaký má tah a 

povážlivě kroutili hlavami. Konečně nastala rozhodna chvíle kdy se 

měl obřad ostřiháni Olafa do hola provést. Do středu místnosti 

postavili židli připravili ubrus a Sekáč významně cvakal nůžkama. 

Tak pojď kamaráde ať to máš za sebou vábil Olafa medovým hlasem. 

To víš kamaráde já to dělám strašně nerad ale sázka je sázka. My teď 

budeme muset všichni neustále nosit sluneční brýle abych z toho jasu 

z tvé glocny neoslepli. Olafs se zvolna zvedl, odložil dýmku, 

popotáhnul si kalhoty a vydal se směrem k židli. V místnosti bylo 

ticho jako v kostele. všichni očekávali tu legraci až zazáří Olafova 

ostřihaná hlava a v duchu si již pilně připravovali vtipy které na ni 

budou ze všech stran padat až nebude chráněna vlasy. 

Na půli cesty se Olaf náhle zastavil a řeknul: počkejte ještě chvíli 

kluci než to uděláte musím vám něco ukázat. Nezdržuj a nevytáčej se 

a sedni volali všichni přítomní. Olaf bez ohledu na ten povyk šel 

nazpět ke stolu a zvedl ze země batoh který pomalu rozvázal. Zvolna 

centimetr po centimetru vytáhl štiku a ukázal ji ohromeným divákům. 

Kdyby do sálu spadla bomba tak by to nebylo nic proti tomu co se v 

zapětí stalo. Všichni vyjeveně civěli na překrásný kus který 

potěžkával Olaf v ruce a nikdo nebyl schopen ze sebe vypravit ani 

hlásku. Nejvíc ze všech byl překvapený Sekáč který v tom okamžiku 

vypadal jako by zkameněl. Zůstal stát tak jak byl s otevřenými ústy 

která ještě před chvílí se chystala říct kousavý vtip na adresu Olafa.. 

Za chvíli se strhla nepopsatelná vřava. To bylo dotazů a obdivování.. 

Olaf musel několikrát po sobě vyprávět  jak lupičku štiku dostal a 

kamarádi ho při tom štědře častovali pivem. Jeho vyhraná sazka byla 

ten večer několikrát překročena v počtu piv. Každý kdo teď jde kolem 

Olafovy chaty vidí jak se na průčelí skví velká štičí tlama pod kterou 

nějaký lišák s osady napsal: ”Díky teto štice zůstala Olafovi  kštice” 
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Nebuť labuť-a nebo? 
Miro Karela                                                              Próza nad 23 let 

 

Tu a tam můžete slyšet když si někdo o vás myslí že jste naivně 

důvěřivý a nebo schopen věřit všemu i tomu čemu by se věřit nemělo. 

Otázka je zda takové rčení je na místě a vhodné právě k vyjádření 

takové vlastnosti u člověka. 

Vypadá to tak, že labuť je zde hrubě a nespravedlně klasifikovaná 

jako důvěřivý a trochu hloupý pták což nemůže být více než mylné. 

Jak to tedy s tou labutí je? Není to nakonec tak, že labutin život a 

labutí vlastnosti by mohli být příkladem mnohému jedinci, který právě 

neodpovídá představě druhu Homo Sapiens tzn. moudrý člověk? A 

proč by si pán všech tvorů nemohl najít zářivé příklady života v 

přírodě?  

Labutí pár na příklad mnohdy žije celý svůj život ve dvou a dovede se 

ohromě postarat o svoje potomky. Věrnost labutího páru už byla 

opěvovaná po staletí. Ten kdo pozoroval labutě ve volné přírodě byl 

vždy imponován jejich graciozností, bělostí, silou a vznešeností. l 

Čajkovského labutí jezero vyjadřuje hudbou a baletem krásu labutí. 

Historie lidstva prolíná mnoho příběhů spojovaných s tímto krásným 

ptákem a jeho mystickými vlastnostmi. Stačí jen když vidíte labutě 

přistávat na vodní ploše a nebo naopak když se zvedají k letu 

nemůžete nic jiného než jenom stát a bez dechu obdivovat to 

impozantní divadlo. Labutě, které přelétají v houfu v oblacích 

vyvolávají v nás stejné volání dálek jako divoké husy a další tažní 

ptáci. 

Nechám ale více kvalifikované popisování labutí jako druhu fauny 

ornitologům a raději se pokusím napsat par řádků o jedné chvíli mého 

života spojené právě s labutí. A o tom, že člověk pokud má možnost 

pomoci tvorům matičky přírody by neměl váhat a měl pomáhat za 

všech sil. 

V tomto ohledu vzpomínám na jednu episodu mého života kde právě 

labuť měla hlavní roli.  

V našem mořském zálivu, který obyčejně zřídka zamrzá to jeden rok 

vypadalo úplně jinak než jsme byli zvykli. Náhlý silný noční mráz 

změnil hladinu během několika nočních hodin v jedno velké zrcadlo 

ledu. Nejenom my, kteří se rádi vydáváme do přírody do blízkého 

pobřeží jsme tím byli zaskočeni. Šli jsme úzkou stezkou v půvabně 

zvlněné krajině s krásnými, vichřicemi a sněhem pokroucenými 
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borovicemi. Mrzlo jen to praštělo. 

Zle se vedlo i osamělé labuti, která ještě večer před těmito mrazy v 

zálivu majestátně plachtila. 

Časně zrána když jsem s kamarádem Erikem šel stezkou okolo zálivu 

jsme viděli, že "naše" labuť už tam neplachtí ale snaží se ze všech sil 

dostat ven z ledu ve kterém zřejmě přes noc zamrzla. l když je labuť 

silný a velký pták tak se jí to nedařilo. Mávala bezmocně svými 

velkými křídly a napínala svůj dlouhý krk do předu jako by se snažila 

vzlétnout. Ale nešlo to. Labuť sice nebyla tak daleko od břehu ale 

dostatečné daleko abychom se nemohli k ní s nějakou dlouhou větví 

natáhnout a pomoci jí v její zrádné situaci. Chvíli jsme se na ni dívali 

až nám bylo jasné že labuť se od tamtud bez pomoci nedostane. 

Jak bychom jí mohli pomoci? l když nový led labuť neúprosně svíral 

byl přece jen tak tenký, že by nikoho z nás neunesl. 

Tak najít aspoň nějakou vyplavenou desku, řekl Erik. Položili bychom 

ji na led a tak bychom se k labuti snad dostali a uvolnili ji. Horečně 

jsme začali prohledávat břeh a ejhle našli jsme asi dvoumetrovou 

desku, kterou na břeh vyzvedla nějaká dřívější vichřice. Deska byla 

skoro celá zelená protože byla porostlá mořskými řasami a proto jsme 

ji asi hned neviděli.  

Tak jsme tu desku popadli a protože vypadala dosti silná jsme se s ní 

pomalu přiblížili ke břehu. Když nás labuť viděla tak se snažila ještě 

více usilovně a zoufale osvobodit. Ale marně.  

Jak jsme se k ní blížili tak byla víc a více neklidná. Nepřišli jsme na 

nic jiného než začít k ní klidně a tiše mluvit: "neboj se nás maličká my 

ti jenom chceme pomoci". Čím víc jsme mluvili tím klidnější byla 

labuť skoro jako by snad rozuměla co jí říkáme.  

Položili jsme prkno na led a Erik si vzal do ruky dlouhou větev, kterou 

krátce před tím našel na břehu. Byla asi o síle mužské paže, zřejmě 

dubová, dosti těžká a zřejmě i pevná. Na konci větve byla silná 

vidlička, kterou ještě Erik před použitím upravil svým tesákem. Druhý 

konec si Erik připevnil šňůrou k zápěstí aby mu nevyklouzla při 

pohybech a natahováním se přes led. 

Erik se pomalu a opatrné nasoukal na prkno a i když led podezřele 

praskal tak ho to celé udrželo. Já jsem ležel na pokraji břehu a držel 

Erika za nohy u kotníků. Když Erik byl hrudníkem na konci prkna a 

natáhnul ruku s větví k labuti tak mu ale ještě chybělo asi půl metru k 

místu kde byla labuť zamrzlá. Tak chtě nechtě jsem udělal dva kroky 

na led a hned jsem se propadnul až po kolena do ledové vody. Stále 

jsem při tom držel Erika za nohy, který se posunul hrudníkem na led 
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před prknem a začal bušit větví do ledu v okolí labutě. Jak s tím začal 

tak labuť si zřejmé myslela, že jí Erik chce ublížit a tak plácala 

desperátně křídly a žalostně při tom vydávala labutí volaní. Sice se 

nám to nelíbilo ale došli jsme s tou záchranou akcí už tak daleko, že 

jsme neměli na vybranou a nemohli toho nechat. Kdybysme labuti 

nepomohli tak by ji čekala jistá smrt zmrznutím. Po několika silných 

ranách do ledu začaly okraje okolo labutě povolovat. Tím, že labuť v 

panice nechtě pomáhala se to cele ještě uspíšilo a po několika málo 

minutách byla labuť volná. Za mocného mávání křídel dostala pařáty z 

vody a mohla se rozběhnout po tenkém ledu. l když při každém jejím 

dotyku led praskal tak se přece dostávala více a více dopředu a 

nakonec se vznesla. Já a Erik jsme si oddechli, Erik se vysoukal 

nazpět na břeh a já se hned přidal k němu s mými promrzlýma 

nohama. Byli jsme pořádně unavení a to jak z té fyzické námahy tak z 

toho nervového napětí. Ale byli jsme šťastní a mávali na rozloučenou 

labuti která náhle zakroužila nazpět k místu kde my jsme stáli. Přelétla 

přes nás vydala při tom svoje zvuky jako by nám snad chtěla 

poděkovat a potom zmizela směrem ke vzdálenému místu zátoky kde 

se řeka vlévá do mořského zálivu a kde proudící voda ještě nebyla 

zamrzlá.  

Tam byl kus hladiny bez ledu a na volné vodní hladině se houpalo 

několik dalších labutí, kachen a dalších vodních ptáků. Tam "naše" 

labuť přistála a přidala se k těm ostatním labutím, které ji uvítaly 

hlasitými zvuky a máváním křídel. 

Teď jsme museli myslet na nás. Hned jsme udělali na břehu oheň, já 

se vyzul a začal sušit ponožky a mé mokré boty. l Erik byl pořádně 

prokřehlý a tak jsem s požitkem natahoval bosé šlapky k ohni a Erik 

své prokřehlé ruce. Když jsme si na konec uvařili teplý čaj a s 

požitkem ho srkali tak jsme se cítili naprosto komfortně. Zářili jsme 

oba spokojeností z dobrého skutku který jsme s námahou avšak 

pýchou nad sebou samými a radosti ze života udělali pro jednoho z 

nejkrásnějších tvorů matičky přírody. 
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Krucinál, řekla vévodkyně 
Vlasta Šefanová – Briggi                                             Próza nad 23 let 

 

Moji rodiče byli ještě velmi mladí, když se brali. Jí bylo sedmnáct, 

jemu šestnáct a mně tři. Vydrželo jim to dvacet let, než poloalkoholik 

táta (jeho flámy netrvaly nikdy déle než několik dní) zdrhl 

k protinožcům. Vandry bez něj mi přijdou o dost prázdnější. Hlavně 

na tento víkend se netěším. Musím být na osadě, budou tam všichni. 

Přesně vím, co se stane. Už rok mi z toho běhá mráz po zádech. Brr! 

V pátek na osadě pohoda, v sobotu se začaly sjíždět auťáky. „To 

musíte jezdit až na flek?“ 

rozčilovala jsem se. „To víš, zásobičky,“ řekl Robin  „Bude nás tady 

jak psů!“ To ale silně přehnal. Psa máme doma skoro všichni, ale 

právě že jen doma. Často se rvali, až šerif zubař zakročil. „Se psema 

jako se ženskejma: na jeden vandr maximálně tři kusy!. Měl pravdu, 

jezdí nás moc. Nevejdem se do žádné hospody. Přirozeným vývojem 

jsme dospěli k dělení. Část se dala na horolezectví, část na divokou 

vodu, část na bicykly, osadní pěvci objížděli potlachy. Já nejdřív 

koketovala s jeskyňařením, ale šedesátikilový bágl na mých 

padesátikilových bedrech mě z toho rychle vyléčil, Řekla jsem si, že 

druhou Amatérku stejně neobjevíme a přešla do sklal. Jsme pískaři. 

Moc se to neujalo. Hláškoun prohlásil, že spisovnou češtinu na vandru 

nesnáší a začal nám říkat pejskaři. Pro ostatní jsme byli bačkory. 

Nejvíc se kvůli tomu vztekal Fred, ačkoli právě jeho ostře růžové 

bačkůrky svítily ze skály široko daleko. Ostatně drobné rozmíšky 

kvůli přezdívkám byly na osadě evergreenem. Piňdovi se nelíbil Piňda. 

Dle logiky, že každý Drobek má nejmíň dva metráky, začal 

vychrtlému Čárovi říkat Oblá Koule a do cancáku se sám podepisoval 

jako Mega Kolos. Odpoledne ubíhalo a já stále myslela na večer. Jsem 

strašně stará. Brr! Šerif mezitím organizoval sázení stromků. „Doufám, 

že za týden se u Krávovny sejdeme v plném počtu! „Já 

nemůžu,“ ozval se Študák, „musím se učit.“  „Nepřipadá v úvahu, tos´ 

říkal už loni,“ zvýšil hlas šerif. „Jak dlouho ti bude trvat vystudovat 

z blbce na magora?“  (z Bc. na Mgr.) Sám šerif už měl vystudováno a 

zavedl si slušnou praxi. Proslul náborem: „Pozor Akce! Vytrhnu dva 

zuby za cenu jednoho!“  To Kytka měla úplně jiný problém. Končila 

ZŠ, učila se bídně a potřebovala se dostat někam na učňák, kde by ty 

čtyřky tolik nevadily, nejlépe na skálolezectví. „Asi půjdu na 

kominictví,“ mudrovala. „To těžko. Víš proč ženský nemůžou bejt 
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kominíkem?“ zeptal se Hláškoun. Shovívavě ji objal kolem ramen 

„Protože nenosej štěstí!“ 

Kytku jsem politovala a záviděla jí těch patnáct. Mně je dneska jednou 

tolik. Brr! Předem vím, co dostanu. Malovala jsem si, jak zůstanu nad 

věcí a nebudu hysterčit. Stejně jsem to nezvládla. Když k tomu došlo, 

vyhrkla jsem: „to už bych radši tu čarodějnici.“ „Dočkej času, 

huso,“ dloubl si Jerry. Čarodějnice se u nás dávají až k padesátinám. 

Ke třiceti – stará štětka! Oheň se ještě ani nestačil rozhořet, když přijel 

– táta! Neviděli jsme se patnáct let. Skočila jsem mu do náruče a celou 

mě zulíbal. „Koťátko moje milovaný“ jihl, „přivezl jsem ti bumerang 

a lapač snů“ (veliký, provázkama zadrátovaný kolo, pucvolové 

cancoury + peří do všech stran.) Spíš lapač prachu, pomyslela jsem si. 

Hláškoun, který mi také říkal „koťátko moje milovaný,“ na něj chtěl 

okamžitě vystartovat. Dala jsem mu stopku a sedla si s tátou trochu 

bokem. Byla zima, tak jsme se tulili, poslouchali písně a pozorovali 

cvrkot.  Také se dost pilo. Časem někteří odpadli, jiní se celkem 

spořádaně nasoukali do spacáků, protože měli rádi, když jim k tomu 

brnkala kytara. (Díky našim muzikusům, objíždějícím potlachy, jsme 

trampských skupin měli na osadě vždycky dost a bylo opravdu co 

poslouchat.) Adolescenti řešili, že nejsme vůbec žádní trampové, ale 

masňáci. Přitom spali ve stanech , chodili po rovině a na skály se 

jezdili dívat do Prachovskejch jen zdola. Jejich největší zážitek 

z vandru byl, jak vyšlápli táákovejhle kopec. To já bych zase na 

jarmark do Prachovskejch nevyrazila. Mám ráda Ádr, Teplický a 

Soušky. V Broumovskejch stěnách je větší klid, ale zase za víkend 

prošoupu patery rukavice.  Potřebovala jsem si odskočit. Hláškou 

s tátou se mezitím porvali. Nejvyšší čas je rozsadit. Táta byl vláčnej. 

S Bimbou jsme si ho zaklesli mezi sebe a vyrazili k Metuji.  (Nechal 

karavan asi 500 metrů po proudu.) Na pěšinku ve svahu podél řeky 

jsme se ve třech nevešli, táta jakž-takž stál, tak se Bimba vrátil. Za 

chvíli jsme se tam nevešli už ani dva, musela jsem jít napřed a svítit. 

Táta se kymácel, škobrtal a padal. Skočím pro něj, až zahučí do vody? 

Bála jsem se, že snad nedojdeme. „Tati pojď!“ málem jsem brečela. 

„Dyk du!“ skřehotal otec. Šel, co noha ruku mine. Když jsem se 

vrátila, měl Hláškoun už rozestláno. „Tomu už jsem nevěřil, že 

přijdeš.“  „Byl to táta!“ „A já jsem tvůj co? Dědeček?“ Nechtěli jsme 

se hádat, tak jsme zmlkli. Bilancovala jsem. Byl to krásnej život. 

Jenže už byl! Nikdy jsem nepřemýšlela, co bude dál.  Je mi jasné, že 

všechno končí. (Nevěř nikomu, komu je přes třicet.) Čeká mě 

prázdnota. Velké NIC. Šmytec – utrum! Brr. 
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Ve snu jsem se ocitla ve skále. Byla jsem v Ádru, ale nevěděla jsem, 

kde přesně. Chrámové stěny mi splývaly s Paprikou, Skalní koruna 

s Hláskou. Blížila jsem se k vrcholu. Musím výš, výš… Ještě tři 

hmaty, dva, milimetr.  

Prudký záchvat štěstí! Tetelila jsem se blahem. Přímo před očima se 

mi skvěla, zářila a usmívala se na mne – vrcholová krabička! 

Tak snad zítra… 

 

Cesta 
Martina Hůnová                                                        Próza nad 23 let 

    

Tuhle cestu  jsem  šel mnohokrát. Znám na ni každé zákoutí a vím, jak 

se mění  s každou roční dobou. Znám ji prohřátou poledním srpnovým 

sluncem, ale  i šedivou, mokrou a nevlídnou při podzimních 

plískanicích, a když napadne sníh, zdá se opuštěná, tajemná a záhadná 

svým třpytem tisíců hvězdiček. Je to moje cesta a mám ji rád. Ptáte se, 

kam vede. Vlastně to není důležité, ale mohu to říct. Vždycky mě 

dovede na starou trampskou osadu. Teď  je to zastávka na  znamení .  

Dřív  tu stavěl vlak pokaždé. Musím zmáčknout tlačítko, dostanu 

odpověď  a  vystupuji  sama. Napravo osada chatek, po silnici asi 

kilometr doleva   je malá vesnice, ale já se dívám na konec motoráčku 

a šlapu po úzké cestě okolo kolejí až na lesní travnou cestu. Je měkká, 

příjemná  a v lese  je plno dlouhých stínů, které umí vykouzlit jen 

podvečer pozdního léta. Je mi dobře na cestě, která mě vede, ale 

nespěchá. Je známá, přátelská a má pochopení, když se zastavím, 

batoh na zemi a odpočívám. Ptáte se, jak to mám daleko a  jestli  

dojdu včas?  Ve  vašich otázkách cítím  čísla, spěch , nervozitu a 

všechno , před čím jsem utekl do lesa. Asi mi nezbývá nic jiného než 

odpovědět, že přijdu do setmění a pár kilometrů  v  lesní tišině mi 

dodá klidu a pohody, duše zezelená a začne vnímat sama sebe. Ne-

spěchám, mám tu cestu rád, mohu si chvilku odpočinout, zavřít oči … 

Ahoj, tak žiješ. Jsme rádi, že tě zase vidíme, a v lepší  

kondici!“     Kamarádi  a  okolo zelený ….zelený nemocniční pokoj. 

Dřív byly všechny bílé, pamatujete. Teď je to lepší. Probouzím se a 

naše setkání   je i tady stejné, spousta povídání,  smíchu a vzpomínek. 

I loučení. „Tak za pár týdnů na osadě.  A výmluvy na špatný zdravotní 

stav se neberou. Ty to zvládneš, je to jasný! A kdy jsi tam šel  

naposledy?“ Neodpovídám, jen se usmívám. Přece včera, a chodím 

tam každý večer. Tuhle cestu jsem šel mnohokrát… 
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Hluchoněmý vlak 
Luděk Šácha – Don                                                    Próza nad 23 let 

 

Páteční, odpolední slunce mě pálilo do levé tváře. Šlapal jsem po 

nedávno dokončené cyklostezce a přemýšlel, jak se všechno kolem 

mění. Před pár lety, zde ještě vedla železniční vlečka do místní 

továrny, vlak s několika vagóny jezdil asi dvakrát denně a 

letitá,oprýskaná mašinka se do mírného , ale táhlého kopce, vždy dost 

zapotila.Po levé straně trati se táhl lán pole , kde se vlnily klásky obilí 

a dnes se tu na mě ježí prales z ostropestřce mariánského . Asi nějaký 

nový trend našich zemědělců. Na pravém břehu stráně , kde občas 

mezi porosty šípku prokoukla skála z drolící se opuky, se objevily 

první domky. V jednom z nich , v tom s oprýskaným ,se šedým štítem, 

kdysi bývala moje bývalá.Zahrada pod domem hodně zpustla a vítr si 

škodolibě pohrával s rezavým , drátěným plotem. Bágl na zádech mě 

začal tlačit a tak jsem vrazil palce pod popruhy a přidal do kroku. 

Malé nádraží jsem měl na dohled. Sloužívala na něm paní ve středních 

letech a modrá uniforma ji moc slušela. Před každým projíždějícím 

vlakem musela stáhnout závory, které byly asi padesát metrů od malé 

budovy s pokladnou. V letních měsících chodila jen ve světlomodré 

košili a záhyby košile se jí při každém jejím kroku tajemně 

vlnily.Dnes se závory zvedají automaticky a za okénkem pokladny se 

už nic nevlní.Kamarádi už čekali na nádraží , bágly měli naskládány 

kolem staré pumpy bez vody . Jen jsme se stačili přivítat už bylo 

slyšet houkání přijíždějícího couráku . Jízdu vlakem jsem měl moc 

rád . Nejen že bylo z oken vidět daleko do kraje , ale prostředí ve 

vagónu bylo hodně kontaktní a bezprostřední.Tolik zajímavých 

postaviček člověk nikde jinde neuvidí, než ve vlaku nebo na 

nádraží.Vagón byl slušně naplněný , ale vzadu byly dvě lavice 

sedaček volné.Sundali jsme ze zad bágly , lokli si piva z plechovky a 

kořalenky z placatice. Vlak vjel do hustého , borového lesa a já v tom 

pološeru přivřel oči. Jste „ hluchoněmí „ ??? Kodrcání vlaku protnul 

výkřik paní průvodčí. Asi padesátiletá ,pihovatá tvář s nepatrným 

knírkem pod nosem a začínajícími šedinami po stranách nedbalého 

účesu na mě špulila své masité rty. „ Promiňte , my jsme usnuli“ řekl 

jsem v sebeobraně a vykoktal „ Pětkrát do Blíževedel „  

Hospoda na návsi hučela , jak jarní včelí úl. V pravém rohu, za 

studenými kamny, byl volný stůl. Objednali jsme si svijánky a alkohol 

s lidskou tváří. Prsatá hostinská ,s pletí lehce po sezóně, bez mrknutí 



 154 

přikývla a svou kyprou postavu bleskově otočila směrem k výčepu. 

Plné půllitry přesně dosedaly na reklamní tácky a při servírování tácku 

s pěti myslivci se paní hostinská lehce dotkla pravým prsem mé čepice 

z pivní pěny a zanechala tam malý kráter. Rychlým pohybem pěnu 

odmrštila na dřevěnou podlahu a vyštěkla „ Chlastej nebo ti to příště 

rozleju „ Dnes poprvé a naposledy jsme se všichni rozesmáli. 

Rána v lese mají zvláštní atmosféru. Ještě než se slunce prodere 

větvemi stromů , tak už si ptáci mohou vykřičet své zobáky. Je 

s podivem, jak tak malá hlavička, dokáže vydat tak silný a krásný tón. 

Všechny ty zvuky nějak zvláštně zapadají do sebe , a když jeden 

přestane , tak jiný začne.Kouř ze smolnaté borovice olizoval stěnu 

skalního převisu a tiše se ztrácel v korunách stromů. Voda v kotlíku 

vřela , / jak rád říkám / přímo kokotem a káva oslazená medem 

zavoněla až k poslednímu spícímu spacáku. Každý vybaloval ze 

žracáku svojí ranní porci a dával pozor , aby mu nespadla do směsi 

popela s pískem kolem ohniště. Snažil jsem se navodit nějaké 

neutrální téma hovoru , ale moc slov do uhašení snídaňového ohně 

nepadlo. 

Kráčeli jsme lesní cestou , lemovanou pískovcovými , skalními útvary, 

jeden za druhým , beze slov a gest. Náš cíl cesty byl vzdálen asi šest 

hodin svižné chůze. Byl to bývalý , zájezdní hostinec , s bodrým 

hostinským a různými loveckými trofejemi a s obrázky císaře pána na 

stěnách. Kolem páté odpoledne jsme se blížili k našemu cíli a mlčky 

se těšili na oroseného Březňáka s usměvavou tváří na stěně poháru. „ 

Asi uděj „ řekl první z nás . Od dolního rybníka , kde se chata nalézala 

k nám vanul pach spáleného dřeva. Když jsme vyšli z lesa na mýtinu , 

odjížděla od hromady kouřících trámů, poslední dvě hasičská auta.  

Do nádražní restaurace jsme se dovlekli skoro za tmy a poručily si jen 

pivo, bez lidské tváře. Znuděně jsme koukali do sedající si pěny 

v pohárech a v tu chvíli prudce cvakly dveře výčepu a do místnosti 

přímo vtrhla skupinka turistů . Byli to lidé obou pohlaví a různého 

věku, ale ze všech vyzařovala nějaká zvláštní, pozitivní energie. 

Posadili se k dlouhému stolu a hned se začali pošťuchovat, plácat  po 

ramenou a propadat se ve zvláštní výbuchy smíchu. “ Idioti 

hluchoněmí , to nám ještě scházelo“ zavrčel naproti mně sedící 

kamarád. Skupinka „ němohlučných“ se dobře bavila, objednala si 

velkou mísu horkých párků a talíř hořčice a předháněli se , kdo na 

párku udrží více té žlutohnědé přílohy a vzájemně se tím krmili. 

Uprostřed nich seděl člověk s udržovaným plnovousem a vše s radostí 

pozoroval , jen občas se podíval na hodinky. Připadalo mi , že jsem na 
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jeho prsou zahlédl lesknout se malou foukací harmoniku, kterou měl 

zavěšenou na koženém řemínku kolem krku.Ano , občas si ji přiložil 

ke rtům , ale žádné tóny jsem v tom všeobecném hospodském hluku 

nezaslechl. Muž s plnovousem se významně podíval na své zápěstí a 

pokynul na obsluhu lokálu. 

Veselá skupinka se postavila na perón a čekala na příjezd vlaku. 

Souprava se skřípotem brzd zastavila , ale partu turistů to nijak 

nevyrušilo. Nastoupili organizovaně do poloprázdného vagónu. Vlak 

se cukavě rozjel a já upřeně hleděl  na muže sedícího ode mne vpravo 

přes uličku. Muž přiložil lesklý předmět k udržovanému plnovousu a 

já zaslechl známé westernové tóny.Zavřel jsem oči a přehrával si film , 

ve kterém jsem tu melodii kdysi slyšel. „ Jste pane hluchý, už potřetí 

se vás ptám , kam ten lístek chcete? „ Pihovatý obličej s 

lehkým knírkem se netrpělivě zamračil. Civěl jsem udiveně do známé 

tváře a marně začal přemýšlet o názvu mojí výstupní stanice. Celý 

vagón ztichnul.Tím , že se průvodčí  bojovně postavila mezi mne a 

ostatní cestující a celou svojí modrou uniformou mi bránila v rozhledu 

kolem sebe, jsem nemohl vidět, jak hráč na harmoniku sáhl klidným 

pohybem do kapsy své bundy a vyndal vlakový lístek. Pak vstal a 

lehce ji poklepal na rameno. Udiveně se na něj podívala a pak rychle 

spočítala skupinku cestujících, včetně mě. „ V pořádku , děkuji „ 

vykřikla a vztekle orazítkovala proužek papíru. 

Hluchoněmý vlak dvakrát krátce zahoukal před blížícím se vjezdem 

do tunelu. 
  

 

Divoké prase 

Libuše Matysíková                             Poezie nad 23 let 
 

Za bukem cosi hrabe, lomozí 

to prasátka dovádějí 

na polních plodinách se nají 

a v rodině se mají rádi 
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Ztráty a nálezy  
Eva Doudová                                                            Próza nad 23 let 

 

Rozita opět zůstala doma. Prý se učí, ale já si myslím, že mi ještě 

nemůže zapomenout, jak jsem ji z jara nechal čekat pod stromem, na 

kterém tokal tetřev a přikázal jí ani se nehnout. Sám jsem pádil udělat 

si odstup do protější mlaziny. Byly to tenkrát parádní snímky. 

S tetřevy mám ještě jednu zkušenost. Zahlédl jsem jednou dva 

kohoutky a očekával jsem, že spolu budou bojovat. Kohoutci však 

nejenže nepoužili násilí, ale oba začali tokat. Musel jsem se k nim 

dostat! Abych nenechal nic náhodě a snímky byly jisté, sundal jsem si 

boty. Přibližovat se k takovým kohoutkům byla výzva. Málokdo ví, že 

tetřev ač příjmením hlušec slyší naopak velmi dobře a přemísťovat se 

k němu lze jen v závěrečné fázi sloky nazývané „broušení“. Zní to, 

jako když se brousí kosa a trvá to přibližně čtyři vteřiny. Musel jsem 

tedy počkat, zda se oba kohoutci vzájemně sladí a i pak postupovat 

velmi opatrně. Kohoutci ještě několikrát přelétli. Nakonec se objevily 

slípky a bylo po všem. Díky tomuto nervovému vypětí jsem, úplně 

zapomněl, kde jsem ty boty nechal.  

Našli jsme je zcela náhodou v létě, když jsem zaslechl známé „sitču, 

sitču, sitču“ sýkory úhelníčka. Rozhodl jsem se vypátrat, kde má 

hnízdo, když tak pěkně vyvolává. Vábila mě do podrostu z ostružiní a 

šípkového keře. Rozita váhala, ale já nedbal nějakého toho škrábance. 

Výsledek stál opravdu za to. Sýkory zalétaly do jedné z mých kanad a 

nosily tam tučné housenky. Opustil jsem je a místo označil zlomenou 

smrkovou větví. 

Dnes mě napadlo si pro ně konečně zajít. Podzim je letos vydařený, 

ale už je znát určitý neklid blížící se zimy. Chtěl bych nafotit jeleny 

v říji. Snad nebudou moc pospíchat. 

Dorazil jsem na místo a chystal se zakleté botky vysvobodit. Na 

poslední chvíli mě zarazil trhavý, tmavohnědý pohyb kousek nade 

mnou. Po smrkovém kmeni se ostýchavě přibližovala pěkně rostlá 

veverka. V pacičkách svírala lískový oříšek. Chvíli se ještě zvědavě 

rozhlížela, a pak, jak jinak. šup s ním do mé kanady! Na oplátku jsem 

ji zvěčnil. Clona: 4,0, expozice: 1/500 s, ISO: 500. Foceno z ruky. 

Ohniskovou vzdálenost jsem měl 390 mm. S třístovkou objektivem to 

bylo celkem na jistotu. Náhle mě pojala touha zjistit, co všechno už 

veverka nastřádala. Posvítil jsem do otvoru baterkou. Žaludy, bukvice, 

oříšky. Dokonce dva vlašské, ale jeden z nich byl takový zvláštní. 
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Vzal jsem dva klacíky a jako pinzetou ho vylovil ven. Ukázalo se, že 

je to celkem dovedně zhotovený přívěšek s řetízkem uvnitř. Jak jsem 

oříšek otevřel, vypadl z něho ještě stočený papírek. Zvědavost mě 

přemohla a já četl „ Líp to říci nedovedu, sejdeme se na posedu. (u 

Skalky v 19.00)“. Takovému pozvání, i když zjevně nebylo pro mě, 

jsem nemohl odolat. Nechal jsem kanady ještě veverce a přidal do 

kroku. Posed u Skalky je poměrně kus cesty. Možná, že už zítra 

nestihnu tu říji. 

Dorazil jsem trochu dříve, ale na posedu už někdo byl. Zaslechl jsem 

mužský hlas. Jsa trochu zklamán, že takhle neuvidíme ani zbloudilou 

srnu, jsem se usadil poblíž v nízkém porostu. Začal jsem být zvědavý 

na oba návštěvníky. Ozýval se převážně on a já pochopil, že se jedná 

o jakési romantické dostaveníčko. Byl jsem rozhodnut, že v pravý 

okamžik zachovám jejich soukromí, ale zvědavost mi nedala. Přiblížil 

jsem se ještě kousek, abych rozeznal jednotlivá slova. „…Není ti 

chladno? A kdepak máš, Popelko druhý oříšek?“ Lesník Ciboch. „Asi 

jsem ho ztratila někde v lese.“ Odpověděla Popelka zcela jednoznačně 

rozitiným hlasem.  

To jsem samozřejmě nemohl nechat bez odezvy a tak jsem kromě 

iluzí přišel i o své brýle. 

 

 

Trampské štěstíčko 
Jarmila Faltová – Kytka                                       Poezie nad 23 let 

 

Proč jsme jak ryby ve vodě, 

když táhnem krajem,lesem 

a necháváme náhodě 

kam své  bágly nesem. 

Ohýnek a klacíky 

to je naše doména, 

opékat si buřtíky 

no není to snad  odměna? 

Jen jsme často od smůly 

to štěstí dal nám Pajda 

ze shůry. 
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Záhada pozdního léta 
Jiří Valíček – Fidel                                                    Próza nad 23 let 

 

Počasí nám přeje. Nebe téměř bez mráčků, odpolední slunce příjemně 

hřeje do zad a čerstvý větřík provázející nás celou cestu, jakoby 

dokresloval atmosféru bezstarostnosti a pohody. Krásné počasí na 

toulky krajinou. Z každého pahorku je krásný výhled do krajiny a díky 

čistému obzoru se nám občas naskytne pohled na zasněžené vrcholky 

hor vzdálené snad stovku kilometrů. Je to krásný pohled. Současně je 

však také předzvěstí deště, který nás může zítra potrápit.  

Na kopci před námi, může pozorný pozorovatel spatřit objevující se a 

zase, za oponou kymácejících se stromů mizící, zbytky zdí. Jedna, 

jejíž výšky okolní stromy ještě nedosáhly, snad byla kdysi věží, a i 

když doby její slávy již dávno minuly, stále působí majestátním 

dojmem. Zdi prastarého hradu, který zde kdysi stával, byly svědky 

mnoha třenic i krutých bojů. Doba, kdy tu hradní posádka ochraňovala 

obchodní stezku, už dávno zmizela v hlubinách historie a prastaré zdi 

dnes budou namísto zbrojnošů a rytířů hostit partu trampů. 

I když se zdá, že cíl naší cesty je nadosah, jsou poslední kilometry 

náročnější než ty, které již máme za sebou.  Tu vpravo, tu vlevo 

kroutící se stezka, vede z kopce do kopce, občas se téměř ztrácí, a o 

tom, že po ní kdysi putovaly karavany kupců, svědčí jen náznaky a 

otesané kusy skály, mezi nimiž prochází. Konečně je vidět konec 

úvozu, který víc než cestu připomíná překážkovou dráhu a vstupujeme 

do řídkého borového lesa. Slunce se pomalu sklání k obzoru a jeho 

paprsky pronikající mezi stromy občas nepříjemně oslní. K cíli zbývá 

již jenom kousek. Musíme překonat poslední, ne právě malé stoupání. 

Necelý kilometr vzdálená zřícenina, jejíž zdi jsou již mezi stromy 

jasně viditelné, se tyčí zhruba padesát metrů nad námi.  

„Teda slyšet to naše funění nějakej houbař, upaluje z lesa, co mu nohy 

stačí“ ozval se pojednou náš skoro dvoumetrový kamarád „Prcek“ a 

něco pravdy na tom určitě je. Praskání větviček a hlasité funění pěti 

trampíků skutečně není nepodobné funění stádečka divočáků, 

ženoucího se ztichlým lesem.  A aby ne. Máme za sebou skoro dvacet 

kilometrů ne právě rovinatým terénem a únava je na všech znát. 

Odpočívat ale nechce nikdo, a tak se funící parta pomalu ale jistě blíží 

k cíli své cesty. 

„Je tady někdo? Hosti jdou!“ Ozve se „Car“ který jako první dorazil k 

hradní bráně. Tedy že by dorazil k bráně, je poněkud nadsazené 
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tvrzení. Pokud za ni ovšem nebudeme považovat dva polorozpadlé 

zbytky zdí, lemující z obou stran přístup na bývalé hradní nádvoří. 

„Dou, dou“ odpvídá Carovi ozvěna. „Hihihi, nespletl sis 

století?“ směje se Hugo. „Dneska by tě tady mohl vítat leda hajnej 

nebo pár zajíců“. Jsme na místě. Protože se už blíží večer, první co 

hledáme je místo, kam se uložíme na noc. Teplé noci jsou pro letošní 

rok minulostí, jaké nás čeká počasí také nevíme a tak je výběr 

správného místa důležitý.  

Bagáž skládáme na hromadu a rozbíháme se po plácku, který snad 

kdysi tvořil hradní nádvoří. Snad najdeme kousek místa, na kterém se 

budeme moct uložit.  „Tady to bude dobrý“ zahuláká z ničeho nic 

Prcek. „Pojďte se mrknout, je to akorát!“ Otáčíme se po hlasu. 

„Odkud to huláká?“ ptá se Hugo. Ani přes dvoumetrovou výšku není 

Prcka nikde vidět. „Támhle cosi vykukuje a skoro to vypadá jako 

Prckova hlava“ směje se Frankie a ukazuje na konec nádvoří. 

Skutečně. Mezi keři na konci nádvoří vykukuje Prcek a mává na nás. 

Kousek od něj zůstala část zdi se zbytkem klenutí, tvořícího jakýs 

takýs přístřešek. Není velký a výška pod ním dosahuje nejvýš metr, 

možná metr a půl. Je ale dost velký, abychom se pod něj všichni 

srovnali. „Telata“ a „usárny“ ukládáme do nejnižšího kouta klenby a 

na zbytku rozkládáme celty a spacáky. „Já mám hlad, že bych snědl 

cvrčka. Jdu posbírat nějaký dříví“ posteskne si Fany, vytahuje sekyrku 

a po chvíli mizí mezi stromy. Ohniště připravovat nemusíme. Jedno, a 

jak je vidět často používané, je jen kousek od naší „ložnice“.  

Kousíček od nás se po chvilce jako duch, vynoří Fany, s plnou náručí 

dříví. Rozděláváme oheň a po chvilce se kolem nese vůně guláše.  

Obligátní guláš z kotlíku zmizel a tak, abychom využili poslední 

zbytky světla pomalu končícího dne, vydáváme se posbírat ještě 

nějaké dříví. Suchých větví je kolem dost a dost a tak se za chviličku 

opět scházíme kolem ohně. Začíná večer jako mnoho dalších, které 

jsme spolu prožili a jistě ještě prožijeme. Ozývají se tlumené tóny 

kytar, zpíváme a povídáme si o všem možném a samozřejmě nechybí i 

nejrůznější strašidelné historky.  

Blikotavé světlo ohně, odrážející se od kdysi mohutných hradních zdí, 

vrhá kolem nás roztodivné stíny, které strašidelnou a tajuplnou 

atmosféru hradní zříceniny umocňují. Vzpomínám si a dávám k dobru 

jednu pověst, vážící se k podobné zřícenině jako je tato. Podobnost je 

víc než zajímavá. Oba hrady byly vystavěny téměř ve stejnou dobu na 

ochranu obchodních stezek, oba stály na velice podobných místech a 

podobný byl i jejich konec. Z rozkazu panovníka byly dobity, 
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vypáleny a pobořeny. 

A tak při písničkách a vyprávění plyne čas, lehký kouř ohně stoupá k 

obloze plné hvězd a než se nadějeme, blíží se půlnoc. Náročná cesta 

na nás všech zanechala stopy únavy loučíme tedy a hupky na kutě. 

Zalézáme do spacáků nezvykle brzy a okamžitě usínáme.  

Nevím, jak dlouho jsem spal. Mám pocit, že jsem snad ani oči nestačil 

zavřít, když mně probouzí světlo. „Co se to děje?“ říkám si. „Že by 

auto? Ale sem přece nevede žádná cesta, po které by se sem auto 

mohlo dostat. A nic neslyším, žádný zvuk motoru, kolem dokola jen 

noční ticho.“ Chystám se strčit do Cara, který leží vedle mně, ale i on 

už je vzhůru a ospale mžourá. „Kterej trouba to tady svítí?“ zašeptá. 

„Nevím“ taky mně to probudilo“. Pomalu se hrabeme ze spacáků, 

abychom se mohli trochu rozhlédnout. Světlo přichází ze strany a ve 

výhledu nám brání kus zdi, za kterou ležíme. Opatrně a pomalu tedy 

vysouváme hlavy k nádvoří, abychom se rozhlédli. „To světlo jde od 

brány“ zasykne Hugo. Ani jsme si nevšimli, že je také vzhůru a sune 

se pomalu k nám. Navzájem si dodáváme odvahy a vykukujeme spoza 

zdi, směrem k bráně. V tom okamžení jsme ztuhli, že by se v nás krve 

nedořezal.  

Od brány vzdálené nějakých dvacet, třicet metrů, se šíří zvláštní záře a 

v ní, jako byvse něco pohybovalo. Těžko rozeznat co to může být. 

Nejasné obrysy, chvílemi se zdají jasnější, jako by ve světle stála 

postava, chvílemi se měnící v mlžný opar. Nehnutě ležíme přitisknuti 

k zemi a skoro nedýcháme. Nikdo z nás nevnímá čas. Obrysy stojící v 

záhadném světle se každou chvilkou stávají zřetelnějšími a jasnějšími 

a již se tolik nerozplývají. Nedíváme se. Přímo zíráme. V záři se 

zřetelně objevují tři postavy, které již docela dobře rozeznáváme. Jsou 

ale průhledné. Skrz ně prosvítají obrysy kamenných zdí i kus lesa na 

horizontu za nimi. Uprostřed ozbrojenec, dost možná by to mohl být 

rytíř, v dlouhém bílém plášti s maltézským červeným křížem na hrudi, 

jakoby se opírající o vysoký kapkovitý normandský štít. Po jeho boku 

z obou stran snad duchovní. Beze zbroje v bílých pláštích. Obrysy 

všech tří postav se vyjasňovaly, stávaly se stále ostřejšími a současně 

se zvětšovaly, jako by vcházely branou a neslyšně, vznášejíc se pár 

centimetrů nad zemí, se blížily k nám.  

Nevím, jak dlouho jsme takhle leželi, snad pár minut snad hodinu. 

Leželi, skoro nedýchali a zírali na úkaz, který si nikdo z nás nedokázal 

vysvětlit. Tři záhadné postavy byly již jen kousek od nás. Ještě pár 

metrů a mohli bychom se jich dotknout. I když. Snadno se řekne 

dotknout se jich. Ale jak, když nikdo z nás skoro ani nedýchá a 
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nedokáže se pohnout. A tak tu Hugo, Car, já, Frankie i Fany tiše 

ležíme a zíráme. Jen Prcek, kterého by nevzbudila ani kanonáda, si 

klidně spí dál a odfukuje, jako by právě doběhl maraton. A tři 

průhledné postavy už od nás dělí jen pár desítek centimetrů. Nejdou. 

Sunou se vpřed, aniž by se jejich nohy pohnuly. Skoro nehybně. Jen 

jejich pláště se pohybují v mírném vánku vanoucím od brány. Míjejí 

nás bez povšimnutí. „Co bude dál?“ ptáme se sami sebe.  Ještě pár 

metrů a zastavují se před zdí, kterou jsme odpoledne viděli již z dálky 

a která byla nejspíš částí obranné věže. Vánek, který připomínal spíš 

průvan, vanoucí otevřenými dveřmi pojednou zesílil a přešel v silný 

vítr. Pláště přízraků se prudce rozvlňují. V tom z jasné, bezmračné 

oblohy sjel mohutný blesk, v zápětí doprovázený hřmotem hromu. Ve 

stejném okamžiku světlo po celou dobu zářící u brány zhasíná a tři 

postavy se rozplývají, jako by je rozvál vanoucí vítr. Ten po chvilce, 

stejně rychle jako se zvedl, opět utichá a nezbývá nic, co by 

připomínalo chvíle, které nás tolik vyděsily. 

Ačkoli se nám to moc nedaří, pokoušíme se znovu usnout. 

Převalujeme se a čekáme na svítání, které si jak se zdá, dává se svým 

příchodem na čas. Nakonec však usínáme. Noc ale byla krátká. Zdá se, 

že jen jsme usnuli, už nás probouzí hukot deště a hřmot hromů. Štěstí, 

že jsme si pro nocleh vybrali právě toto místo. Mírně vyvýšené a 

zbytkem románské klenby chráněné před deštěm. Bouřka ale netrvá 

dlouho a mezi mraky na obloze začíná vykukovat vycházející slunce. 

Za hodinku po ní zůstává jen pár kaluží uprostřed nádvoří. Podivná 

noc, jejíž události nikdo z nás nechápe je za námi a my máme téma na 

další strašidelné historky k táborákům. 

 

Ropucha 
Libuše Matysíková                                        Poezie nad 23 let 

 

Ropucha si naříká 

je to smůla veliká 

kluci v lese mě chtěli zabít 

tak tak jsem jim unikla 

 

A to já přece vím 

že nikomu neškodím 

chytám mouchy a komáry 

s přírodou si rozumím 
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Bludný kořen 
Libuše Čermáková                                                       Próza nad 23 let 

 

Nás, kteří se cítíme více spjati s přírodou, jaro nabudí. Zmíněné sepjetí 

neznamená, že náš pocit vyplývá ze skutečného stavu věcí. My si o 

sobě myslíme, že jsme v hloubi duše  přírodní lidé – a hotovo. 

Pak se stane, že  jaro se začíná snoubit s létem a  dostaví se touha po 

něčem vskutku úžasném. Třeba jít do lesa. Na borůvky...  

Mám to přece kousek. Zvládnu to na kole, naplánovala jsem si a už 

jsem se  taky viděla v bělských lesích, kde se můžu střídavě kochat a 

sbírat, a to pořád dokola, dokud nenaplním přinesenou  zavařovací 

sklenici. 

Probudila jsem se včas, sluníčko svítilo, ptáčkové cvrlikali – ukázkové 

ráno mě skvěle naladilo.Přípravy jsem zvládla v momentě, hlavně 

jsem  si do košíku zabalila  pet lahev plnou vody, čímž jsem projevila 

rozvahu a soudnost – alespoň jsem si to myslela. A pak hurá do světa. 

Profičela jsem střediskovou obcí, profičela jsem kolem kravína a už 

jsem se blížila k zalesněnému území. Ještě projet dvěma obcemi, 

jejichž názvy se mi celoživotně pletou, pak svištět z kopce jako 

závodník a už jsem  vjížděla mezi mohutné smrky. Z jedné strany 

lemovala silnici vysoká ostřice, z druhé se na mně mračila hradba z 

propletených ostružinových šlahounů. Horko už nastupovalo, ale tady, 

v lesním stínu, mi to nevadilo. 

Nakonec jsem dorazila na rozcestí. Nalevo  pionýrský tábor, rovně se 

tyčil Bezděz, vpravo  propletenec lesních cest. Mezi jehličnatými 

větvemi prosvítalo sluníčko. Jako kdyby mi gratulovalo, že jsem to 

dokázala. Kolo jsem opřela o nejbližší vhodný kmen a chutě jsem se 

pustila do díla. Po cestě za mými zády procházeli kolemjdoucí, ba i 

auto se dalo zaslechnout. 

Příjemně frekventované místo, pomyslela jsem si. Odkud ta auta 

jedou? Ona tady bude zkratka. Zkratky, to je moje. Můj běžný 

orientační smysl za moc nestojí a ta vášeň pro hledání lepších cest 

bude asi důsledek. 

Vedla jsem kolo po lesní cestě, chvílemi se zastavila, abych trhala 

borůvky a bylo mi fajn. V duchu jsem si pochvalovala ten dobrý 

nápad, který mě zavedl na tuhle báječnou trasu. Jinak bych při návratu 

musela šlapat do kopce – a to  mě nebaví. 

Netrvalo dlouho a les zhoustl.Lidé zmizeli, auta nejezdila... Vtom  mi 

došla celá příšernost, ve které se nacházím: jistě jsem sešla ze správné 
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pěšiny! Do té doby jsem žila v přesvědčení, že bludný kořen je 

charakteristický hlavně pro Brdy. Současně jsem si vybavila, že  při 

jízdě do lesa jsem se obloukem prohnala vesnicemi, které můžu 

minout, zachovám-li směr, který jsem zvolila. Jen kdybych si 

pamatovala, který směr to byl. Uklidňoval mě Bezděz, který pořád 

hrdě čněl na podle mého mínění správné straně. O trochu vnitřní 

pohody mě připravila šipka s nápisem PANKRÁC 1km. Jediné místo 

toho jména se podle  mých znalostí vyskytuje v Praze. Další ukazatel 

mě směroval na Okna, ale to bylo někam dozadu, kam se mi nechtělo. 

Cesty se neustále křížily. Vedro už bylo znát i v lese. Vodu jsem měla, 

ale ten hlad! Copak mě po ránu mohlo napadnout, že se ztratím? Po 

pravdě řečeno – mohlo. Znám se. 

Po dlouhém úsilí jsem  před sebou uviděla  něco jako sochu. Pod ní  

odpočívali dva dobře naladění důchodci. Svačili.  Na vzdálenost dvou 

kroků jsem poznala, že ti dva si dopřávají řízek. Ptala jsem se jich na 

cestu a oni mi mile odpovídali, ale to, co mi prozradili o cestě z lesa, 

to ani nestálo za řeč. 

“Dostali jste se touhle cestou z lesa ven?” Ptala jsem se s nadějí v 

hlase. 

“No...jo... Jednou se nám to povedlo...” Muž spokojeně zamlaskal a 

pustil se do dalšího přežvykování. 

 A řízek taky nenabídli. Zatvrdila jsem se. Lidské pokolení  je 

neempatické a lakomé. 

Další kroky mě po čase dovedly k plácku s jahodami. To bude moje 

večeře, pomyslela jsem si smutně. Kolem zrovna  proklusal sportovec, 

ale nevypadal, že by zastavil a poradil. 

Cedule, že nádraží je ode mne pouhý kilometr přinesla povzbuzení. 

Jenomže ta cedule pamatovala jinačí časy. Z nádraží zbyl  osamělý 

domeček, koleje zmizely beze zbytku. Pustila jsem se do jahod. Hlad 

je hlad. Obejdu se bez večeře. 

Jedna stezka vedla  po rovině, druhá mířila do strmého kopce. Cesta 

do pekla je pohodlná – vybavilo se mi, co mě kdysi učili v hodinách 

náboženství.  Vykročila jsem vzhůru. S kolem to byla docela dřina, 

avšak odměna se dostavila. Proti mně se z kopce valily odpadky. V 

duchu jsem zajásala! Kde je smetí, tam je člověk. Jsem zachráněna! 

Vynořila jsem se ze křoví. Hned u silnice – a ve vesnici. Jen jsem 

nevěděla, jak se ta vesnice jmenuje. Nikde ani živáčka. Vesnice bývají 

přes den  téměř liduprázdné. Kdo může, zůstává schovaný doma a kutí 

na vlastním písečku, ostatní se vydávají  do města za prací a hodinou 

jejich návratu bývá pátá odpolední. Pak se někoho ptejte na cestu. 
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Což o to, jméno obce jsem si přečetla na ceduli, na kraji vesnice. 

Jméno mi nic neříkalo.  Obce u  lesa  mají podobná jména a ani 

vzhledem se moc neliší. Na rozcestí jsem váhala. Bloudění už bylo 

dost. Já chci domů – křičela bych, mít na to sílu. Upoutal mě 

rozcestník, na kterém stálo jméno Sudoměř.  To jméno přece znám z 

dějepisu. Rozum mě ujistil, že tahle Sudoměř nebude ta slavná, ale já 

se k ní přesto vydala. Jela jsem podél největšího hnojiště, jaké jsem  v 

životě spatřila. Následovala  vesnice – a nebyla to Sudoměř. Už zase 

jsem tlačila  kolo, protože  se proti mně postavil  kopec. 

Z domku vyšla stařenka. Taková milá, pohádková. “Z lesa, děvenko, z 

lesa?” Asi jí neunikly pavučiny na mém obličeji. 

Přikyvuju. Poslední síly jsem na to vynaložila. 

“A nechcete vodu?” Ta baba musela vidět, že mi  něco tekutého 

žbluňká v petlahvi. Kdyby mi nabídla alespoň kousek chleba! Beze 

slova jsem se odplazila. Posledních pár kilometrů jsem  urazila v 

částečně somnambulním stavu. Z kola mě sundala místostarostka, 

když mě našla, jak se opírám o kontejnery na tříděný odpad.  Nejstarší 

občanka obce, která se na mě přišla kouknout potom, co se dodívala 

na Hvězdnou bránu, spráskla ruce a vykřikla, “že něco takovýho v 

životě neviděla”! Já zrovna dojídala osmou housku, kterou jsem 

vydatně zapíjela mlékem. Deci borůvek, které jsem toho památného 

dne nasbírala, zůstalo ležet v ledničce, dokud lesní plody nevyschly a 

nehodily se na vyhození. 

 

 

Slepýš 
Libuše Matysíková                                      Poezie nad 23 let 

 

Slepýš také dostal strach 

lidé se jej bojí 

chtěli ho i ušlapat 

pomstu mu hned strojí 

 

Je příbuzný s ještěrkou 

a nikoliv s hady 

živí se škůdci 

to lidé mají rádi 
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Noční setkání 
Jiří Valíček – Fidel                                                    Próza nad 23 let 

 

Vzpomínky vracející nás kamsi do minulosti. Některé z nich jsou 

jenom mlhavou připomínkou, jiné natolik živé, jako bychom to, co 

nám přinášejí, prožili včera. Ta, která se mi dnes vybavila, patří do té 

druhé skupiny. Skutečně. Jako by se to všechno odehrálo snad jen 

před týdnem. Je půl desáté večer a právě vyrážím z práce. Rychle 

domů, vzít připravené "tele" a kytaru. Musím sebou hodit, aby 

kamarádi dlouho nečekali. Čeká nás osmnáctikilometrová cesta na 

osadu. Nic zvláštního. Tuhle trasu jsme prošli už bezpočtukrát, avšak 

ve dne. A dnes vyrážíme na noc a určitě to bude zajímavější. Prvních 

pár kilometrů procházíme nočním městem, což není ani zajímavé, ani 

příjemné. Jen co se dostaneme za město, půjde se nám po měkkých 

lesních cestách mnohem pohodlněji. Ještě projít kolem žďárského 

zámku a jsme z města venku. Za městem pokračujeme po staré 

obchodní stezce, kterou kdysi dávno, snad už v dobách, kdy kolem 

byly jenom hluboké lesy, mnohem dřív, než byl na místě dnešního 

zámku založen cisterciácký klášter, přecházely obchodní karavany z 

Moravy do Čech. 

Prastará stezka vedla údajně odtud z Vysočiny až do Polabí, a 

spojovala ji tak se sídlem Slavníkovců, jednoho, v té době z 

nejmocnějších českých rodů, do Libice. Je-li existence Žďársko - 

Libické stezky historicky bez pochyb prokázaná a souhlasila-li její 

trasa přesně s tou, o které se hovoří v legendách nevím. A v tuto chvíli 

to ani není důležité. Ať již to byla tato stezka, či nějaká jiná, jedno je 

jisté. Její stopy jsou zde stále patrné a v noci nám usnadní orientaci. A 

samozřejmě nejenom to. Existence stezky, jakkoli ji nemůžeme 

prokázat, je dobrým tématem pro strašidelné historky, které si 

vyprávíme, aby nám cesta lépe ubíhala. Strašidelnost historek 

umocňuje noční les, i svit měsíce, chvílemi se objevujícího mezi 

mraky. Občas se ozve hlas sovy, kterému z dálky, jako by sekundoval 

puštík, další z nočních obyvatel lesa. Cesta je příjemná a díky 

historkám ubíhá, zdá se i rychle. 

"Co to bylo"? Vyjekne pojednou Prcek. "Něco tady lítá". "A zase". 

Koukáme nad sebe, ale nic nevidíme. Až když se zase objevuje měsíc, 

si všimneme, že nám nad hlavami skutečně cosi létá. Malé černé stíny. 

Netopýři. A co jich je. Aniž by to tušili, poskytují nám nové téma k 

dalším historkám, tentokrát upířím.  
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Cesta se pojednou dělí ve dví. I když víme, že se po pár kilometrech 

obě zase spojí, vydáváme se tou delší, nořící se do lesního porostu. Ta 

druhá, sice přímější a mnohem lépe udržovaná, vede totiž kolem 

chatové osady, které se raději vyhneme. I když mraky zakryjí měsíc a 

vy nevidíte ani konec vlastní ruky, je lesní cesta mnohem lákavější. 

Kuňkání žabího pěveckého sboru ozývající se před námi, dává tušit 

blízkost rybníka. Je jen několik set metrů, snad kilometr před námi. 

Blížíme se k němu. Jen kousíček od břehu se vracíme zpět na cestu, 

kterou jsme opustili a přecházíme rozmoklou louku. 

Tady začíná nejhorší úsek. Je sice jenom necelé dva kilometry dlouhý, 

ale velice náročný ve dne, natož v noci. Cesta procházející okrajem 

rašeliniště a oddělující jej od lesa rostoucího podél rybníka, je 

zpevněná pouze "stropnicemi", slabými kládami položenými napříč, 

které se při každém kroku pohupují a uhýbají pod nohama. Ani krajina 

zde nevypadá nikterak vábně. Vlevo rašeliniště, poseté malými 

ostrůvky pokřivených nízkých borovic a vysokým suchopýrem, 

vpravo řídký smrkový les prorostlý křovinami, za nímž v dáli 

problikává hladina rybníka. A šlápnutí mimo cestu, znamená 

zapadnout, v lepším případě po kolena, do nevábně vonící mazlavé 

hmoty. Sejít dál od cesty, to by mohlo dopadnout špatně. Mocnost 

rašelinové vrstvy zde dosahuje až patnácti metrů a pamětníci tvrdí, že 

zde na konci války zmizel rumunský trén i s vozy a koňmi. 

Už je po půlnoci. Vzpomínáme, která strana cesty je schůdnější, a po 

chvíli zase vyrážíme. Ušli jsme snad jen pár desítek metrů, když vše 

kolem nás ztichne. Není slyšet ani žabí koncert, odmlčely se i sovy a 

puštíci a zmlkli jsme i my. Pojednou nikomu z nás není do řeči, jen 

sledujeme cestu a v duchu děkujeme mrakům za to, že odkrývají 

měsíc, a měsíci zase za jeho svit, ve kterém je cesta přece jenom 

trochu schůdnější. V tichu které se rozprostřelo kolem, je slyšet snad 

jen čvachtání vody pod kývajícími se stropnicemi a poněkud tísnivou 

atmosféru dokreslují sem tam nad rašeliništěm se objevující 

"bludičky" a světélkují pařezy. 

"Slyšíte to taky"? Ozývá se šeptem "Prcek". "Co blbneš? Koukej na 

cestu a nevymejšlej blbiny", odpovídá mu, jak jinak než také šeptem, 

"Balvan". Ale všichni zpozorníme, jestli přece jenom nějaký zvuk 

nezaslechneme. Neslyšíme ale nic a jdeme dál. "Poslouchejte. Zase se 

to ozvalo", šeptá Prcek po chvíli. A skutečně. Teď už to slyšíme 

všichni. Kdesi za námi se ozývají podobné zvuky, jako ty, co pod 

našima nohama vyvolávají pohupující se klády. "Balvan" se zastavuje, 

a v pozici starého indiána na válečné stezce naslouchá, co že se to za 
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námi ozývá. Při pohledu na něj je nám do smíchu, ale kupodivu, nikdo 

se nesměje. "Za námi někdo jde. Určitě jo". Sděluje nám "Balvan" 

vážným hlasem výsledek svého pozorování. "Tak ho nech, ať si jde. 

Kašlem na něj. Kdo by se v tady v noci potloukal. Jedině stejnej 

blázen jako my nebo hajnej". Odpovídá mu další z kamarádů a 

pokračujeme dál, jako by se nic nedělo. Přece nás nějaký noční tulák 

nevystraší. Už jsme jen kousek od konce rašeliniště a za pár minut 

vyjdeme z lesa. Dál už cesta pokračuje přes louky, otevřenou krajinou. 

Zvuky za námi se ale blíží a jsou stále zřetelnější. Ne. Tohle nejsou 

kroky jednoho člověka. Za námi by musela pochodovat přinejmenším 

četa vojáků. A k čvachtání pohybujících se klád, se přidává další zvuk. 

"Prcek" se zaposlouchal a vesele, i když pořád šeptem povídá: "Klucí, 

ti za náma už toho asi mají dost, funí, jak když jde prase z bukvic". V 

tom okamžiku nám všem dochází. Divočáci. Kolikrát jsme tady 

narazili na jejich stopy. A hajný přece taky povídal, že jich tady je jak 

máku. Potkat se s nimi tady a uprostřed noci, to by určitě nebylo nic 

příjemného. Opatrně našlapujeme, aby pod našima nohama nepraskla 

ani jedna větvička a co nejrychleji se snažíme dostat k několika 

mohutným smrkům, které víc tušíme, než vidíme, vpravo od cesty. 

Jejich větve sahající až k zemi nám poskytnou úkryt a v nejhorším 

případě nám umožní vylézt do koruny. Už jsme tady. Smrky rostou 

jen několik metrů od cesty. Utěšujeme se, že se sice slabým, ale přece 

jenom vánkem v zádech, nás snad neucítí a ve skrytu větví ani neuvidí. 

Funění sílí a čvachtání stropnic pomalu přechází v dusot. A sotva se 

stačíme ukrýt, objevuje se na měsícem osvětlené cestě rozvětvená 

rodinka divočáků, se dvěma mohutnými kusy vpředu. Za nimi několik 

menších a celý průvod uzavíral zase jeden pěkně narostlý kousek. Ani 

jsme nedutali. Divočáci ale měli zjevně jiné starosti, než aby si 

všímali nějakých trampíků, klidně přešli kolem a zmizeli na louce za 

záhybem cesty. Ale ani potom co zmizeli, neměli jsme odvahu 

pokračovat dál. A tak jsme pro jistotu vylezli na stromy, jakž takž 

pohodlně se usadili na větvích a čekali na svítání, které pořád 

nepřicházelo a nepřicházelo. Byla to snad nejdelší noc a nejdelší cesta 

na osadu, kterou pamatuji. Když jsem stejnou cestou procházel jen o 

několik let později, bylo mi dost smutno. Cesta, kterou nebylo možné 

přejít "suchou nohou", byla díky melioracím provedeným koncem 60. 

a začátkem 70. let, s cílem zpřístupnit okolní lesy těžké lesnické 

technice, úplně vysušená. A kdo ví, jaký bude další osud samotného 

rašeliniště, pokud bude touha po zisku (i když v tomto případě velice 

sporného zisku), stále převládat nad zdravým rozumem. 
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Ze vzpomínek starého trampa 
Jiří Valíček – Fidel                                                    Próza nad 23 let 

 

"Slyšíš to taky, aky, aky… "? "Co mám slyšet, šet, šet? Nic neslyším, 

ším, ším…" "Někdo tady je, je, je…". "Jauvajs, vais, vais…!!!!! To 

byla petelice, lice, lice… Zatracená větev! A rovnou do hlavy, avy, 

avy…". Rozléhají se ztemnělým lesem poněkud vystrašené hlasy a 

skály v povzdálí je ozvěnou vracejí. Tři mladí trampové pomalu kráčí 

mělkým úvozem, kterým kdysi, před mnoha a mnoha lety, vedla 

frekventovaná cesta. Stopy povozů i koňských kopyt na ní sice již 

dávno setřel čas, ale skřípění kol a vrzání postrojů, jakoby se ozvěnou 

stále vracelo. 

"Už zase" Všichni tři zpozorněli, zastavují se a naslouchají. "Ale já 

nic neslyším", konstatuje po chvíli jeden z nich. "Já taky ne", 

přitakává mu třesoucí se hlas. "Hůůů, hůůů, hůůů", ozve se zahoukání 

sovy a nad hlavami jim přeletí tmavý stín. Všichni leknutím strnuli, že 

by se v nich krve nedořezal, a tak než sebrali odvahu k další cestě, 

chvíli čekali a naslouchali. Neslyšeli ale nic, než ticho. Jen kdesi v 

dáli zaštěkal pes. 

Úvoz stoupá do mírného kopce, je stále mělčí a mělčí, až se docela 

ztrácí. Před námi se otevírá nevelká paseka, za níž se na horizontu, v 

mdlém světle měsíce tyčí silueta polorozbořené věže. Cesta pasekou, i 

když osvětlenou jen sporým měsíčním světlem, je teď mnohem 

příjemnější než stísněný prostor úvozu a tak se cítí o poznání lépe. 

Cestou se ve vlaku setkali se starou "babkou bylinkářkou", která jim, 

tvrdíc o sobě že už dosáhla věku černého uhlí, vyprávěla historku o 

zdejším hradu. O tom, jak začal pustnout poté, co se jeho majitel, 

zchudlý rytíř Johan z Holzwergu, propadl i s celou svojí družinou do 

země právě v místech, kde cesta úvozem přecházela na planinu, v těch 

dobách ještě holou. To prý proto, že se zaprodal čertu. A od těch dob, 

vždy za úplňku, zní starým úvozem jeho nářek a dusot koňských 

kopyt. A kolik pocestných se zde ztratilo. Zmizeli, jak by se do země 

propadli, stejně jako kdysi on. A vždycky za úplňku. A dnes je úplněk. 

Pojednou se začíná zvedat vítr a na obloze se objevují mraky. Vítr 

stále sílí a stromy se pod náporem jeho poryvů ohýbají až k zemi. 

Mraky už pokryly celou oblohu, a v nastalé tmě nevidíte ani vlastní 

ruku před očima. Paseku náhle ozáří mohutný blesk, který se s 

rachotem zazatíná do stoletého dubu na jejím okraji. V jeho záři se 

zjevuje divná postava zahalená od hlavy až k patě dlouhým pláštěm. 
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Dodávají si odvahy. Přece nevěří na duchy. A navíc, ta postava stojí 

trochu mimo cestu, tak kolem ní určitě projdou nepozorovaně. 

Našlapují opatrně, aby jim pod nohama nezapraskala ani větvička a je 

jim úplně jedno, že by je v hukotu deště a dunění hromů nikdo 

neslyšel, ani kdyby kolem něj projeli s tankem. Podařilo se. Jsou za 

pasekou, a od místa kde stávala hradní brána, je dělí už jen pár desítek 

metrů. Zrychlují, už skoro běží. Jen být co nejdřív na nádvoří. Z hradu 

prý sice zbylo jen několik zdí a torzo věže, ale za portálem v jejím 

přízemí se zachovala místnost, ve které je možné i přenocovat. Vbíhají 

na nádvoří osvětleném záblesky bouřky, rozhlížejí se, hledajíce kam 

by se schovali. "Tam", ukazuje jeden z nich. "tam je ve zdi nějaká 

díra". Znovu se rozbíhají, nejkratší cestou k tmavému otvoru ve zdi 

věže. Běžím s nimi. Probíháme otvorem ve zdi, který snad kdysi 

uzavíraly pevné dveře. Místnost za ním je osvětlena bezpočtem 

pochodní. Uprostřed dlouhý stůl a u něj postavy jako vystřižené z 

pohádky.  

O něco zakopávám. Padám kamsi do neznáma, padám, padám… 

Ozývá se temné zadunění a můj pád se zastavuje. Nemůžu se 

pohnout… Otevírám oči. Ležím na zemi, nohy něčím spoutané. Chvíli 

trvá, než se rozkoukám a potom přichází šok. Ležím doma ve své 

posteli, nohy mám dokonale zapletené v dece. A to všechno byl jen 

sen. 

 

 

Dava 
Miroslav Budík – Toulavej Pejskař                        Próza nad 23 let 

 

Když zívla, zaleskly se její tesáky v záři slunce. Ležela klidně na boku 

a kojila svá tři mláďata, hlavu opřenou o stehna svého dvounohého 

přítele, sedícího u ní na trávě. Její světlehnědou srstí se probíral prsty, 

přitom ji hladil na šíji. Klidně hleděl do plamínků ohně, či chvílemi 

zasněně do nekonečna. Nechal své myšlenky volně plynout a zase 

utíkat ... nevnímal okolní svět, jen její srst cítil pod dlaní. Nevšiml si 

tedy ani toho, že na nedaleké cestě mezi poly se pohybují lidé. Nebyli 

součástí jeho světa, jenž měl uvnitř v sobě. A oni zas by nic netušili o 

něm a jeho přítelkyni, nebýt toho, že si hlasitě zívla. Byli zděšeni ... 

zvuk byl tak hlasitý, jak dokáže vydat jen královna zvířat. 

Copak už někdy někdo z lidí viděl, že by v trávě polehávali společně 

člověk a lvice s lvíčaty? 
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Ne, to snad ani nemůže být pravda ... 

Kůň 
Miroslav Budík – Toulavej Pejskař                        Próza nad 23 let 

 

Ač nerad, tak nebylo zbytí, neboť civilizace v kraji neskýtala jinou 

možnost. Tak se pod kopyty jeho koní ozvaly nepříjemné zvuky, jak 

dopadala na asfalt silnice, po které se musel vydat na další cestě. Pro 

jeho, tohož, jenž jej nesl, to sice bylo hodně nepříjemné, ale ještě to 

nebylo nejhorší, ale jeho soumar, kterého vedl za sebou, to měl s 

nákladem na hřbetě horší. Naštěstí soumar nenesl těžkou výbavu, 

jakou by měl v zimě (kožešiny, teepee ..), ale jen lehkou letní, pár dek 

a podobných drobností. 

Ale ani tento fakt neodradil jej a jeho koně od další cesty k cíli. 

Nevšímal si ani údivných, či výsměšných pohledů obyvatel vesnice, 

kterou v příštích chvílích projížděl, byl naprosto netečný k 

poznámkám, či pokřikování. Kabátec s třásněmi na hrudi a rukávech, 

opásaný koženým opaskem, za nímž měl zasunutou dlouhou dýku bez 

pochvy, překrýval tmavou košili, a na stehnech kalhoty sametově 

hnědé barvy, překryté koženými leginami, chránícími holeně před trny 

porostu, když se prodíral občas divočinou. Dlouhé prošedivělé vlasy 

mu vlály z pod stetsonu vmáčklého do čela, aby mu krempa kryla oči 

před oslněním pálícím sluncem na obloze. 

Nebyl to indián, ačkoliv měl jejich vzezření. Byl to běloch. Ale 

indiána připomínal nejen výbavou, oblečením a vzhledem, ale hlavně 

svým klidem a netečností k lidem ve vsi. Nevšímal si jejich 

pokřikování, ani výsměšných poznámek. 

Když pak projel vesnicí, tak dřív, než se vzpamatovali, zmizel někde v 

divočině. 

Po nějakou dobu o něm nikdo neslyšel, až se jednoho dne stalo, že se 

ztratil jeden malý chlapec. 

Jaký byl pak údiv lidí ze vsi, když po několika dnech marného pátrání 

se ve vsi objevil kůň toho bílého indiána a přivezl na hřbetě chlapce 

zcela v pořádku a zdravého. A když chlapec z koně seskočil, tak ten se 

otočil a sám zase zmizel v lesích. 

Od toho dne již koně, ani indiána nikdo ze vsi nikdy neviděl ... 
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Vlk a jed ... 
Miroslav Budík – Toulavej Pejskař                        Próza nad 23 let 
 

S vyceněnými tesáky hrčel z hlouby hrdla ... ten vysoký tvor na dvou 

nohách před ním byl něco, co viděl poprvé v životě. Nejraděj by po 

něm hned skočil, ale bránilo mu v tom něco, co se kmitalo v černém 

dolíku v závěji vedle toho tvora a vydávalo teplo ... čím blíž přistoupil, 

tím víc to teplo cítil. Bylo to teplo tak silné, že sníh okolo toho tál. 

Když ten dvounohý tvor viděl, že nejde blíž, tak se v klidu nějak divně 

zmenšil, jeho nohy se skrčili a tělo se dotklo kožešiny ležící vedle 

toho, co vydávalo teplo. Pomalu se přiblížil ... pak ucítil vůni masa, 

ale ne takovou, na jakou byl zvyklý. Ten tvor najednou z toho, co 

hřálo, vytáhl nějakou dlouhou větev a na ní uviděl to, co vydávalo tu 

příjemnou vůni. On z větve oddělil kus toho teplého masa a hodil jej 

před jeho nozdry na zem. Očichal maso ... vonělo příjemně a když je 

opatrně okusil, zjistil, že velice dobře chutná, přestal vrčet a místo 

toho se pustil do tak moc dobrého sousta. Uběhla dlouhá chvíle, kdy 

na dálku stále větřil pach toho podivného tvora, ale když si byl jist, že 

mu od něj nic nehrozí, lehl si opodál, ale jen tak daleko, aby mu to 

zářící a sálající příjemně prohřívalo jeho zkřehlé tělo. Neodvážil se k 

tomu ale blíž, tušil, že by naopak mu to teplo mohlo ublížit. Čas 

pokročil, setmělo se a přiblížila se noc ... Ležel, hlavu opřenou na 

předních tlapách. V tu zaslechl podivný šramot a šustot. To se po 

sněhu pohyboval nějaký malý tvoreček, který mu téměř nestál za 

povšimnutí, věděl ze své staré zkušenosti, že je dokonce nebezpečný, 

ale nevšímal si jej. Pak si ale všiml, že ten tvoreček se blíží k tomu 

dvounohému, který mu před tím poskytl teplé sousto a teplo k zahřátí, 

uvědomil si, že zde platí to, co v jeho staré smečce, kterou kdysi míval, 

je třeba pomoci tomu, kdo nám pomáhá lovit. Tak přiskočil k tomu 

nebezpečnému tvorečkovi a kousl do něj. Sice hned dostal štípanec do 

horní dásně, ale neváhal i tak skousnout ještě víc. ........ 

Uběhlo několik dnů, kdy moc nevnímal, co se kolem něj děje, ale 

když se z toho stavu probral, tak viděl, že leží na nějakých kožešinách, 

před ním byla nádoba s vodou a na kusu dřeva několik soust zase toho 

teplého, vonícího masa. Nedaleko něj zas bylo to, co tak krásně hřálo. 

Jen oblohu neviděl, všude dokola byly podivně na sobě ležící kmeny. 

A ten dvounohý tvor seděl na něčem, co nedokázal popsat a nikdy to 

neviděl. Cítil, že mu chybí volný prostor, ale nebál se. Cítil teplo 

kolem sebe, vůni dřeva a bylo mu příjemně. 
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Dopis z vojny 
Petr Kaizr – Grizzly                                                      Próza nad 23 let 

 

Milá  maminko! 

Sedím ve slavnostně vyzdobené  politicko-výchovné světnici a píšu Ti 

dopis. Dnes slavíme výročí Bitvy u Chlumce a sedlák Jaroslav  Mi 

neustále bere a rychle s ním odbíhá. Byl totiž s motostřeleckým 

kroužkem v restauraci Na Střelnici. 

Tak vidíš, už to bude Nehezkých pár měsíců, co jsme se neviděli. 

Utíká to tu…. .hrozně. Ale neboj, mámo, ostudu Ti tu nedělám. 

Máme se tu celkem dobře, bydlíme tu v kasárnách a jsme tu samí 

chlapi. Na cimře je nás rovných 25 a větráme jen zřídka. Hráškově 

zelené lino se jen blýská a v kamnech hurá (občas) oheň. 

Jsme dobrá parta, která umí vzít za práci, jak říká soudruh praporčík 

Stančo. Zrovna ho slyším, jak haleká na chodbě: „Zajtra vás vrtkých 

vyriešim ,umelci, ale dnes nemožem, bo je športový deň. Možete čitať, 

hrať šachy, alebo iné loptové hry.“ 

Kavalec mám vždy pečlivě ustlaný. I ve skříňce mám pěkné komínky. 

(Připomínají mi naši fabriku tam u nás – doma.). Z počátku mi 

skládání vojenského prádla dělalo potíže, ale velitel ložnice – desátník 

absolvent Weis mi podal pomocnou ruku. Vzhledem k tomu, že je o 

dvě hlavy větší, než já, podal mi jí přímo do obličeje. Zkoušel to 

několikrát, dokud se řádně netrefil. Na ošetřovně jsem pak došel k 

názoru, že chyba byla ve mně. Teď patřím k nejvzornějším.  

Den tu uteče jak voda. Včera zrovna netekla, ale z takových 

maličkostí se zde nestřílí. 

Ráno začíná budíčkem. Z úspor jsem i koupil svůj vlastní budík, 

abych vstal o chvíli dřív a byl jak s patří připraven. Zpočátku chlapci 

na pokoji reptali, škádlili mě koženými opasky, ale dnes už si zvykli 

na těch mých 4 : 15. 

K ránu mívám plnou hlavu Vladěny. Vyklouznu z teplého pelíšku a 

spěchám v podléškách na umyvárnu. Tam se polaskám s ledovou 

vodou. Nevěřila bys,mámo,jak to otužování pomáhá. Někdy se 

v chladném korýtku úplně celý schoulím a celá Vladěna mi může být 

ukradena. Na rozcvičku přicházím již řádně rozcvičen. Zvlášť v zimě, 

kdy je ještě úplná tma a trenýrky k tělu rychle přimrzají, cvičím jako 

pominutý. Někdy si i trochu poskočím – jen tak,pro sebe… (Ale to 

nikde neříkej, mohl bych s tím mít zbytečné oplétačky). Ve tmě kolem 
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se ozývá dutý praskot lebek mých kamarádů, kteří nerozcvičeni 

narážejí při běhu hlavami na bojovou techniku, což vyvolává bujné 

veselí národnostních menšin. Úplně tuhý vracím se na úklid rajónů. 

„Čo je mokré,je aj čisté“! Tvrdí praporčík Stančo, a tak celou chodbu 

pečlivě zalévám. Kamarádi se po kotníky brodí ke svým kavalcům a 

teolog Marek si zamyšleně pouští po proudu své vycházkové lodičky. 

A pak rychle na snídani. Z velkých mastných kotlů se už dávno kouří 

a mlsní a hladoví chlapi netrpělivě přešlapují. Copak dnes asi připravil 

recidivista Dulava pro naše mlsné jazýčky? Ospalý dozorčí loví 

zafačovaným prstem svou čapku z hrnce s vroucí bílou kávou. 

Po bohaté snídani je nástup. Z mlžného oparu na severo, severo 

východě rázně přichází major Lovecký, kterému pro naprostou tvrdost 

říkáme „Diamant“. S vycházkovou obuví měří rovných 158 a nerad 

vidí, když si na něj někdo vyskakuje! Při pořadovce dostáváme 

pořádně do těla. Když už jsem „hotovej“ ,tak si v duchu opakuji látku 

z předešlého dne. Včera jsme zrovna probírali větu > Těžko na cvičišti, 

lehko v boji. < (Těžko na cvičišti, lehko v boji… Těžko na cvičišti, 

lehko v boji… Těžko na cvičišti, lehko v boji…). Potichu si jí 

zašeptám a hned si veseleji vyšlápnu. No a pak jdeme na trenýrovku. 

A tady se Ti musím mámo s něčím svěřit : V rozborce jsem nejlepší 

z celé roty, ale sborka! Sborka mi dělá veliké potíže. Já nevím čím to 

je ,ale když skládám samopal, vždycky mi zbyde několik součástek. 

Hlavně ta zatrápená pažbička – ta mi to snad dělá naschvál! Ještě,že je 

nablízku praporčík Stančo, který mi nezištně pomůže. Herdou,štulcem 

a nebo právě tou přebývající pažbičkou. Snad proto mě kamarádi 

přezdívají „Píšťaličko“. No a pak je oběd. 

„Tak tady jste, vy moji vlčácí!“ Vítá nás usměvavý dozorčí, jehož 

čapka pobytem v ranní kávě poněkud ztuhla. Vzhledem k výročí bitvy 

U Chlumce dostáváme do esšálků velké horké řízky, skoro jako od 

maminky…maminko. Ještě okurka, zákusek a hostina může začít.V 

tom jsem si vzpomněl na Vladěnu a rychle jsem musel odběhnout do 

umývárny schladit horkou hlavu. Když jsem se vyrovnal s Vladěnou a 

vrátil se ke své porci, šklebily se na mě  jen zemáky, přikryté kouskem 

krepového papíru, na kterém byl nápis: „Pískej, pískej, Píšťaličko! 

Des.Abs.Weiss.“ 

Ale neboj, mámo,byla bys  na mě hrdá! Po krátké bojové poradě se 

svojí tělesnou konstitucí jsem des.abs.Weissovi ………….velkoryse 

odpustil! 
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Sám na vandru 
Miloslav Lukavec – Lišák                       Poezie nad 23 let 

 

Měsíc se smál, 

Hloupým zkouškám, 

Jak jít, jít sám. 

Sem tam, a dál 

 

Slepý bloumám, 

Jeřáb, bum bác, 

A ráz naráz 

Ležím jak trám 

 

Koupám se sám, 

Zatím jsem rád, 

můžou se smát 

jsem bahnem zmazán. 

 

Jo ták, co dál? 

 

Poznámka:  

Strom, do kterého jsem rozjařen vrazil, nebyl jeřáb, nýbrž 

šácholan zašpičatělý, jehož jméno je bohužel básnicky nepoužitelné, a 

proto se všem z rodu magnolia omlouvám.  
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Potkávání 
Petr Kaizr – Grizzly                                                      Próza nad 23 let 

 

Na svých toulkách přírodou jsem potkával spoustu lidí, dobrých, 

kamarádských, milujících přírodu… i těch „druhých“. Potkával a vídal 

jsem i spoustu dalších živých tvorů, pro které je příroda domovem. 

Některá setkání jsem za ta léta zapomněl, jiná si pamatuju matně, ale 

jsou i taková, na něž se zapomenout nedá. Mezi mé hodně oblíbené 

oblasti patřily Jeseníky. Přestože je to u nás nejdeštivější oblast, míval 

jsem na počasí docela kliku. Ale něco o těch setkáních. 

Začal bych jednou hrůzostrašnou historkou se zajímavým koncem. 

To jsme v těch horách byli (výjimečně) ve dvou, s kamarádem 

Hodinářem. Líně jsme se vlekli jedním údolím a plánovali, kam se 

ještě podíváme, když tu proti nám chlápek – kalhoty „na půl žerdi“ – a 

když doběhl k nám tak udýchaně spustil:  

„Chlapi, jestli se nebojíte, tam v křoví je nějaké velké, černé zvíře!“  

Koukli jsme s Hodinářem na sebe, nahlas jsme začali uvažovat, co za 

„velké černé zvíře“ se v Jeseníkách může vyskytovat. Žádné 

nebezpečné nás nenapadlo, tak jsme se rozhodli, že to půjdeme 

prozkoumat. Já jsem šel z jedné, Hodinář z druhé strany křoviska…já 

jsem dlouho vůbec nic neviděl, ale po chvíli se z opačné strany 

houštinky ozval přímo řehot a kamarád na mě volal, ať se jdu na tu 

příšeru podívat.Oběhl jsem křoví, podíval se směrem, kterým 

ukazoval prst kamarádův a …….začal se řehtat taky. 

V houštince uvízlo vzrostlejší tele s černo-bílým zbarvením a nemohlo 

ani tam, ani zpátky. Tak jsme se hrdinně pustili do vyprošťování toho 

„velkého černého zvířete“, které, když se nám to konečně podařilo, 

vesele zabučelo a pelášilo směrem pryč. (Konec lesa byl na dohled). 

Podívali jsme se na vyděšeného pána, který byl v tu chvíli rudý 

studem až na …no, možná ještě níž a možná, že se stydí ještě dnes, že 

ho z „potřeby“ vyděsilo obyčejné tele. 

Potkávání 2 

Že miluji Jeseníky už jsem psal. Že jsem tam byl na vandrech 

nesčetněkrát je víc, než jasné. Takže je i jasné, že ač nerad, občas jsem 

použil i turistické cesty, na kterých jsem se zákonitě musel potkávat s 

„civilisty“. (Úmyslně nepíšu >turisty<,nebo jiné pojmenování,protože 

někteří ti civilisté se umí v přírodě a k přírodě chovat líp, než někteří, 

co si říkají >trampové<). Ale když jsem potkal takové ty „druhé“, 

většinou jsem se neudržel a „utáhnul“ jsem si z nich. A někdy mi to 
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nedalo ani moc přemýšlení, protože mi sami nahrávali. 

Tak třeba: 

Šel jsem cestou na Ramzovské sedlo, (to důležité není, jen chci ukázat, 

že mi ještě paměť slouží). 

Už z dálky jsem viděl mladý pár, jak se o něčem dohadují. Nedohodli 

se ani, když jsem k nim dorazil a „on“ se na mě obrátil se slovy: 

„Prosím vás >pane tremp<, (no řekněte, co by s vámi takové oslovení 

udělalo?) my se nemůžeme dohodnout, co je to za strom, nevíte to 

vy?“ A ukázal na vzrostlou jedli. 

Jelikož mně to oslovení >pane tremp< trochu nesedlo, odpověděl jsem 

mu s vážnou tváří: „Já nevím, já nejsem zdejší!“… 

Když jsem došel k zatáčce, ohlédl jsem se a oni tam stále ještě stáli 

jak jsem je opustil a zírali za mnou. 

Další takový kameňák jsem provedl jednomu tůristovi (tady už to 

pojmenování – bohužel – platí, celá ta banda se tam chovala jako na 

diskotéce a sami si říkali „turisté“) u jednoho pramene u cesty ze 

Šeráku. I v parném létě je tam krásně osvěžující a chladivá voda. 

Ten den jsem si z pramene doplnil čutory, osvěžil se a jen jsem tam 

chvíli lenošil před další cestou. 

Ta banda byla slyšet o dost dřív, než byla vidět a protože přicházela ze 

směru, kam jsem měl namířeno, vyhnout se nešlo. 

Když dorazili ke mně a studánce, zeptal se mě jeden z hlučných, jestli 

je ta voda léčivá, že prý jim to někdo říkal. Nenapadlo mě nic jiného, 

než že jsem potvrdil, že ta voda léčí. “Pan Hlučník“, jak jsem si ho 

pojmenoval, se s tím nespokojil a vyptával se dál, co že ten pramen 

umí léčit… 

“Kašel“, odvětil jsem stručně. 

“Jak může studená voda léčit kašel?“ Nedal pokoj Hlučník. 

To už jsem se zvedal, naložil bágl na záda a při tom jsem mu 

vysvětloval: „No,víte,když se té vody napijete, tak se pak dlouho 

bojíte zakašlat…ba i kýchnutí by mělo fatální následek!“ 

Jeho reakci popsat nemůžu, protože už jsem byl zády, víc než deset 

metrů a na odchodu. 

Ale nesmíte si o mně myslet, že jsem (tak moc) škodolibý! 

 

 

 

 

 



 177 

Čarovné léto 
Regina Jechová                                                Poezie nad 23 let 

 

Dlaň horkost vnesla do zomomřivé země 

Teplý dech zkrotil neposednou pláň 

Je rozpálená slunce loučemi 

Nemá stání chasník pražádný 

A potní kdejaký sobě 

Klobouček ze slámy nasadil 

Obestřel hlavu svou klasy zlatými 

Spokojeně tváří se 

Nebe modré majíc nad hlavou 

 

Krása ta poplete každého 

Človíčka s přírodou sžitého 

Zmámíce mysli na dlouhý čas 

Než zchladí se louče sluneční 

A chasník za teplý vymění svůj šat 

 

Léto když čára své provádí 

Dušička človíčka zaplesá 

Hned pookřeje poutník 

I chasník toulavý 

Když z torničky může si krajíc vykouzlit 

Zchladit nohy své v ranní rose 

Rety ovlažit 

Znavené tělo své 

Co v měkké lože uložit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 178 

Panelák 
Petr Kaizr – Grizzly                                                      Próza nad 23 let 

 

My máme takový zajímavý barák,kde bydlím.Má to patnáct vchodů a 

máme tam takovou socialistickou soutěž.A boduje se samozřejmě 

všechno: úklid,nástěnky,výzdoba balkónů a podobně. 

Kupříkladu – Teď se dělala kanalizace vzadu za barákem.Ono to totiž 

stojí v kopci a tenkrát,když dělali kanalizaci,tak ji neudělali a proto 

tam k nám pak hodně jezdili hasiči. 

Tak se udělala brigáda,že jako technika vyhloubí takovou dlouhou 

strouhu vzadu za barákem a my z těch jednotlivých vchodů že 

vykopeme spojku k té hlavní strouze…A nechali to na 

prosinec….“On“ ještě nepadal,zato ale poprchávalo tu sobotu 

dopoledne.Tak jsme se sice sešli,ale nakonec jsme to vzdali a brigádu 

jsme rozpustili.Ve vedlejších vchodech ale vykopali…..A 

zapršelo!Technika totiž nepřijela,takže to nestihli udělat jak se to 

udělat mělo a za další týden v těch ostatních vchodech měli další 

brigádu a zase zahazovali…..A to už padal! 

Ale právě v té bodovací soutěži jsou na tom mnohem líp,protože měli 

o dvě brigády víc, než my. Kousek od toho našeho paneláku stojí 

hospoda,kam chodíme v osobním volnu.Tam řešíme všechny důležité 

životní problémy a čím víc se blíží půlnoc,tím víc máme ve všem 

jasno.Po půlnoci se ta hospoda změní v jakýsi Generální štáb a domů 

odcházíme s plnou polní. Pak se z toho do rána vyspíme a zase je to 

v pořádku. 

Jednou nás tam napadlo – jak se všude ve světě pořádají protestní 

hladovky,že my v té hospodě uspořádáme protestní žranici.Jenže 

bohužel jsme jí nedotáhli do konce …..došly nám peníze! 

A co z toho vyplývá? 

Že když chce člověk proti něčemu chce protestovat,nejdřív na to musí 

mít.  

Na druhou stranu zase když na to má,tak neprotestuje! 
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Hororový sen(?) 
Petr Kaizr – Grizzly    Poezie nad 23 let 

 

Povyprávím vám příběh,  

při kterém mrazí až v kostech. 

O věcech, co jsem viděl,  

jedné noci když jsem se procházel močálem. 

Když tu můj strach dostal pár křídel 

 

Jen jsem tak bloumal, užíval si jasného měsíčního světla, 

na hvězdy civěl jsem 

Nevědouc o něčí přítomnosti, tak blízko,  

a že otevřela se zem. 

 

Vyděšeně padl jsem na kolena,  

když se na mě vyhrnulo cosi z křoví. 

Vzalo mě to na bezbožné místo, 

na místo o kterém málokdo ví. 

 

Pak mě povolali, abych se k nim připojil, 

k divokému tanci mrtvých. 

Následoval jsem je do ohnivého kruhu, 

Nesměle se sunul kolem nich. 

 

A čas jako by se zastavil, byl jsem ochromený strachem,  

ale stále sem chtěl odejít. 

A žár ohně mi neublížil,  

když jsem vstoupil na uhlíky. 

 

A cítil jsem se jakoby v tranzu, 

můj duch byl ze mě vytažen. 

A kdyby měl někdo příležitost,  

Kdybych byl při tom přistižen…. 

 

A já tančil a já skákal a já s nimi zpíval,  

všichni měli smrt v očích. 

Postavy bez života, všichni byli nemrtví,  

Já věděl,že k peklu jsem přičich´.  
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Když jsem tančil s mrtvými,  

můj svobodný duch se smál  

a dolů na mě pokřikoval.  

Pod ním mé nemrtvé tělo tančilo v kruhu mrtvých. 

 

Než nastal čas sjednocení, 

můj duch se do mě náhle vrátil . 

Nevěděl jsem zda jsem živý nebo mrtvý, 

jen hleděl jsem,kudy bych se ztratil. 

 

Naštěstí pak začala šarvátka,  

a odvrátili ode mě svou pozornost. 

A když na mě nedávali pozor, 

vtom jsem utekl,už bylo toho na mě moc. 

 

Běžel jsem jako o život , rychleji než vítr, 

neohlížel jsem se. 

Jedna věc, kterou jsem netroufl si udělat  

Jen vpřed dívat se. 

 

Když víš, že nadešel tvůj čas, 

víš, že budeš na to připraven.  

Se všemi se rozluč,  

připij a pomodli se a vyjdi ven. 

 

Když ležíš ve spánku, 

když ležíš ve své posteli. 

A když vzbudíš se ze snu  

pak tančíš s mrtvými. 

 

Dodnes si myslím, že nikdy se nedozvím,  

proč mě nechali jen tak jít. 

Ale už nikdy nepůjdu s mrtvými tančit, 

dokud budu na tom světě žít. 
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Umírač 
Jan Valeš – Jeňýk                            Zlatý Trapsavec, Próza Oldpsavci 
 

Důchodce Rudolf Zelenka se doholil. Hladkou tvář přejel bříšky prstů 

a když neucítil na kůži tváře žádný odpor  spokojeně mlasknul. Dlaní 

přilepil na čelo nepokojný pramen vlasů a srovnal uzel kravaty pod 

krkem. Teď byl spokojený. Byl připravený umírat.  

„Boženko, já tedy půjdu,“ zavolal do otevřených dveří vedlejší 

místnosti.  

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

„To záleží na tom, jak to dneska půjde,“ zavrtěl  Rudolf Zelenka 

nevěřícně hlavou a vytočil oči v sloup. „Ona si furt myslí, že umírat je 

nějaká bžunda ,“ řekl sám k sobě polohlasem a dlaní smetl světlé 

smítko z klopy černého saka.  

„Kdybys přišel dříve než já, budeš mít v troubě toho králíka na 

zelenině. Já si skočím vedle k Helče na kafe,“ ozval se z vedlejší 

místnosti opět ženský hlas. „A já to viděla.“  

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

léta přečteného.  

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

Rudolf Zelenka vyšel před dům, na zápraží nasadil na upravené vlasy 

černý klobouk a chopil se madla oprýskané káry. Dneska to bude 

fuška.   

„Tak už jede,“ zasyčel  Preclík a seskočil z konstrukce výpusti. Voda 

v rybníku byla obarvená rašelinou a žluté lístky bříz vytvářely na 

černé nehybné hladině zářící  zlaté ostrůvky. „A táhne kamna! Je to 

přesně jak říkal Jerry z osady Na konci cesty.“ 

„Jenom aby,“ řekl pochybovačně  Siky. „Už tu zevlujeme třetí víkend 

a ne že bych chtěl prožít zase  oba večery v hospodě.“  

„Neboj. Dneska  je den „D“. Večer budeš spát v teplým 

pokojíčku,“ zasyčel Preclík a vydal se směrem k cestě na břehu 

rybníka.  

„Jak to jde, pane Zelenka “ pozdravil Preclík důchodce s těžkou károu. 

„ A na co ty kamna?“ hrál na Zelenku betla.  

„Ale to víš, podzim. Na tom studeným vzduchu už se špatně 

umírá,“ odpověděl funící důchodce.  

A to ho ten největší kopec teprve čekal.  

Na vrcholu kopce  Rudolf Zelenka zastavil a sundal z hlavy  klobouk. 

Ihned ucítil, jak čůrky potu sjíždějící pod košilí podél páteře rychle 

chladnou a do těla se zakusuje zima. „Tak to ne, ještě se mě chytí 
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nějakej bacil,“ donutil sám sebe k další cestě a opět se chopil madla 

káry. Dlouhou louku na temeni kopce dotáhl káru k lesu a tady se 

zastavil na úpatí úzké roklinky lemované pískovcovými stěnami. 

Cestu do rokle  mu ukázal letos na jaře trampík jménem Jerry.  Potkal 

se s ním v hospodě.  „Solidní chlap v dnešním shnilém 

světě,“ vzpomněl si na něj důchodce. Spustil se s károu mezi 

pískovcové stěny.  Na  dně stál čerstvě dodělaný srub. Z náprsní kapsy 

saka vytáhl lesklý klíč a na dveřích odemkl   visací zámek. 

V místnosti jej přivítala smolná vůně čerstvého dřeva. Nastěhoval 

kamna do místnosti, propojil je rourou do komína a zapálil oheň. 

Počáteční rozpačité praskání ohně vystřídal po chvíli pravidelný hukot. 

Důchodce Rudolf Zelenka byl připraven.  

Bylo to zatím to nejkrásnější místo, jaké kdy objevil.  Malou loučkou 

sevřenou v kaňonu pískovcových skal protékala nitka potoka 

s průzračnou vodou. Voda proudící úzkým meandrovitým korytem 

nerušila. Naopak. Spolu s šepotem borových korun plnila údolí tichou 

až uklidňující melodií. Jerry tomu místu říkal Slunečná paseka.  Pro 

Rudolfa Zelenku byl nejdůležitější na celém místě  výhled na nebe. 

Křivolaké kmeny borovic vrostlé do pískovcových stěn vynášely své 

koruny nad kaňon tak, že zde zůstával stále dost široký volný pás 

volného nebe.  Nebe bylo pro důchodce Zelenku důležité. V hezkých 

letních dnech uléhal do středu loučky, ve  vzorně nažehleném obleku  

s nohama napjatýma pěkně vedle sebe a pažemi zkříženými na hrudi, 

to aby chlapcům ze společnosti Všetečka & synové s.r.o. ulehčil práci. 

S pohledem upřeným do té nekonečné modři si představoval, jak 

opouští sám sebe v nehmotném a zářivém shluku a lehce a bez odporu 

proniká těmi vrstvami do stále  tmavší a tmavší modré až se zastaví o 

strop průhledné černi. Dál to neuměl domyslet a možná, že právě tahle 

skutečnost byla na celém procesu umírání pro něj  nejtajuplnější. 

V  televizi popisovali  všichni ti chytří pánové to černé nekonečno pro 

něj neuchopitelnými a nepředstavitelnými výrazy. Proto byl zvědavý, 

až to vše neznámé a neuchopitelné uvidí na vlastní oči. Na druhou 

stranu měl z téhle cesty  do neznáma i trochu strach. Nevěděl a zatím 

se nikde nedočetl, zda je možné vrátit se zpátky. Co kdyby v tom 

nekonečném prostoru najednou vše pochopil. A co  kdyby se o tu 

radost potřeboval  podělit s Boženkou. Nebo to probrat s chlapama 

v hospodě. 

Důchodce Rudolf Zelenka chápal vlastní umírání jako proces. Jako 

strojař  věděl, že každý i sebesložitější funkční stroj je nakonec složen 

z desítek nebo stovek zcela jednoduchých součástek, které až vsazené 
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do sebe navzájem tvoří pro konečné uživatele zajímavý celek. Z toho 

důvodu věděl, že umírání je jenom začátek. Věděl, že jeho tělo budou 

muset uchopit nejmíň čtyři zdatní chlapi, snést ho na lesní cestu u 

potoka a odvézt na pitevnu nebo do ústavu, podle toho, jak rozhodne 

udýchaný a zpocený lékař. A každá tahle operace znamená v dnešní 

papírové době minimálně jeden formulář.  Věděl, že všichni, kdo se 

budou na jeho poslední cestě podílet,  budou investovat svůj čas, 

vědomosti  a schopnosti, než celý proces skončí na malém hřbitůvku 

pod Rabštejnem. Z toho důvodu se jim snažil jejich práci co nejvíce 

ulehčit. Největší problém mu zatím dělali ptáci. Ležící ve středu 

loučky vypozoroval, že téměř pokaždé, když ty opeřené bestie opustí 

větev stromu, vypustí k zemi žmolek bělavé kaše. Zásahu zatím 

neuměl zabránit. A potom mouchy.  Dokážou proměnit umírání 

v peklo. Ještě než člověk naposledy vydechne, cpou se ty zvědavé 

potvory do všech tělních dutin a otvorů a s masařkou v nose se jen 

těžko zachovává důstojný a lehce optimistický obličej. A  mravenci. 

Šílená pakáž. Počáteční lechtání  mravence po těle je ještě snesitelné. 

Ale když se je pokusí člověk zastavit  v postupu a přidržet přes látku 

kalhot,  hned štípou.  Při drbání bolavých puchýřků se potom dělají na 

vyžehlené látce nevzhledné varhánky. A šílený jsou i motorový pily. 

Pravidelný ryk motorů jej po chvíli přiváděl ke stavu nepříčetné 

zuřivosti. A ta se z výrazu tváře nedá smazat.   

V místnosti srubu už bylo příjemné teplo. Minulý týden jeho stavbu 

dokončil. Vlastně musel. S koncem září začaly do kaňonu stále častěji 

a častěji vnikat jazyky studeného větru a umírání rušily obavy, že by 

se mohl nechráněný uprostřed loučky nachladit. Hajný Kadera s tím 

neměl problémy. Konečně nestavěl takový srub poprvé. Hrubou 

stavbu měl hotovou ani ne za měsíc a minulý týden pokryl střechu 

lepenkou. Už chyběla je ta kamna. Teď, když v kamnech pěkně 

hluboce hučelo, byl připravený. Zkontroloval puky na kalhotách, ze 

saka odstranil všechny viditelné snítky jehličí, polobotky přejel kusem 

hadru  a vlasy přečísl malým hřebínkem. Ještě zkontroloval dvířka 

kamen a pak ulehl na pryčnu ve středu místnosti. Nohy položil 

souměrně vedle sebe, ruce zkřížil na hrudi a očima se zadíval do 

stropu. S hrůzou zjistil že nevidí nebe. Navíc ho začalo na tvrdé 

pryčně pobolívat  v kříži a do toho dostal šílený hlad. A doma králík 

na zelenině. Rychle vstal, nasadil klobouk,  uzamkl srub a chopil se 

madla káry. Když vjížděl do vsi okna v hospodě lákavě svítila.  

„Jedno a malá slivovička nezaškodí,“ pomyslil si Rudolf Zelenka a 

zaparkoval káru před vchodem do hospody.  
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„Hele, umírač. Je tady ,“ strčil Preclík do Sikyho. Důchodce Zelenka 

vešel do výčepu a černý klobouk zavěsil na výsadu dvanácteráka 

vedle pípy.  

„Tak Rudo, jaký to dneska bylo, “ zahlaholil k němu výčepní Eret. 

„Člověče, zase jsem to překombinoval,“ usedl Zelenka ke stolu 

štamgastů. „Teplo tam je, ale nějak jsem si zastavěl nebe,“ řekl  až 

smutně a otřel dlaní hranu oroseného půllitru.  

„Rudo, takový věci plánuj  na léto a nebo vůbec. To už si postavil  

čtvrtej,  ne?  Že se nepoučíš,“ zasmál se Eret.   

Důchodce Zelenka dopil pivo a požádal  Ereta vztyčeným palcem o 

další. Potom  vstal od stolu a zamířil do rohu, kde seděl Siky 

s Preclíkem. Tady sáhl do náprsní kapsy, něco se zablýsklo ve 

vzduchu a na dřevěné desce stolu zatančil malý stříbrný klíček. 

„A ne že tam bude bordel,“ řekl suše.   

„Pane Zelenka, kdyby jste náhodou  nevěděl,  tak mám  úžasný místo 

na umírání,“ postavil se Preclík u stolu.  

„Vážně,“ protáhl Zelenka obličej a sklonil se k Preclíkovi.  

„Tam nahoře u staré olejny.  Úžasná paseka mezi sejpami, žádný 

strom a nad hlavou jen a jen nebe,“ vysvětloval Preclík nadšeně.   

„To vypadá dobře,“ zamyslel se Zelenka. „Ale až na jaře,“ teď už je 

na umírání moc zima,“ řekl  spíš sám pro sebe a vrátil se ke stolu 

štamgastů.  

Siky s Preclíkem rychle zaplatili. Cestu do kaňonu znali i po tmě. 

Jerry jim ji ukázal hned na jaře, když jim vysvětloval co mají dělat.  

Sestoupili rychle na dno rokle a netrpělivě odemkli srub. V místnosti 

voněl dým a čerstvé smolnaté dřevo. Na roštu kamen zářily ještě 

řeřavé uhlíky. Stačilo jen lehce dýchnout. V kamnech zahučelo. 

Preclík vytáhl telefon a vymáčkl číslo.  

„Kam voláš, prosím tě,“ podíval se na něj Siky.  

„Ale. Kamzíkovi. Ta bouda na Stříbrný řece  jim už padá na hlavu.“  
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Vigilie za Houlu 
Miroslav Marusjek – Miky                            1.místo, Poezie Oldpsavci 

 

Nitrem vibrují 

podivné tóny 

dunících kolejí 

mlýnskými kameny 

rozmělněné na prášek 

jemnější než dech panny 

Na semaforu 

přeházené stíny 

místo zelené 

černá barva hlíny 

Po mrtvičce snů 

nějak jsme si zvykli 

touhy po nocích sepsané 

přes tmavé kopíráky 

jak zchromlé postižené 

jak bezmocné mrzáky 

tlačit na kolečkové židli 

Ještě zbývá 

posedět s kamarády u piva 

rozdat všechny knihy 

Dávno jsi rozdal sám sebe 

své soukromé nebe 

Strom vichrem nalomený 

bolest půlnočního bdění 

křehká třtina snění 

myšlenky osamění 

co zebou až do morku 

Volnost darovaná psovi 

místo řetězu na dvorku 

Zbyla marnost 

věčného hledání 

zasypané rány solí 

slepecké tápání 

o bílé holí 

Zklamání 

ten neodbytný pocit 
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že není proč žít 

že není co mít 

že není co ztratit 

krom sebe sama 

V zrcadlech kaluží 

noc černě oděná dáma 

mrakem zhasíná 

odraz měsíce 

Právě začíná 

poslední drama 

Stříbrné kolejnice 

duní tmou 

Čas se krátí 

nenažraná tlama 

rychlíku R 513 

Stojíš u trati 

osamělý pěšák 

připravený na zteč 

Není jiných břehů jak 

pravda a lež 

Houká vlak 

světa reflektorů 

v temném horroru 

Do prostoru 

mezi pražce 

uléhá postava 

vzkaz v kapse 

trýznivá slova 

…zapomeň moje jméno 

- už bylo odvezeno 

 

K ránu 

v loužích voda zledovatí 

z nebe 

naslouchají všichni svatí 

cinkání klíčů na Václaváku 

Ve větvích 

u ohňů tuláků 

utichl smích 

v kropenkách klobouků 
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se slzami smíchaných 

třicet stříbrných 

dešťových kapek 

Ze zažloutlých fotek 

vzpomínky jak ptáci 

na křídlech zármutku 

vzlétnou klecí 

k nebi a smutku 
 

 
 

 

Dohořívá… 
Marek Kysilka – Fenik                          2.místo, Poezie Oldpsavci 

 

Vítr si hvízdá temně a těžce 

v korunách smrků zimní chór 

v temnotách kroky chromého běžce 

či tanec stáda Terpsichor 

 

Spálit svou vášeň k oběti kněžce 

nahustit duši vánkemz hor 

namísto háčku vyspílat spřežce 

z dálnice uhnoutpřes úhor 

 

Vykoupit štěstí ztrátami pěšce 

vyhánět dýmem víly z nor 

chytit si tu jež zaváhánež chce 

v lednu se těšit na únor 

 

Netřeba mince z prázdného měšce: 

k volbě si vybrat Elsinor 

do tišin Léthé spustit vor 

a pak už vandr za obzor… 
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Na stromy 
Jan Valeš – Jeňýk                                          1.místo, Próza Oldpsavci 

 

„Nebudu si brát žádné servítky a řeknu tady úplně na plno, že to tady,  

pan magistr, pěkně  posral,“ pronesl rozezleně starosta města. 

Podmračenýma  očima přejížděl členy rady, aby  je nakonec zabodl do  

kostkované košile magistra Zdeňka Zahrádky, který seděl za opačným 

čelem stolu. „Pan magistr,“ pokračoval starosta, „si dělá co chce, bez 

ohledu na zájmy obyvatel, kteří teď díky panu magistrovi budou dál 

žrát ty vietnamský sajrajty,“ zvedal starosta hlas.  

„Pan magistr neudělal nic jiného, než mu ukládá zákon a 

svědomí,“ postavil se Zdeněk Zahrádka v čele stolu.  

Všechno  začalo v pondělí.  V pondělí se magistr  Zahrádka, vedoucí 

odboru výstavby, účastnil místního šetření na staveništi nového  

obchodního centra. Nové a podle jeho názoru zbytečné centrum  mělo 

vyrůst do konce roku  na okraji města. Na staveništi pojížděl zatím 

jediný stavební stroj sem a tam a širokou radlicí vrýval  do zeleného 

povrchu louky hnědé nezhojitelné roztřepené  jizvy. Řev motoru 

stavebního stroje nutil všechny členy komise   křičet a v okamžiku, 

kdy řidič stroj zastavil a motor vypnul, se všem členům komise ulevilo. 

Před očima rokujících vyskočil řidič z kabiny, došel k široké radlici  a 

začal kopat špičkou pracovní boty do hromady země před radlicí.  

„Tak jste dostavěli,“ zařval nakonec řidič stroje ke skupince rokujících  

a zapálil si cigáro.  Magistr Zahrádka nepotřeboval další titul aby 

pochopil, že hromada nahnědlých a tučných střepů rozsetá po celé 

haldě zeminy  je záležitostí pro archeology. 

„Nějaká bába sem vysypala starý květináče,“ pochopil i starosta 

vážnost situace ihned a ukázal řidiči  bradou ke kabině stroje. 

„Tý bábě bylo čtyři tisíce let, támhle tím sekeromlatem  si včera holila 

chlupy na nohou a ty dva přesleny  si nacpala do uší, když šla večer ne 

dechovku,“ otočil se ke starostovi znechuceně  Zahrádka. Potom 

vytáhl z kapsy mobil a udělal několik fotografií.  

„Co s tím chceš dělat,“ zavrčel k němu výhrůžně starosta 

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

Ještě v pondělí poslal fotky do archeologického ústavu. V úterý byly 

stavební práce ihned zastaveny a ve středu se ukázal na radnici 

archeolog Přikrýlek. Archeolog  poskakoval nadšeně  po  kanceláři 

starosty, který nasadil nuceně slušný obličej a stále dokola jej chválil, 

že zachránil pro svět jedinečnou lokalitu. Ve čtvrtek sdělil ještě 
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nadšenější Přikrýlek starostovi, že průzkumné práce budou trvat 

jenom  rok a náklady stáhne na minimum, takže jenom půl milionu. 

Odpoledne odstoupil investor od plánované stavby nákupního 

střediska a na pátek svolal, starosta mimořádné zasedání rady.  

„Já ti říkám, žes to pěkně posral,“ ječel starosta dál na Zahrádku. 

„Máš na mysli svoje volební preference?“ zvedal teď hlas i Zahrádka.  

„Mám na mysli jenom a jenom zájmy obyvatel města!“  

„Tak proč jim tu chceš stavět další obchoďák, kde koupí úplně stejný 

sajrajty jako u Vietnamců?“ odsekl mu Zahrádka už také značně 

rozezleně.  

„A těch půl milionu z tebe dostanu,“ začal starosta vyhrožovat.  

„O tom se můžeme bavit u soudu a teď  jdu,“ zvedl se Zahrádka ze 

židle a odcházel ke dveřím zasedačky. To,  že se do něj starosta přesně 

takhle pustí  očekával již v okamžiku, kdy zmáčkl tlačítko „odeslat“ a 

fotky vyrazily po síti do archeologického ústavu. Na celé situaci jej 

ale vyděsil nejvíc přístup dalších členů rady, kteří mlčky přihlíželi,  

jak ho starosta peskuje. Předpokládal, že rada přijme jako nezvratný 

fakt skutečnost, že jednal jen a jen podle zákona. Jejich mlčení bylo 

pro něj dalším důkazem, že pravidla hry v této společnosti přestala 

zcela  existovat. Důkazem, že v dnešní době stanoví pravidla měsíční 

výpis z banky a na něm hlavně kolonka „Zůstatek na běžném účtu“.    

„Kam jdeš, ještě jsem neskončil “ zaječel mu do zad nepříčetný 

starosta.  

„Jsou velikonoce, takže na vandr,“ prošel Zahrádka dveřmi a prudce 

jimi za sebou praštil.  

Trhlina ve skle vyrazila z horního rohu dveří a s hlasitým syknutím 

spojila protější roh  kostrbatou úhlopříčkou.  

„Kolik stojí sklo od starostovo dveří,“ houkl v přízemí radnice na 

údržbáře.  

„Počítám tak pět litrů Zdendo,“ odpověděl nechápavě údržbář.  

„Pět set pět tisíc. Tak to je slušný,“  rozloučil se Zahrádka 

s údržbářem a vyšel na ulici.  

Plameny ohně od něj odehnaly i poslední zbytky vzteku. Magistr 

Zdeněk Zahrádka, tady u ohně jen Zelí, ležel natažený jen tak na 

spacáku. Do obličeje mu narážely hladivé vlny sálavého tepla a do zad 

vlny chladného jarního vzduchu provoněné vůní právě se rodících 

smrkových výhonků. Byl to ten klidný páteční večer, kdy všechna 

přání byla splněna. Siluety postav kolem ohně ze sebe mlčky setřásaly 

nánosy chtěných i nucených setkání právě ukončeného týdne a 
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najednou neměl nikdo potřebu  komunikace. Zvuk praskání ohně byl 

sám o sobě slovem i poutem. 

„Chtěl jsem vám to říci už minulý týden, ale ještě to  nebylo 

jasné“ přerušil dumavé ticho Jarin. „Zítra se tady na pár hodin objeví 

jedna známá s kameramanem. Točí nějaký dokument. Jmenuje se to 

„Fenomén tramp“. Udělá tu pár záběrů a zase vypadne,“ dokončil 

svůj proslov s omluvnou grimasou.  

„A co to pro nás znamená,“ ozval se hlas ze tmy.  

„Vlastně nic,“ odpověděl Jarin. „Normálně dělej to co vždycky. 

Jenom tě občas natočí,“ vysvětlil.  

Známá s kameramanem nebyli evidentně nikdy na vandru. Kdyby byli, 

neukázali by se na malé pasece schoulené mezi stěnami vysokých 

smrků v půl šesté ráno. Kdyby byli, nelezli by v tuhle nekřesťanskou 

hodinu od jednoho přístřešku k druhému a nebudili by každého 

větou:“Nevíte kde spí Jarin?“ Kdyby byli, rozfoukli by totiž oheň 

v ohništi a na trojnohu zavěsili sto let starou konvici a počkali, až 

všechny vyžene ze spacáků čerstvá vůně kávy. Kdyby byli, netočili by 

tady a teď dokument na téma „Fenomén tramp“, ale otravovali by 

natáčením takového dokumentu ty správné fenomény.  Lidi kteří se 

sami na sebe a svůj mediální obraz  třesou. 

Zelí narazil na kamarádku s kameramanem poprvé a vlastně naposled  

až v době oběda. Od toho divokého rána se jim úspěšně vyhýbal a 

zcela plánovitě chodil do jiného prostoru, než který zabíralo oko 

kamery.  

„Vy si nemyjete ešus?“ načapala jej kamarádka po obědě a tón, 

kterým jej vytrhla se sladkého klimbání byl až učitelsky káravý.  

„Nemeju a nebudu,“ odpověděl jí suše. Oko kamery zatím snímalo 

stěny jeho ešusu na kterých vysychaly nánosy oběda.  

„A víte, že se organické látky téměř ihned rozkládají a vznikají v nich 

chemické procesy. Kvašení, hniloba, plísně a následně 

jedy,“ pokračovala kantorským hlasem. 

„A víte, že je mně to úplně jedno,“ odpověděl jí opět suše a zakryl si 

oči před bodavými paprsky jarního slunce předloktím. „Já razím 

systém Komenský.“  

„A to je co?“ zeptala se poprvé zvídavě.  

„Komenský to měl od jednoduchého ke složitému. Já to mám od 

řídkého k hustému. Poslední oběd, který si v tom  ešusu bez jediného 

umytí  uvařím  budou v pondělí fazole,“ uchechtl se Zelí. 

„Ale to přece nemůžu ukazovat mladým lidem v televizi,“ vyštěkla 

kamarádka.  
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„Mně je jedno co  budete ukazovat v televizi,“ dal najevo Zelí svůj 

názor na celé natáčení a vůbec neskrýval, že se tou konverzací baví.  

„Ale to by nemělo,“ vrátila se k hlasu kantorky „Vy vlastně  budujete 

v potencionálních trampech špatné návyky. Nedodržování základní 

hygieny, konzumace nekvalitní  stravy a ….“  

„Helejte,“ přerušil začínající přednášku hned v úvodu Zelí. „Celej 

život to dělám takhle a kvůli vám a tomu tajtrlíkovi s kamerou se 

nehodlám nic měnit,“ dal jasně najevo, že v dalším hovoru nechce 

pokračovat.  

„Ale to  byste  měl,“ změnil se  kantorský hlas na nekompromisní.  

„A kdo mně k tomu donutí,“ zvedl se Zelí z trávy už značně naštvaně.  

„Smlouva pane trampe,“ podívala se mu kamarádka přímo do očí. 

„Podle té smlouvy tu já budu natáčet, vy budete spolupracovat a pan 

Jarin dostane deset papírů,“  

Jarin se chvíli kroutil. Nakonec sáhl do žracáku a vyrovnal je všechny 

pěkně vedle sebe. Deset pěkně naklonovaných Františků. 

Zelí seděl celé sobotní odpoledne mezi skalami. Z osady odešel ihned 

po té trapné předváděčce. Jako jediný odmítl svého Františka. Prvotní 

vztek na všechny ty ruce, které zdvihly svého Františka 

z neohoblované desky stolu, pečlivě jej přehnuly a  vložily do 

peněženky, jej už přešel. Dokázal pochopit rovnici, že jeden František 

je pro jednoho padesát piv nebo  šestnáct krabiček cigaret, pro 

druhého deset vlašek, jedna pneumatika,  podprsenka s jedním 

košíčkem nebo možnost pětsetkrát zmáčknout knoflík na výherním 

automatu. Nikdy se necítil v partě nijak výjimečný. „Každý to má 

v hlavě nastavené jinak“, říkal si vždycky, když poslouchal 

neuvěřitelný příběh o ojeté oktávce z autobazaru,  její skvělé formě, 

kožených sedadlech  a těch pitomcích na odboru dopravy. Dokázal 

s vypravěčem klidně  vystát celou dvouhodinovou frontu na 

registrační značky . Vždycky byl ale přesvědčený o tom, že ty kecy  

jsou  vlastně jenom současný moderní jazyk a vypravěč to má v hlavě  

seskládané podle opravdových hodnot. Věřil, že když půjde opravdu 

do tuhého, spustí se v mozku každého nějaký reset, který odstraní 

veškerý balast a nastaví jej na skutečné hodnoty. Po tom, co zažil 

kolem stolu s nehoblovanou deskou si tím už nebyl tak jistý. A to si 

myslel, že všechny dost dobře zná. Pozdě večer  dospěl k závěru, že 

současnou společnost zachrání jen návrat k základním hodnotám. 

Takový nový návrat  na stromy. Spokojený s touhle diagnózou, kterou 

hodlal naordinovat sám sobě a později celému světu vstal. Mezi 

skalami nasbíral dostatek suchého dřeva a  postavil je do úhledné 
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pyramidy. V kapse bundy našel  vypnutý mobilní telefon, klíče od 

bytu,  občanský průkaz a kartu do bankomatu. Okovy konzumního 

světa.  

Pomalu a nerad přiznával, že návrat na stromy není asi to pravé 

ořechové. Většinu noci ze soboty na neděli  se pokoušel rozdělat oheň. 

K ránu se smířil se skutečností, že je Seton lhář. Nic z jeho pouček   

nefungovalo. Zbytek rána proklimbal pod skalním převisem, kde jej 

každou chvíli budila zima a bolest otlučených klubů na rukou. Celé 

dopoledne stavěl pasti a jen co je dostavěl je zase sundal. Věděl, že i 

kdyby se do jeho neumělých pastí omylem chytlo nějaké hluché, slepé 

a chromé zvíře, stejně by je nedokázal zabít. Obdobně dopadl pokus 

s čerstvě vyrašenými zárodky rostlin, výhonky smrků a kořínky.  

Jedinou chuť, kterou při všech pokusech poznal, byla hořce hořká. 

Nepoživatelně hořká. V neděli odpoledne  už měl zoufalý hlad a smířil 

se s pocitem, že nikdy nebude nosičem  pochodně nové společnosti. 

Navíc se mu začalo stýskat. Slezl ze stromů a vydal se dolů skalami 

do náruče konzumní společnosti.  

František prolezl velice ochotně štěrbinou bankomatu a pěkně 

poťouchle na Zdeňka Zahrádku mrkl okem. Zdeněk Zahrádka ho 

potrestal přeložením. V jediném otevřeném vietnamském obchodu si 

koupil špalek anglické slaniny zabalené v igelitu a plechovku fazolí. 

Doma slaninu nakrájel na kostičky a zalil jí obsahem plechovky. 

Pánev i talíř po sobě pečlivě umyl. Ze zásobníku tiskárny vytáhl čistý 

papír a na čistou plochu napsal první slova: „Splátkový kalendář“. 

Pod nadpis napsal další řádku. „Celková částka: 505 000,-Kč.“     
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Rekvalifikace 
Miroslav Novák – Kazatel                          2.místo, Próza Oldpsavci 

 

Hospoda, před kterou jsem právě stál, měla na vývěsním štítu nápis 

Restaurace „U Nádraží“. Někdo, pravděpodobně znalec místních 

poměrů, byl s tímhle stavem zjevně nespokojenej, protože si dal tu 

práci a na její zeď nasprejoval černou metrovými písmeny U 

Špinavce. Přesně tak mi  tuhle hospodu popsali místní kluci, se 

kterýma jsem se setkal na jednom jarním potlachu. Přiznám se, že na 

vandry jezdím úplně jinam, ale tenhle pátek jsem tady byl správně. 

Cedulka mezi okny hlásila, že je otevřeno. Vzal jsem za kliku a vešel.  

Musel jsem uznat, že sprejer se trefil docela přesně. Pivo mi totiž 

přinesl skoro šedesátiletej, stoosmdesáticentimetrovej, 

stotřicetikilovej, plešatej, vrásčitej a neoholenej chlápek s pivní 

cejchou, která mu přetejkala přes vrchní okraj černých oblýskaných 

kalhot, jejichž nohavice se marně snažily vyčistit polobotky neurčité 

barvy. Ještě než ho položil, omlátil stůl bez ubrusu ušmudlanou 

utěrkou, která mu předtím visela přes pravý rameno jako vypelichaná 

kočka. Chtít po tomhle hospodským jídelníček by byla nejspíš 

troufalost takovýho kalibru, jako si rovnou říkat si o přesdržku.  

Netrvalo ani čtvrthodiny a hospodskej po mě hodil nenápadně okem, 

jestli už nevypadám na druhý pivo. Nejspíš usoudil, že ani ne, protože 

se začal štrachat v polici za výčepním pultem, kde měl vyskládané 

pytlíky se smaženými brambůrkami, slanými tyčinkami,  bonbony a 

sloupky čokolád. Vzápětí odtud vyndal mucholapku, kterou pověsil   

k hroznu jejich silně omoušených kamarádek nad výčepní pult. Hned 

jak slezl ze židle, přehodil si přes pravé rameno utěrku a  prošel téměř 

prázdný lokál. Přitom se zastavil u každého hosta, naposledy u mě. 

„Další pivečko si mladej pane nedáte? To vaše už musí být za tu  dobu 

co u něj umíráte, teplý jako chcan...“ Nesouhlasně jsem zavrtěl 

hlavou. Alespoň si prásknul utěrkou o můj stůl a vrátil se zpátky za 

výčepní pult. Opřel se o něj jako kapitán o kapitánský můstek 

zámořského parníku a přejel mě a další tři suchozemské krysy  

opovržlivým pohledem. Potom si demonstrativně natočil pivo a vypil 

ho na naše zdraví. Tohle napětí už jedna ze suchozemských krys 

nevydržela a stydlivě pípla: „Zaplatím!“ Na životě jí moc nezáleželo, 

protože jak jsem si stačil všimnout, tak Špinavcovi nenechala žádný 

dýško. Ten však  zachoval ledový klid. Možná ale jenom proto, že na 

palubě bylo ještě pořád moc svědků. Snad se kluci z jarního zastaví a 
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pokud ne, tak si musím dát bacha, abych náhodou neplatil jako 

poslední. Špinavec jako by mi viděl do hlavy a četl v ní mý myšlenky 

jako ve slabikáři. Najednou se mu totiž obličej rozjasnil jako sluníčko 

a dokonce mi věnoval zubatý úsměv, za který by se v době své 

filmové slávy nestyděl ani komik Fernandel. Jenže mě ten jeho úsměv 

zase tak moc nezajímal. To spíš jedna z cedulek visících na pípě, i 

když text na ní byl docela výhružnej. NESAHEJ NA PÍPU! Zrovna o 

té mi na potlachu vykládali místní docela zajímavý historky. Pravda, 

některý byly úsměvný, zato jiné docela hororový. Zvláště ta, jak 

Špinavec jednomu odvážlivci, který si na pípu sáhnul, usekl dva prsty 

sekáčkem na maso. Pohádky pro malý děti, tvrdil jsem těm klukům i 

přesto, že se dušovali, že toho chlapíka bez prstů osobně znají. Zato 

však neznali nikoho, kterej by si  po této příhodě na pípu sáhnul. 

Nejspíš ani netušili, že tím dalším budu chtít být zrovna já. Jenže jak? 

Hospodskej byl neustále ve střehu. Ani na záchod se mu nechtělo. Už 

to vypadalo nato, že tady zkejsnu až do zavíračky, aniž bych si sáhnul. 

Naštěstí přivezli pivo a Špinavec musel do sklepa. Tak mi alespoň 

zůstanou prsty, pomyslel jsem si cestou k výčepnímu pultu. Ve chvíli, 

kdy jsem sáhl na pípu, jeden z místních nechal na stole peníze a 

fofrem vypadnul z hospody. Druhej byl pomalejší v počítání. „Ty?“ 

vyštěkl na něho hospodskej, kterej se vrátil do výčepu doslova jako 

duch. Místní ukázal třesoucím prstem na mě. Automaticky jsem si 

strčil ruce do kapes. Jenže Špinavec namísto toho, aby odněkud vytáhl 

sekáček, utrhl z pípy cedulku s nápisem NESAHEJ NA PÍPU! a strčil 

mi ji před obličej obrácenou stranou. Bylo na ní napsáno: JINAK 

BUDEŠ HOSPODSKEJ! „ Platí, že kdo na ni sáhne, je hospodskej. A 

musím ti říct, že na pěkně dlouho. Nebýt tebe, už jsem si pomalu 

myslel, že to mám na doživotí.“ Ušmudlanou utěrkou si otřel pot 

z čela a hodil ji na výčepní pult. Za ní šrajtofli. „Od týhle chvíle je 

tahle hospoda tvoje. Přitom aby ses zachránil, stačilo cedulku jenom 

obrátit. Za blbost se chlapče vždycky platí!“      

Vzápětí se do výčepu nahrnuli kluci, které jsem znal z jarního 

potlachu. A nestačil jsem se divit.  Špinavec si s nimi zalamoval palec, 

jako kdyby se znali odjakživa. „Šéfe, dáme si každej jedno 

orosený!“ zahalekal směrem ke mně jejich šerif. „Mně taky 

jedno!“  přidal se bejvalej hospodskej. Najednou mi postavou a 

oblečením připadal jako někdo úplně jinej, přestože byl ke mně 

zrovna otočenej zády. I ten jeho hlas mi zněl docela povědomě. 

Proboha, to snad přece nemůže být ani možný! Chtěl jsem tomu 

všemu, co se tady stalo v posledních ani ne třech minutách někam 
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zmizet, ale jediný, na co jsem se zmohl bylo, že jsem zdrhnul na 

záchod.  

Když jsem v zrcadle nad umyvadlem spatřil tvář asi tak šedesátiletýho, 

plešatýho a neoholenýho chlápka s pořádným přídělem vrásek po 

celém obličeji, údivem mi spadla spodní čelist. V té  chvíli se mi 

v puse uvolnila špatně upevněná zubní protéza. Jenže k mé smůle mi 

nepadaly jenom zuby z huby, ale i kalhoty. Zachytil jsem je,  jenže 

v jejich povytažení  mi bránila pivní cejcha, která přetékala přes jejich 

horní okraj. Na boty jsem díky ní ani nedohlídnul. Měl jsem pocit, 

jako by mě někdo fláknul po hlavě železnou trubkou.    

Do výčepu jsem se vrátil už docela v cajku. Z pultu jsem sebral 

šrajtofli a zastrčil si ji do zadní kapsy kalhot. Přes pravý rameno jsem 

si přehodil ušmudlanou utěrku. Jako kdybych zrovna tohle dělal 

každej den. Můj předchůdce se tvářil, jako by byl nejmíň v sedmým 

nebi. Jenže už v pondělí bude muset uznat, že já  jsem, na rozdíl od 

něj, nedopadl zase tak špatně. Než jsem totiž získal tenhle báječnej 

flek, měl jsem to stejně jako on na doživotí, jenže u pohřební služby.  

„Tak co bude s těma pííívama?“ ozval se sbor žíznivejch kamarádů. 

S chutí jsem se opřel o pípu. Ještě předtím jsem však hodil jednu 

úplně zbytečnou cedulku do koše na odpadky.  

 

 

Přípitek 
Zdeněk Ryšánek – Crischot                      3. Místo, Poezie Oldpsavci 

 

Přiťukl jsem si s Babím létem 

skleničkou rosy ze džbánu. 

Vážně už nejsem zvyklý 

na pití takhle po ránu. 

 

Celý den pletou se mi nohy 

a také vidím dvojatě 

Slunce mě pod oblohou 

vede na zlatém špagátě. 

 

V údolí vlaky hrajou na píšťaly 

vítr je vlídný, mazlivý... 

Je těžké pro tuláka 

chodit po světě střízlivý. 
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Zle je, keď sa z trampa leje 
Vladimír Vrana – Timo    2.místo, Próza Oldpsavci 

 

„Vážení, prosím tichšie. Podľa posledných správ sú tep a dýchanie 

pravidelné, centrálne riadenie prepol na automatiku. Náš tyran sa 

prepadá do hladiny alfa. Typické, on si pospí a my máme makať. 

Prosím žľazy s vnútornou sekréciou pridať ešte trochu hormónu. 

Môže byť kvapka melatonínu, žiaden adrenalín a začíname.“  

Viacerí účastníci tejto tajnej konferencie sa nervózne pomrvili. 

„Demokracia je pekná vec, ale až sa mozog, čo i len mozoček, 

dozvedia o tom, že jednáme o nich bez nich, tak máme po 

vtákoch...“ špitla nadoblička. 

„Vážené systémy, orgány, tkanivá a bunky! Na začiatok sa 

predstavím,“ pokračovala ľavá ľadvina akoby nič nepočula. „Som 

o trochu väčšia, takže vystupujem ako hovorca nás oboch. Kolegovia 

disidenti ma volajú ĽL. Vnútro telové tam - tamy nám priniesli 

varovanie, že to naše hebedo, pre ktoré zaberáme od úsvitu do úsvitu, 

sa opäť chystá na tramp. Posledné Pivné radovánky sme mu poriadne 

znepríjemnili, asi je ne-po-u-či-teľ-ný.“ 

„To, že nám na krvných doštičkách prišiel moták ešte nič 

nepotvrdzuje. Čo ak je to len nejaká tajná hra mozgu?“ prihlásili sa do 

diskusie oči. „Vidíme, že od posledného vandru sa poriadne zaguľatil. 

A to nebol žiadna trieska. Pravidelne šetrí každý krok, už sa potáca 

ako kačička. I prácu v zamestnaní vykonáva doma od počítača. Nič 

nenasvedčuje tomu, žeby dobrovoľne išiel do prírody!“ 

„Áno i bažanta si kúpil, aby nemusel dvíhať svojich 171 kg na vecko. 

A my nohy potrebujeme chodiť, ináč svaly atrofujú a menia sa na 

huspeninu....“ 

„Súhlasím a iste sa ku mne pridajú všetky vnútornosti,“ vzalo si slovo 

tenké črevo. „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 ľavá ľadvina. „Ale nezišli sme sa 

fňukať a hľadať vinníka našich problémov. Ten je nám všetkým jasný. 

Táto porada má byť preventívne záchranárska. Z jeho štýlu 

trampovania pre nás nikdy nevzišlo nič dobre! Pohyb by neuškodil, 

ale on sedí na búde a nasáva. Ďakujem črevám za podporu, ale na 

mexické vlny je ešte priskoro. Najprv práca, potom zábava.“ 
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„Ešte máme faktickú poznámku,“ vmiesili sa do debaty oči. „Teraz 

trampuje internetom. Vraví tomu facebôčik. Pletie sa trampom do 

diskusie, poučuje ich, machruje, až sa znechutene odhlásia. Tu sa cíti 

dôležitý, načo by chodil do lesa?“ 

„Viete čo povedal, keď sa ho na slezine pri debate o príhodách 

z trampu spýtali na jeho posledný výborný zážitok?“ zlosťou sa 

zajakal žalúdok. „V bufete pri stanici údené koleno s chrenom 

a k tomu správne chladené pivo. Vraj tramp, pche. Ja ho naučím po 

kostole hvízdať! Celú noc sa prehadzoval od pálenia záhy.“ 

„Žalúdok umí a pridá!!!“ ozvalo sa z pléna. 

„Nezdržujte prkotinami!  Nebaví ma hrať sa na disidenta. Už je po 

polnoci a viete koľko alkoholu zas musím štiepiť?!“ vzdychla si pečeň. 

„Asi ste nečítali celý moták. On sa nechystá na tramp do lesa. 

S nejakým glejtom chce chodiť po krčmách, v ktorých sa kedysi 

schádzali trampi na slezinách. Zmysel mi uniká, ale najväčšiu prácu si 

odmakajú vnútornosti. Ak si náš milý pánko sadne na stoličku, tak do 

záverečnej ho od nej nikto neodlepí. A čo za tú dobu do seba 

naleje...“ posunula diskusia hovorkyňa ľadvín. „Nožičky sa budú len 

pohupovať pod stolom, ktorý sa bude prehýbať pod krígľami. Fuj, fuj, 

fuj!“  

„A kde v krčme zoberieme molekuly kyslíku?“ prekrikujú sa červené 

krvinky. „Darmo potom beháme do pľúc. Tak ako vravieva ten 

osadník, ktorí sa srandovne predstavuje že: -Starec Palec, Kovošrotu 

zamestnanec. Keď sa mu minú cigarety, pokrčí škatuľku a povie: -Kde 

nič nie je, tam ani cigáň nezoberie.“ 

 

„Pśś! Tuším šéfa opúšťa boh spánku Hypnos. Prechádza z hlbokého 

spánku do fázy, v ktorej sa ľahko prebudí. Vždy pred uľahnutím sa 

nadlabe a potom to nervózne prehadzovanie. Zachráň sa kto 

môžešššš!“ varuje ĽL. 

 

„Ajajáj, panstvo si poplakalo? Chvíľu vás počúvam a čo zaznelo? 

Samé stony, pindy, kydy! V uvedenom poradí. Áno, bude chodiť na 

miesta, kde sa v meste schádzali trampi. Ak by bol skaut, chodil by po 

klubovniach. Iste vám neuniklo, že je tramp, tak navštívi pár slávnych 

krčiem. Nepoznáte súvislosti a hneď vynášate súd. Viete čo ho to stálo 

za námahu, aby práve jeho poverilo Trampské múzeum úlohou 

zdokumentovať a pozbierať artefakty pôsobenia kamarátov v meste? 

A to v čase, keď sa blíži guľaté výročie vzniku trampingu? Veď to je 
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veľká česť, že sa môžete toho zúčastniť! Kvôli vám nebude chodiť po 

cukrárniach. Ak je to pre dobrú vec, tak niečo vydržte!“ 

 

„Dovolím si k tej česti niečo poznamenať,“ nesmelo sa ozvalo pravé 

ucho. „Rado by som poopravilo tie súvislosti. Keďže pri rozhovore 

s predstaviteľom Trampského múzea bol telefón priložený na mne, 

jasne som počulo, že tú námahu musel vynakladať kamarát z múzea. 

Predtým mu už trampovanie po krčmách viacerí odmietli, hodnú dobu 

argumentoval, agitoval, presviedčal a nakoniec prisľúbil fľaštičku 

domácej pálenky, to zabralo.“  

„Veď práve! Alkohol a posedenie s kamarátmi. To je jeho 

trampovanie. Ako šéf srdcovo cievneho systému sa prostredníctvom 

krvičky dostanem do každého kúta tela. Poznám detailne celkový stav 

a vravím, že takéto trampovanie musíme zaraziť!“ 

„Nech žije srdce! nech žije srdce!“  

„Ďakujem za podporu, ale poďme k veci. Trampovať chce jeho duša 

a mozog by mal zvážiť momentálny stav organizmu. Krvné riečištia 

sú ako kvapľová jaskyňa. Samé cholesterolové usadeniny, vápenaté 

nánosy, ktoré blokujú prietok. Krvinky frflú. Lietajú stále väčšou 

rýchlosťou, kľučkujú, narážajú do usadeninových plátov. Spočiatku 

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 močovým 

mechúrom, mu pobyt v krčmách poriadne okorením. Už po prvom 

pive ho bude mechúr tlačiť a ja sa postarám, aby odchod tekutín trval 

čo najdlhšie. Nožičky sa nebudú pod stolom pohupovať, ale pri pisoári 

stepovať.“ 

„Výborne a ja, akože sa potná žľaza volám, zariadim, že z neho 

potečie pot cícerkom. Bude mokrý ako ondatra. Každý si od neho 

odsadne a na ďalšiu misiu už nevyrazí.“ 

„Hip, hip hurá!“ zavelila ľavá ľadvina. „A to máme v zálohe, už 

osvedčené, hrubé črevo s konečníkom...  

Teraz prosím črevá o tú mexickú vlnu. Pŕŕ! Rozmnožovacieho párku 

sa to netýka! Len črevá. 

A ideme všetci, do rytmu.  

Zle - je, keď sa z trampa le-je! Zle - je, keď sa z trampa le-je!“ 
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Vlak do stanice Druhý breh  
Peter Jokl – Joko                                           3.místo, Poezie Oldpsavci 

 

Stál na peróne 

pod ceduľkou Zákaz fajčenia 

v oblaku dymu 

vypľúval kúsky nahrubo nasekaného 

tabaku Taras Bulba 

bradatý Charón na treťom nástupišti 

 

Leopoldov pól jedenástej v noci 

 

Do škrípania kolies 

polnočných nákladných vlakov 

znie z reproduktoru staničnej krčmy 

sitár a Johnov hlas vraví 

Tak som rozložil oheň nie je to dobré Nórske drevo? 

 

Chodili sme medzi štvrtou a osmou koľajou 

až do druhej ráno 

potom si ľahol na lavicu 

zahniezdil sa akoby dostal pätnásť rokov nepodmienečne 

vypustil oblak smradľavého dymu 

a spustil 

do ticha koncových svetiel Veľkého vozu 

Vieš kámo, 

tiež som myslel 

že mám 

nadosmrti rozpolené konce prstov 

tiež som cítil 

prekliatu vôňu hôr 

a čakal až bude 

mať môj vlak zelenú 

bol som ako ty 

slobodný 

s prehodenou usárnou cez rameno 

a jasným krokom 

ale potom 

jedna zle prehodená výhybka 
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kámo 

červená na semafore 

ale Ty to valíš životom 

s naladeným banjom 

a fľašou rumu 

a nevidíš že krajina za oknami 

sa mení 

menia sa ľudia okolo teba 

a ty si zrazu v kupé sám 

s ktorého ťa na najbližšej zastávke 

vyhodia 

pretože ideš na čierno. 

 

Ležal na lavičke 

pod ceduľkou Zákaz fajčenia 

v oblaku dymu 

vypľúval kúsky nahrubo nasekaného 

tabaku Taras Bulba 

bradatý Charón na treťom nástupišti 

čaká na svoj vlak 

a ja zatiaľ rozkladám oheň 

nie je to dobré Nórske drevo? 

 

Predchodcom 
Adalbert Mezei -  D'Ady                                  Poezie Oldpsavci 

 

nenávidím blato 

povedal 

a ja kopce 

odvetil som 

tomu 

ktorý pozval 

všetkých čo uverili 

v neho 

hodil som na chrbát 

remienkový nezmysel 

aby som nasledoval 

toho 

čo kráčal predo mnou 



 202 

Zmizela 
Pavla Slepičková – Pavlís                       3.místo, Próza Oldpsavci 

 

„Vypadáš hrozně.“ 

Konstatování, které naprosto vystihovalo můj stav. Nicméně také 

poukazovalo na to, že jde o pouhé pojmenování skutečnosti, nikoliv 

pátrání po důvodech, které k tomuto stavu vedly. Vzhledem k tomu, 

že tato věta vypadla z úst kamarádovi Hrochovi z naší osady T. O. 

Zelenáči, mi nebylo tak úplně jedno, že je to jedno jemu. Zkrátka jsem 

v té chvíli potřeboval trochu víc pozornosti než obvykle. Anebo 

pořádně vychlazený pivo a k němu dvojitou porci utopenců s cibulí. 

Naopak jsem vůbec nepotřeboval zapnutou televizi nad hlavou, kde se 

prsila známá moderátorka s večerní várkou denních událostí. Po 

probrání důležitých informací, jako třeba toho, kde budeme dneska 

spát a kam se půjde zítra, se kamarádova pozornost konečně otočila 

tím správným směrem.  

„Máš na návštěvě tchyni, nebo co?“ 

No ano, samozřejmě nastřelil ten nejsnadnější cíl. Jenže to nebyla ani 

tchyně, ani bolest hlavy mé ženy, ani vyfouknutá originál usárna na 

Aukru v posledních vteřinách dražby.  

Podrbal jsem se na bradě a váhavě začal: „ Hele, vono asi vlastně o 

nic nejde, prostě jsem se špatně vyspal.“ Svést to na špatnej spánek mi 

přišlo najednou schůdnější, než se přiznat k tomu, že se mi zdají noční 

můry. Jenže oblafnout takovýho Hrocha, to není uplně jednoduchý. 

Asi proto, že spolu už hodně let spíme pod jedním převisem.  

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

„Ale von se mi ještě zdál takovej blbej sen a to tak živej, že jsem se 

ráno hrůzou probudil, zpocenej jak vrata od chlíva, jestli to náhodou 

neni pravda.“ 

„Hm, pořád by to chtělo nějaký dodatečný informace,“ podíval se na 

mě podezíravě Hroch a vysrknul zbytek piva.  

„Člověče, mně se zdálo, že se ztratila zelená barva ze světa,“ vyhrknul 

jsem s úlevou, že jsem se mohl někomu svěřit. Doma to opravdu nešlo, 

protože moje praktická žena řešila po ránu synovu poznámku 

v žákovské knížce, dceřino očkování proti tetanu a rozkousanou hadici 

našich sousedů naším psem. Oproti tomu vypadal jeden sen o ztracené 

barvě uplně trapně. Proto jsem taky mlčel a noční zážitky z živého snu 

vláčel celý den s sebou. Naštěstí se zdá, že se všechno k dobrému 

obrací, buřty dnes jsou obzvláště dobře uleželé a servírka má větší 
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výstřih než normálně. Vypadá to, že večer bude nejlepší částí 

dnešního dne.  

Trochu jsem pookřál a pokračoval: „Usnul jsem brzo a měl jsem tak 

celou dlouhou noc na ten pitomej sen. A ten přitom začal tak hezky - 

měli jsme jet na vandr. Představ si páteční ráno, zvoní budík, nechce 

se ti vstávat, ale víš, že večer si usteleš kus od ohně a že to bude fajn 

den. Teda, to si myslíš do chvíle, než ti dojde, že to neni uplně stejnej 

den jako byl včera. Na záchodě si ještě ničeho nevšimneš, protože 

barva hajzlpapíru není důležitá. Důležitý je, že tam prostě je. A jestli 

byl včera zelenej nebo bílej, to je ti uplně šumák.“ 

Kamarád důležitě přikyvuje – jsem rád, že na to máme stejnej pohled.  

„Popaměti najdeš  triko, kalhoty, dvě stejný ponožky a jsi šťastnej. Do 

tý doby než přijdeš ke sbalený usárně na chodbě a zjistíš, že si z tebe 

někdo udělal dobrej den. Ne, fakt mi to děcka z originálky nepřebalily 

do opusky, ty dvě písmena US tam furt sou...jenže ta uzda je bílá! 

Celá bílá!“ 

Vystřelené obočí směrem vzhůru naznačuje kamarádovo překvapení. 

Jenže ty největší pecky ještě přijdou. Nadechuju se k dalšímu popisu: 

„Je bílá jako moje trenky, co jsem si ráno natáhnul, je bílá jako ten 

hajzlpapír, co byl včera možná fakt zelenej!“ 

Možná stejně tak bílá jako podprsenka servírky, která nám na lístek 

píše další dva kousky. Chvilku zapomenu na noční trauma, protože se 

dokážu jako správný chlap soutředit jen na jednu věc. Roztěkané 

mozkové neurony se za okamžik opět vrátí k načatému tématu.  

„Docela rozhozenej jdu do koupelny strčit si hlavu pod kohoutek se 

studenou vodou a budu doufat, že to přejde. Při té příležitosti si 

všimnu, že můj zelený kartáček zmizel. Buď si žena pořídila milence, 

který si k nám už nastěhoval svůj bílý kartáček, nebo existuje nějaká 

spojitost mezi kartáčkem a usárnou. Mozek evidentně vyhodnotil jako 

reálnější možnost toho milence. Takže nevím, co mě v tu chvíli 

rozhodilo víc, jestli pomyšlení, že se v některé z našich skříní 

schovává nahej chlap s vyčištěnýma zubama, nebo to, že jsem přišel o 

mojí originál uzdu. Opatrně nakukuju do chodby, je tam a je pořád 

bílá. Přesouvám se k vestavěné skříni. Kolečka lehce zaskřípou a k mé 

úlevě se objeví jen její běžný obsah. Alespoň něco je jak má bejt.“ 

„No počkej, ale co ostatní skříně v baráku,“ vykřikne Hroch až se pár 

lidí v hospodě otočí k našemu stolu.  

„Čistý, tam taky nebyl. To už ale bylo jasný, že přijdu pozdě do práce. 

Nikdy by mě nenapadlo, kolik máme doma skříní. Jak říkám, strašnej 

sen.“ 
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Vyprsená moderátorka hlavních zpráv sděluje, že dnešní noc byla 

rekordní, co se týče výjezdu složek záchranného systému. Vypadá to, 

že jsem nebyl jedinej, komu tahle noc přidělala vrásky.  

„No nic, hodlám to přebalit do opusky, přece nepojedu s bělobou na 

zádech, byť originál americkou, že jo. Vyndavám opusku z horní 

police mojí vandrskříně a čumím na ní jako puk...je taky bílá! Stejně 

jako celta! Maskovací vzor rozházenýho jehličí na sněhu. Haluz! 

Mozek to nebere, letím vzbudit ženu a zarazím se před dvěrmi do 

ložnice. Přísahám, že jsem tuhle kytku v našem baráku nikdy neviděl. 

Tyhle okrasy mě teda nikdy moc nezajímaly, ale u týhle si pamatuju 

aspoň ten její vtipnej název. Prej se jí říká tchýnin jazyk...a to ti teda 

garantuju, že tohle by byla tchýně s pořádnou angínou. Ta kytka byla 

taky celá bílá! Zapomenu na svůj úmysl vzbudit ženu a obcházím 

nevěřícně byt, hledám věci, který určitě bejvaly zelený jako třeba 

wasabi buráky na stole v obejváku  nebo sklenička kyselejch okurek 

ve špajzu. Nenašel jsem jedinou věc!“ 

„Chudák Tiger Woods, chodil by hrát místo na green na white, 

co,“ mrknul Hroch na další reportážní příspěvek zpravodajské relace. 

Zdá se, že vůbec 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, nějak se to asi...já nevim, prostě tam bylo 

najednou napsáno T.O.Bělouši!“ 

Zaskočené pivo ve špatný dírce v krku je zlá věc. Naštěstí dobře 

mířená rána do zad dokáže zázraky. Nevím, jestli se zvíře hroch 

dokáže utopit v řece, když blbě polkne, ale kamarád Hroch se dokáže 

utopit v hospodě, když mu zaskočí pivo. Stále vykašlává pivní pěnu a 

valí na mě oči.  

„Ježišikriste, to zní jako chovná parta z kladrubskýho hřebčína. Anebo 

striptérská formace. Ani nevim, jaká představa je horší.“ Dávám mu 

chvíli na zotavenou a ve chvíli, kdy se nadechuju ke slovu mě plácne 

do zad.  

 „Naštěstí to byl jen sen, kamaráde! To by si zasloužila paňáčka 

peprmintky, co? Vyčistíme zuby a vyrazíme na flek.“ 

Zvedná ruku, aby upoutal pozornost obdařené servírky.  

„Slečno, dva panáčky pepermintky bych prosil!“ 

Slečna udělá s úsměvem pukrle a odtančí k baru. Když se za nějakou 

dobu vrací s panákama, jdou na mě mrákoty. Vypadá to jako další zlej 

sen. V těch panákách je totiž uplně čirá tekutina, a i když nejsem 
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žádnej alkoholovej sommelier, tak jistojistě vím, že pepermintka je 

zelená. Jednou provždy zelená a ne čirá! Nicméně statečně zkouším 

přetavit svůj výraz zoufalství alespoň v zoufalý úsměv, abych statečně 

čelil té hrozné větě z jejích úst: „Zelená došla, pánové.“ 

Ještě jsem stihl hlesnout „Tak už to začalo“ a pak jsem se tiše sesul 

k zemi vedle svý vybělený uzdy.  

 

Čas tichých nocí 
Peter Jokl – Joko                                               Poezie Oldpsavci 

 

V mojej hlbokej noci 

na konci dlhej vety 

v korune starého stromu 

uprostred ticha 

sedia tri havrany 
 

prvý sa svojou hranatou nohou 

dotýka boľavej zeme 

a vraví: 

som svoj kríž 

zlé tušenie a nikdy viac 

neverím stromom s bielou kôrou 

a vysokej tráve 

som na poli narodený 

napoly stratený 

veslujem do noci spešne 

v hlave len myšlienky hriešne 

som vandrácke ráno 

zafúkané ohnisko 

spiaci jarný človek pod popolavou celtou 

vôňa smrekového dreva 

a pripálenej cigarety 

som pevnina detstva 

uprostred hlbokej noci 

v korune starého stromu 

na konci dlhej vety 

sedia tri havrany 
 

som sám rozpor 

vraví druhý 
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celé dni 

lietam po lesoch 

a pestujem naničhodný symbolizmus 

noci presedím 

v lekárni u Salvátora 

a tam rozprávam Edgarovi 

všetko čo som videl 

som vandrákova cesta 

zdvihnutý stopárov palec 

na Zlatých pieskoch 

vánok čo sa opiera do chrbta 

tulák s pohárom medu 

na výpadovke pod Zoborom 

som podbeľ čo máva 

som pamäť zimnej cesty 

v prvých lúčoch slnka 

som vôňa zeme vo vlasoch 

v hlbokej noci 

uprostred ticha 

v korune stromu 

tri havrany 

 

mám perie plné zlých znamení 

a na tom noc nič nezmení 

nesie sa ako voda 

tretí hlas 

a pritom každý žasne 

pri písaní básne 

nad harmóniou vtáčích krídel 

som vandrácky večer 

som zhrbená postava 

nad plameňom ohňa 

natiahnuté uzimené ruky 

som priložené bukové poleno 

som nočné haiku 

slovo čo sa nesie 

pieseň 

ktorá vraví 

som kým ste 
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Projít peklem 
Petr Soldát – Harmonika                             3.místo, Próza Oldpsavci 

 

Inženýr Toufar byl podnikatelem velkého formátu. Inženýr Toufar 

vlastnil dva luxusní vozy, jachtu na francouzské riviéře a vilu v 

Jevanech. 

Silně podnapilý inženýr Toufar stál ve svém reprezentativním obleku 

za tmy na mostě nad přehradou a zjevně se chystal skočit dolů. 

 

„To bych na Vašem místě nedělal“, ozvalo se náhle za Toufarem, který 

se lekl tak, že málem z mostu skutečně spadl. Pak se otočil a málem 

spadl znovu. 

Stála před ním jakási temná postava a inženýr Toufar okamžitě 

pochopil, o koho se jedná. Ač založením ateista, pocházel inženýr 

Toufar z katolické rodiny a velmi dobře si pamatoval, co mu kdysi 

vyprávěla babička. Sebevražda je smrtelný hřích a sebevrah se dostane 

jedině do pekla. 

No, a zástupce této instituce stál teď přímo před ním. A jako by přesně 

vypadl z babiččiných příběhů. Zelený klobouk i kamizola, přes 

rameno pytel a odér kouře, který kolem sebe šířil, byl více než 

pekelný.  

Belzebub jako z pohádky. 

„Tak půjdeme, už je čas“, pravil pekelník a vytáhnul Toufara z poza 

zábradlí na chodník. Ten se roztřeseně postavil, napřáhl ruku a 

zakoktal. 

„Inž-že-nýr Ladis-slav Touf-far.“ 

„Čert“, pekelník potřásl Toufarovi rukou a dodal: 

„Pospěšme, voda už se bude vařit.“ 

Toufar se zapotácel. Takže babička měla skutečně pravdu. Vroucí voda 

v kotli. 

Když byl Ladislav Toufar v pubertě a ještě ani zdaleka nebyl 

inženýrem, nabádala ho babička, aby spal s rukama na peřině, jinak že 

prý oslepne. Budoucí inženýr Toufar jí tehdy samozřejmě neposlechl a 

ve výsledku nakonec neoslepl, takže jejím radám a příběhům od té 

doby nijak zvlášť nevěřil. Ale teď viděl, že babička byla přece jenom 

moudrá žena. A na něj čeká pekelný kotel. 

Přesto se vydal cestou rovnou za pekelníkem. Babička povídala, že 

peklu se utéct nedá a inženýr Toufar jí teď už věřil každé slovo. 

*** 
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Cesta do pekla byla vskutku zajímavá. Pekelník skákal ve tmě jako 

kamzík a inženýr Toufar v závěsu byl víc na zemi než na nohou. To 

vypadá na očistec, pomyslel si Toufar a snažil se s pekelníkem udržet 

krok. V očistci by rozhodně zůstávat neměl, povídala babička. 

Když Toufar doklopýtal za pekelníkem na jakési prostranství, uviděl 

oheň. Nad ním se houpal kotel. V kotli něco pobublávalo a kolem 

ohně se tyčilo mnoho temných stínů. 

Inženýr Toufar nasucho polkl. 

„Už jsem zpátky a někoho vedu“, zahlaholil pekelník a temné stíny 

kolem ohně se rozhýbaly. Inženýr Toufar se roztřásl. 

Stíny se metamorfovaly do temných postav obojího pohlaví. 

Inženýr Toufar se začal silně potit. 

Temné postavy obojího pohlaví cosi zahučely a pohnuly se směrem 

k příchozím. 

Inženýr Toufar měl co dělat, aby udržel svěrače v poloze zavřeno. 

Nejbližší postava podala Toufarovi plechový hrnek a pravila: 

„Tumáš.“ 

 Inženýr Toufar byl té noci již natolik dezorientovaný, že do sebe 

hrnek obrátil rovnou na ex.  

Vzápětí se začal dávit a pochopil, že je opravdu v pekle. Pití 

rozpáleného olova byl zcela evidentně jeden ze způsobů trestání 

hříšníků.  

Na další způsoby trestání si už inženýr Toufar přesně nevzpomínal, jen 

si matně pamatoval na něco o rozpálených vidlích, zaražených v pr…  

Inženýr Toufar si vzpomněl a při představě vidlí požádal pro jistotu o 

další hrnek rozpáleného olova s přesvědčením, že ho to dodělá dřív, 

než ty vidle donesou. 

Při druhém hrnku olova se kupodivu už ani tolik nedávil a ten třetí mu 

dokonce přinesla čertice poměrně bujných tvarů. Inženýr Toufar se 

poprvé po dlouhé době usmál. 

Když dopíjel ten třetí hrnek, začala být čertice čím dál bujnější a 

nenápadně postrkovala Toufara dál od ohně. Ostatním pekelníkům to 

bylo, kupodivu, úplně fuk. Inženýr Toufar se tedy nijak zvlášť 

nebránil a čertice ho během chvilky dostrkala až do svého hnízda. 

Když se Toufar naposledy ohlédl, uviděl, že ho v pekle skutečně nikdo 

nepostrádá. Všichni pekelníci seděli kolem ohně, tiše mručeli a občas 

usrkli trochu žhavého olova z plecháče. 

To bylo ovšem to poslední, co inženýr Toufar z pekla uviděl. Čertice 

ho dotáhla do hnízda, přehodila přes oba jakousi plachtu a Toufar 

začal vidět rudě. Následně oranžově. Pak zase rudě. Ohnivá kola se 
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Toufarovi honila v hlavě i před očima. Asi po dvou hodinách 

pozemského času všechno zčernalo. 

*** 

Když Toufar zmizel od ohně, přisedl si k Čertovi Bidlo a vážně se ho 

zeptal: 

„Ta zlitá troska je kdo?“ 

„Nějakej LáďaToufar. Chtěl skočit z mostu.“ 

„Z mostu?“ 

„No, z velkýho. Uviděl jsem ho, když jsem šel do večerky pro rum.“ 

Bidlo se zamyslel a pak mu to došlo. 

„Když si šel …., takže si pro něj vlastně vůbec nedošel?“ 

„Nešlo to. Vypadal, že vážně skočí.“ 

Bidlo byl mírně rozezlen. 

„Takže ty přitáhneš na potlach kravaťáka v deliriu a ještě k tomu 

nedoneseš rum?“ 

„Tak trochu.“ 

„Fajn“, pokračoval nakvašeně Bidlo „takže až já budu snídat čaj bez 

rumu, tak ty si můžeš radostně vybarvit další políčko modrého 

života.“ 

Pak se rozhlédl a dodal: 

„Někam zmizel. Jestli spadnul do přehrady, tak já ho z vody rozhodně 

tahat nebudu.“ 

Čert se usmál. 

„Nespadnul. Odchytla ho Andula. Do rána se o něj starat nemusíme a 

skákat, počítám, už taky nikam nebude.“ 

Bidlo se zamyslel a přikývl. 

Bývalý manžel Anduly, zvané též Matka pluku, byl rachitický 

abstinent a naprostý vůl. Dalo se s úspěchem předpokládat, že 

metrákový a silně rozjařený inženýr bude pro Andulu více než vítaná 

změna, kterou si bude vychutnávat v plné míře až do božího rána. 

*** 

Inženýr Ladislav Toufar se malátně probudil ve chvíli, kdy ho do čela 

udeřila borová šiška. To ho velmi překvapilo, neboť v jeho vile 

v Jevanech žádné šišky ze stropu nikdy nepadaly. Když mu přes 

nechráněný obličej přeběhla myš, probudil se definitivně. 

Právě svítalo a od ohniště byl cítit kouř z dohořívajících uhlíků. 

Toufar se otočil na druhou stranu, a tam uviděl spát jakousi 

rozcuchanou hlavu s vlasy plnými jehličí a listí. 

Když se vymotal z propletence rukou a nohou, které ho obtáčely a 

zjevně patřily k rozcuchané hlavě, zjistil, že má na sobě pouze 
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ponožky a kravatu. To mu přišlo jako velmi nepatřičné, proto 

vydoloval ze změti dek a plachet pozůstatky svého obleku, nasoukal 

se do nich a vyrazil směrem k ohništi, kde se právě ze země sbíral 

Čert. 

Přesněji řečeno, mistr pekařský, Vendelín Vaňha, řečený Čert.  

Když uviděl Toufara, usmál se. 

„Tak co, inženýrskej, jak je po ránu?“ 

Inženýr Toufar neodpověděl. Ne, že by mu snad chybělo dobré 

vychování, ale prostě Čerta nevnímal. Začaly se mu totiž vybavovat 

události několika posledních dnů. 

Jeho společník ve firmě skončil a nějak mu to zapomněl sdělit. Na co 

ovšem nezapomněl, bylo vybrakování firemního účtu. 

Jeho manželka se doma jaksi nevyskytovala. To by nebylo nic 

divného, kdyby doma nechyběly i veškeré šperky, cennosti a sbírka 

obrazů. 

V bance mu chladně sdělili, že jeho firma dluží poměrně velkou sumu 

peněz. Když chtěl dát do zástavy svou jachtu, bylo mu ještě chladněji 

sděleno, že žádnou jachtu již nevlastní. 

Když dojel v naprostém šoku domů, potkal ve dveřích fenďáka, který 

mu zabavil všechno, co nestačila sebrat manželka.  

Ze schránky na něj vypadlo strohé rozhodnutí o zástavním právu na 

jeho vilu. 

Na všech papírech se mísily podpisy jeho manželky s podpisy 

bývalého společníka, takže mu poměrně rychle došlo, kdo teď asi 

obývá jeho, momentálně již bývalou, jachtu na riviéře. 

Pak už si jen vzpomněl, jak popadnul v baru několik láhví alkoholu, 

sednul do auta, na které mu fenďák naštěstí nepřišel, a rozhodnul se 

udělat se vším rázný konec. 

No, a úplně poslední, na co si vzpomínal, byl jakýsi delirický sen o 

pekle, čertech, čerticích a rozpáleném olovu. 

*** 

„Ptám se, inženýrskej, jak je po ránu.“ 

Toufar se probral z mrákotných vzpomínek a podíval se na Čerta, 

který mu z nějakého důvodu přišel povědomý. 

„Nevím.“ 

„Co nevíš?“ 

„Nevím, co tu dělám,“ odpověděl Toufar a v jeho hlase bylo cítit něco 

jako bezmoc. 

Čert se usmál a začal inženýrovi, pomalu a v klidu popisovat události 

předchozího večera.  
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Když skončil, zůstal Toufar sedět u ohniště jako socha a oči se mu 

leskly. 

Ze strnulosti ho vytrhl až zvučný hlas: 

„Ládíku, kampak ses mi ztratil?“ 

Toufar se rozhlédl, jestli se v okolí nějaký Ládík zvedne, ale všichni 

spali jako dudci. 

„Počítám, inženýrskej, že volá na tebe.“ 

Toufar se podíval na šklebícího se Čerta. 

„Na mě?“ 

„No, včera jste s Andulou zmizeli spolu, takže asi jo.“ 

„No tak, Ládíku, kdepak jsi?“ 

Toufar si konečně vzpomněl, co to bylo ráno za rozcuchanou hlavu a 

mírně pookřál. Navíc, jako slušně vychovaný člověk věděl, že od 

rozdělané práce se neutíká a následkům vlastního konání je třeba plně 

čelit. 

Když se zvedal od ohně, aby své myšlenky převedl v čin, nahmatal 

v kapse jakýsi oblý tvar a vytáhl z ní placatku karamelově zbarvené 

tekutiny. 

Prohlédl si jí, pak se podíval směrem, odkud se neslo volání jeho 

jména, a nakonec nechal placatku u ohniště. Čert se láhve okamžitě 

zmocnil, radostně ji potěžkal a jal se rozdělávat pod kotlíkem oheň.  

Když se ze směru, kterým inženýr Toufar zmizel, začaly ozývat zvuky 

plné radosti, předstíral, že je hluchý. 

*** 

„Bude tady na tom potlachu někdy chvíle klidu?“  

K otázce se přidalo několik nadávek a ze spacáku se vyhrabal 

nabručený šerif Bidlo. 

Čert, který zrovna přikládal pod kotlík, se ohlédl. 

„To je Andula. Nejspíš učí inženýra zpívat osadní hymnu.“ 

Bidlo se vyděsil. 

„To tady ten kravaťák bude i večer na oheň?“ 

„Ano a ze samé radosti nám tu nechal pozdrav.“ 

Čert nalil z kotlíku do plecháče něco tekutiny a podstrčil hrnek přímo 

pod šerifův nos. 

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

„Že inženýra zdravím a večer mu drž místo vedle mě.“ 

Čert se rovněž usmál a podíval se směrem, ze kterého se před chvílí 

nesly zvuky radosti, a kde se momentálně a velmi specificky, třáslo 

křoví. 

*** 
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„Tatí, kdy už tam budeme?“ 

 „A tatí, co tam budeme dělat?“ 

„A tatí, já mám žízeň.“ 

Inženýr Ladislav Toufar, řečený Inža, svíral pevně volant svého vozu a 

nenechal se nijak rozčílit.  

„Ládíku, nech tatínka v klidu řídit, za chvíli už budeme na místě,“ 

tišila svého syna Andula Toufarová, kterou si už víc jak pět let nikdo 

nedovolil nazvat Matkou pluku. 

„A mamí, jak je to ještě daleko?“ 

„A mamí, co tam budeme dělat?“ 

„A mamí, co je to vlastně ten potlach?“ 

Andula se chystala svému synovi již asi po dvacáté vysvětlit, co to ten 

potlach vlastně je, a co se na něm dělá, když se ozvalo dvojí táhlé 

zatroubení. 

„A mamí, proč na tomhle mostě táta pokaždé zatroubí?“ 
 

 

 

Vábení 
Marek Kysilka – Fenik                                         Poezie Oldpsavci 

 

Omráčen krásou krvavých rdesen 

krajinou hrdou procházím rád 

kde skrývá pravdu kde zradu kde sen 

který jsem nocím pod mlázím krad´ 

 

K luhům a hájům tóny být nesen 

dobývat písní holčičí hrad 

z jesení vbíhat do startů vesen 

špinavé prádlo v potocích prát 

 

Plamenům nechat touhy zim strávit 

krůpěje perel vysbírat z trávy 

rozsévat hrstmi bohatství dnů 

 

Obléci znovu krysařův hábit 

píšťalkou dívky na cestu vábit   

k obzorům za něž nedohlédnu 
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Po vlastných stopách 
Adalbert Mezei -  D'Ady                                  Poezie Oldpsavci 

 

trochu motanice v kruhu 

priveľa ťažkých krokov 

smolné triesky v dlani 

artróza neposlušných prstov 

 

horkosľubný hrnček 

voňajúci dymom 

telom presiaklo 

neživočíšne teplo 

 

zalezený ako v hrobe 

chrbát na studenej zemi 

tuhočierna tma pred očami 

bez slov mrznúci dych 

 

sľubnoteplé svetlo 

z modravej diaľky 

na odchod mávajú 

nevesty v závoji 

 

stretám stopy v snehu 

mieria zo stanice 

do tých lesov 

odkiaľ sa práve vraciam 

 

Predpoveď počasia 
Adalbert Mezei -  D'Ady                                             Poezie Oldpsavci 

 

rozčarovaní 

z TV meteorológov 

stúpame 

v tlakovej níži 

stále vyššie 

do hôr 

nevidíme si pod nohy 

ale hlavy máme čisté 
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Komu není rady, tomu není pomoci 
Petr Soldát – Harmonika                                  Próza Oldpsavci 

 

Do služebny obvodního policejního oddělení prosvítalo skrz okno 

červnové slunce a policejní komisař Mojmír Kvíčala, opřen v křesle, 

popoháněl očima hodinové ručičky do polohy za pět minut půl čtvrté a 

všeobecně rozjímal. Víkend, Berounka, hospoda. 

Když se do služebny vřítil nadstrážmistr Šoufek, lekl se tak, že 

z křesla málem spadl. 

„Šoufek, sakra, co vás na tý škole učí“, zařval na podřízeného, když se 

mu srdeční tep konečně ustálil na přijatelné úrovni. 

„Promiňte, pane komisaři, ale staly se vraždy“, zadýchaný Šoufek 

zamával na Kvíčalu hromadou papírů. 

„Výborně, Šoufek. Předejte to na direkci a mě už s tím dneska 

neotravujte.“ 

„Ale pane komisaři, ono to strašně spěchá.“ 

Komisař se ušklíbl. 

„A pročpak? Utekly by vám snad mrtvoly, nebo co?“ 

Nadstrážmistr Šoufek se na chvíli zarazil a pak důstojně pokračoval: 

„To ne, pane komisaři, ale případ nesnese odkladu.“ 

To jsou výrazy, pomyslel si Kvíčala. Nesnese odkladu. Inu, nová doba. 

Pak se podíval na ambiciózního nadstrážmistra. 

„Tak dobře, Šoufek, ale varuju vás. Jak začnete blbnout, tak s váma 

vyrazím dveře.“ 

 „Děkuji, pane komisaři. Všechno to začalo před osmnácti lety…“. 

„Vypadněte, Šoufek. Okamžitě vypadněte,“ rozběsnil se Kvíčala,“před 

osmnácti lety jste ještě tahal po dvoře kačera na kšandě.“ 

„Já vím, pane komisaři, ale o víkendu jsem se hrabal v archívu ….“ 

Kvíčala opět nenechal svého podřízeného domluvit: 

„Šoufek, o víkendu máte dělat něco úplně jiného, než hrabat se 

v archívu. Co na to říká vaše děvče?“ 

„Já ještě nemám děvče,“ začervenal se nadstrážmistr. 

„A když se budete, Šoufek, o víkendu hrabat jenom v archívu, tak ho 

ani mít nebudete.“ 

Nadstrážmistr nasadil prosebný výraz. 

„Pane komisaři, je to opravdu důležité a za chvíli může být pozdě. Ten 

případ bude za dva roky promlčený.“ 

Komisař mlčky pokynul a nadstrážmistr spustil: 
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„Před osmnácti lety se stalo několik vražd po celé republice a já zjistil, 

že mají některé společné rysy.“ 

Kvíčala cosi napsal na malý papírek a podal ho nadstrážmistrovi. 

„Šoufek, tohle je číslo na mojí neteř. Ta má některé společné rysy 

s Marilyn Monroe a vysloveně zbožňuje uniformy. Po zbytek dne 

máte volno.“ 

Komisař se sklonil k papírům na stole a chvíli předstíral práci. 

Když vzhlédl zpátky ke dveřím, nadstrážmistr byl stále na svém místě. 

„Na co ještě čekáte? Jděte!“  

„Víte, pane komisaři, ono je toho víc.“ 

„Jak víc?“ 

„Zjistil jsem, že všechny ty oběti se mezi sebou znaly. Všechny ty 

oběti totiž byly trempové.“ 

Komisař si povzdechl. 

„Šoufek, před osmnácti lety jsem taky trempoval a garantuju vám, že 

všichni jsme se opravdu neznali. Jestli je to všechno, tak můžete jít.“ 

„Není, pane komisaři. Všichni byli zabiti stejným způsobem. Bodnuti 

přímo do srdce.“ 

Komisař se zarazil. 

„Bodnutí do srdce? A zbraň?“ 

Nadstrážmistr v duchu zajásal, že se mu konečně podařilo komisaře 

zaujmout. 

„Nějaká kulatá a špičatá věc. A to ještě není všechno.“ 

„Musím uznat, Šoufek, že jste si dal práci, ale je to už osmnáct let a vy 

neznáte ani motiv.“ 

„Když já, pane komisaři, ten motiv asi znám. Jak jsem se hrabal v tom 

archívu ….“ 

Komisař Kvíčala popuzeně zafuněl. 

„… tak jsem zjistil, že všechny oběti působily několik let jako porotci 

v jedné trempské soutěži.“ 

Komisař temně mlčel. 

„No, a podle pravidel té soutěže rozhodovali porotci o literárních 

pokusech soutěžících ….“ 

„Šoufek,“ zarazil ho prudce komisař, „tu soutěž dobře znám a vy 

zjevně blábolíte.“ 

A mnohem vlídněji pokračoval: 

 „Moje neteř je rozvedená a má vlastní garsonku. Nic lepšího si snad 

ani nemůžete přát.“ 

Ale nadstrážmistr jako by ho neslyšel: 
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„A já se dostal až k původním pořadatelům a mám od nich seznam 

tehdejších neúspěšných autorů.“ 

Nadstrážmistr radostně mával několika listy papíru a komisař se 

zatvářil velice smutně. 

„Šoufek, už skoro před hodinou jsem vám dal volno a vy tu pořád 

ještě blbnete. Proč?“ 

„Už jenom chvilku, pane komisaři, jenom tu porovnám těch pár 

seznámků a máme ho.“ 

Nadstrážmistr projížděl seznamy a komisař se tvářil čím dál 

smutněji.“ 

„Šoufek, a co ta zbraň?“ 

Nadstrážmistr ani nezvedl oči od seznamu a prohodil: 

„Nikdy se na ní nepřišlo, ale mělo se za to, že je to nějaký nástroj 

z tuhodolu.“ 

„Z tuhodolu?“ 

„Jo, z tuhodolu. V každé ráně se našlo stopové množství grafitu.“ 

Nadstrážmistr došel v seznamech až k poslednímu jménu, zarazil se a 

zvedl oči směrem ke komisaři. 

„Přesně tak, Šoufek,“ pronesl tiše komisař, „já vás varoval hned na 

začátku.“ 

Na všech seznamech, úplně dole, bylo napsáno: 

Mojmír Kvíčala, přezdívaný Kolombo, nula bodů. 

Nadstrážmistr prudce hmátl k pasu pro pistoli, ale došlo mu, že ji i 

s opaskem odložil v šatně. 

Vrhl se tedy ke dveřím, ale ty byly zamčené. 

„Šoufek, Šoufek. O vaše zdraví jsem chtěl pečovat. Ženskou jsem 

vám sehnal. Krev mojí krve. Volno jsem vám na to dal a vy teď tohle.“ 

Policejní komisař Mojmír Kvíčala se zvedl a pomalým krokem se 

blížil k vyděšenému nadstrážmistrovi. Ani on u sebe neměl svou 

služební zbraň.  

       Jen v pravé ruce pevně svíral dlouhou tužku, s černým a 

především velmi ostrým, grafitovým hrotem. 
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V krůpějích měsíce 
Robert Čapek – Farář                                              Poezie Oldpsavci 

 

V krůpějích měsíce koupu se potají. 

Nejsou nás tisíce - nás, kteří hledají. 

Měsíc už zachází, sny prapor pozvedly 

a dámy v nesnázích pánové odvedli. 

 

Nestojím v pozadí, když hvězdy oněmí, 

můj dům sto pater má a žádné přízemí. 

Nájemné? Místo něj život si účtuji. 

Láska? A nenávist? Smutek? Žal? Miluji. 

 

Šťastni kdo nejistě s tóninou, s osudem 

bloudí klávesnicí; byli jsme, nebudem. 

Až ten tón jiskřivý zazvoní deštěm, 

jen málo, málo z nás bude tu ještě... 

 
 

 

... i víly 
Robert Čapek – Farář                                              Poezie Oldpsavci 

 

I víly přece pláčou, když se nikdo nedívá, 

když v lásce prohrané 

jsou lidmi zrazovány; 

jen nebe nad lesem, ta matka šedivá, 

těsně před rozedněním 

tiší jejich rány, 

když havran noci za obzor odletěl. 

 

Žhnou jako zhaslé hvězdy, spadlé z oblohy, 

když v popelavém šatu 

sní o lásce zakázané. 

Snad měkká půda někde čeká na nohy, 

kořeny vzpomínek 

do krve pořezané. 

Víly snad nesmí bolet sen, který odešel? 
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Už platíme 
Robert Čapek – Farář                                              Poezie Oldpsavci 

 

studánka protýká 

jedle pelichají 

a péra kořenů spáčům klid nedají 
 

čas rychle utíká 

vyspat nás nenechají 

větry, co od jihu do lesa foukají 
 

k zemi přimrzáme 

věk tlačí do kostí 

i když se sebevíc odvážně tváříme 
 

a rozum nemáme 

děláme blbosti 

chceme tu zůstat, ale už platíme 

 

Strmou stezkou 
Miloš Hlávka                                                        Poezie Oldpsavci 

 

Jít strmou stezkou dávnejch trubadúrů. 

Dál nosit jejich zašlej majestát, 

zahánět v těžkou dobu noční můru 

a ve všech dějích při svý pravdě stát. 
 

Kladivo svírat navečer i k ránu 

a každou zhovadilost s noblesou 

tepat a stírat. A pánů i kmánů 

ptát se furt znova, kde ty kytky sou.  
 

Jít strmou stezkou. Zvolna kráčet k cíli, 

u cinklejch soudů hájit si svůj sen. 

V bojích si přezkoušet svý vlastní síly 

a z bludnejch proudů najít cestu ven. 
 

Ať doba vrtkavá je a ať křivá- 

ci svět si měněj po svym, ve svůj ráj, 

a ať si smrtka taky svůj čas mívá,  

žít naplněnej život. Po vokraj. 
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Kam se nejezdí 
Jan Pohunek – Přebral                                             Próza Oldpsavci 

 

Dveře do vytopené, zamlžené kabiny starého motoráku bouchly a vlak 

se pomalu rozjel po kolejích do tmy. Zůstal jsem stát sám na perónu, 

obklopen předjarním sychravým mrholením, kterým se plížil nepatrný 

díl vůně shnilé trávy a mokrého železa. Stanice nebyla obsazena, jen 

dole ve vsi nažloutle blikalo několik lamp. Ale já nemířil tam do údolí. 

Překročil jsem koleje a vydal se nahoru k tmavým, hrbolatým a 

podivně lomeným siluetám kopců. 

Těch kopců, kam se nejezdí. 

Dívali jsme se na ně před týdnem v hospoděna mapě, přinesl ji 

Králičák: 

„Jezdit pořád na známý místa už mě nudí,“ říkal: 

„Chci  tohle jaro na první jarní někam, kde jsme ještě nebyli.“ 

Jenomže to se těžko řekne, když už je člověku přes padesát a přitom 

v uplynulých třiceti letech jezdil na vandr skoro každý víkend. 

„A napadá tě něco?“ otázal jsem se: 

„Já už třeba hrozně dlouho nebyl na Chřibech. Je tam zajímavá 

nedostavěná dálnice a i kemp by se našel.“ 

Králičák ale mávnul rukou: 

„Tam to mám prochozený odmala, babka odtamtud pocházela. Radši 

bych někam jinam. Takže jsem na to šel vědecky, vážení. Vyznačil 

jsem si v mapě místa, kde jsem někdy byl, škrtnul velký města a moc 

malý oblasti a koukal, co zbude. Vyšlo mi tohle…“ 

Naklonili jsme se s Montym nad papír. Celá republika na něm byla 

přečmáraná červenou fixkou, jen kdesi mezi Moravou a Čechami 

zůstávalo bílé místo, zelená plocha beze jména, daleko od obcí 

známých jmen. Na druhé Králičákově mapě, vojenské speciálce, 

vystupovala jako změť křivých skalnatých údolí mezi vrchy, které 

nesly vesměs jen čísla kót. Kraj byl sevřen mezi dvěma potoky a 

železniční tratí, ani v údolích ale nebyla větší sídla kromě několika 

vesnic, kde končily asfaltky.  

„To vypadá dobře, jmenuje se to tam nějak? A není to náhodou 

vojenskej prostor nebo obora nebo tak něco?“ zajímal se Monty a 

drbal se po svém zvyku v šedivějících vousech. 

„Ne, to ne. Ale zřejmě se tam ani moc nejezdí, ptal jsem se kamarádů 

a nikomu ani nepřišlo na mysl, že by tam mohl, je to bokem od 

profláklejch míst. Nepřijít na to takhle analyticky, asi bych si toho 
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taky nevšimnul,“ holedbal se Králičák: 

„A pojmenovat si ten kraj můžem sami, pánové!“ 

Aspoň tolik velký plány. Jenže když jsem přišel v pátek na nádraží, 

byl jsem tam sám. V telefonu nevyzvedlá esemeska, Montyho možná 

bere žlučník, musí počkat, jak se to vyvrbí. Když to dopadne dobře, 

přijedou s Králičákem v sobotu brzo ráno autem, protože Monty je 

neřidič a vlaky rozumně nejedou. Nechaj vůz ve vsi a najdou mě na 

domluvený kótě 404, což je starej holej lom s nějakou boudou, aspoň 

podle ortofotomapy. Chápal jsem to, ale byl jsem zklamaný a 

přemýšlel o tom ještě ve chvíli, kdy jsem se na kraji lesa vnořil do 

potoční rokle s podemletými břehy, která vedla plus minus mým 

směrem. Cesta se tu brzo ztratila, alekopřivy ještě nerostly a i padlé 

stromy byly olámané a shrnuté, jako by je odtud někdo tahal. Ve 

světle čelovky brzo začaly vystupovat první skalky, nevím, co to bylo 

za horninu, něco měkkého, šedého a drolivého, pískovec ale rozhodně 

ne. Převisy žádné. Slabý potok jen tiše bublal někde při straně a slabě, 

zatuchle zapáchal jako někde na rašeliništi. 

Půda pod nohama ale zůstávala tvrdá. Šel jsem dál a minul několik 

tmavých ústí vedlejších roklí se strmými, hlinitými svahy, na mapě 

neznačených, ale pořád se držel hlavního směru a asi po půl hodině se 

vynořil u prameniště, na holé pláni obklopené hradbou lesa. I tady 

vládla sychravá mlha, hvězdy nebylo vidět a měsíc šlo jen slabě tušit 

někde ve světlejší části prázdnoty nade mnou. Z trávy a trní 

vystupovaly nízké pahorky, místy prokládané bezlistými ovocnými 

stromy. Možná tu kdysi stávala nějaká usedlost.  A právě tady se mne 

poprvé chytil ten divný pocit, trochu jako by se na mne někdo díval, 

ale současně odlišný. Neměl jsem dojem, že by mne někdo sledoval, 

spíš jako by tu poblíž bylo něco, co se zrovna dívá jinam. Jako 

kdybych se plížil kolem nic netušícího pozorovatele soustředícího svůj 

zrak mimo mne. Opatrně jsem vykročil přes louku, i když, přiznávám, 

z nějakého důvodu spíš ve stínu stromů. Na druhé straně holiny ústila 

cesta, jež by měla vést k lomu. Divný pocit se mne stále držel, byť už 

byl slabší. Ohlédl jsem se orientačně zpátky do starého sadu, ale 

mrholení zesílilo a světlo čelovky mi spíš bránilo ve výhledu. Zhasl 

jsem jej tedy a chvíli pozoroval vystupující stíny pahorků. 

A v tu chvíli se jeden z nich, hromada tmy a modrých mžitek, tiše 

pohnul. Ten pohyb měl v sobě něco cizího, masa o velikosti menšího 

nákladního automobilu se jakoby pootočila a přitom smrštila a 

posunula, rozhodně se tam nic nesesunulo a nebyl to způsob, jakým se 

přesouvají zvířata nebo třeba zemědělské stroje. Spíš jako by jí na 
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jedné straně začalo přibývat a na druhé ubývat, aniž by ale bylo 

možné pozorovat detaily. 

Stromy po mé levé ruce rozhoupal vítr, šumění se blížilo ke mně a 

s ním opět sílil i pocit nějaké přítomnosti, pohledu, pocitu, že se něčí 

myšlenky přibližují k místu, kde stojíte, aniž by na něj ale mířily 

očima. Zmateně jsem ustoupil do lesa a napůl se rozešel, napůl 

rozeběhl do kopce. Svítilnu jsem nerozsvěcel, pod nohama bylo 

naštěstí cítit koleje starého vyježděného asfaltu, a orientoval jsem se i 

podle linie vyříznuté do tmy nebem nad průsekem. 

Pocit sledování načas zeslábl, ale pak kolem mne líně zavířil kotouč 

mlhy a já ucítil tu pozornost těsně před sebou, jako bych věděl, že se 

něco odněkud dívá na následujících pár metrů silničky. Jako kdyby 

nějaké Boží oko prohlíželo z nebe mezi stromy na praskliny v povrchu 

staré cesty. Dál už, nevím, jak jsem to s takovou jistotou tušil, ale 

přišlo mi to přes veškerý můj duševní zmatek zřejmé, ta přítomnost 

nesahala. Vracet jsem se nechtěl, ale ani se tu dlouho zdržovat, 

seskočil jsem tedy do příkopu, rozsvítil lampu - nikde nic vidět nebylo 

- a rozeběhl se kolem sledovaného místa kupředu. 

Nepříjemný pocit opět zeslábl, nezmizel ale zcela. Naštěstí se za chvíli 

za ohybem silničky vynořil lom. Měl podobu nízkého šedého 

amfiteátru, matně se rýsujícího ve světle chudého měsíce, který se 

prozřetelňoval mezi potrhanými mraky. Stěny lomu byly nerovné a 

sesuté, spíš připomínající starou štěrkovnu, která se rozhodla nezarůst. 

Na konci, pod jednou z pevnějších stěn, se černal flek slavnostního 

ohniště a za ním se krčila dřevěná bouda. Čekal jsem podle mapy 

seník nebo ruinu lomařského baráku, ale tohle byl srub, opravdový 

trampský srub, i když mírně nakloněný a sešlý. Velký kamenný kruh 

kupodivu neobjímal jen ohniště, stáčel se i kolem boudy. Jinak to ale 

bylo něco vcelku známého, typ místa, na jakých se obvykle cítím jako 

doma. Došel jsem přímo přes několik louží ke srubu, ohlédl se k lesu, 

odkud možná zvolna přicházel nejasný strach, který se kolem mne 

točil, a zkusil vzít za kliku. Dveře šly snadno, uvnitř to trochu páchlo 

houbou a myšinou. Rozsvítil jsem a uviděl obvyklou výbavu, byť 

místy už shnilou - dvě palandy ze dřeva, v rohu plechová kamínka a 

nad vchodem z vnitřní strany prkno, na kterém kdysi asi visela 

camrátka. Název osady, a kdysi tu asi nějaký byl, byl už nečitelný, 

pod ním ale vystupoval zřetelný nápis černou barvou: 

„NEJEZDĚTE SEM! NEJEZDĚTE SEM DO KOPCŮ!“ 

Podivil jsem se, odhodil tele na spodní palandu a jal se pohledem 

kontrolovat střechu. V tu chvíli jsem ale koutek oka zahlédl venku 
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nějaký pohyb. 

Od ústí asfaltky, z kraje lesa, se vynořil velký tmavý stín, jehož tvary 

byly obtížně odlišitelné i v chabém měsíčním světle a na pozadí skal. 

Bylo to něco neforemného a bezesporu hmotného, co se pomalu a 

kupodivu zcela tiše valilo směrem kupředu.  

A najednou mne to uzřelo. Bylo to jako úder, jako kdyby vám někdo 

hleděl nejen do očí, ale současně zcela všude, i dovnitř těla. Naskrz, 

jako by si prohlížel každou jednotlivou buňku ve vašem mozku, i když 

není schopen porozumět tomu, jaké se v ní honí myšlenky. A 

současně s tím se vámvydal naproti, s veškerou nezvratnou osudovostí. 

Stál jsem tam jako králík hypnotizovaný kobrou, jako srna na silnici 

před blížícím se kamionem. Už jsem nebyl schopný vnímat fyzické 

obrysy té věci, spíš jsem ji chápal jako obrovskou a zcela cizí, 

nesrozumitelnou a nelidskou myšlenku, která si zvolila toho místo za 

svůj domov. Třásl jsem se a to něco se blížilo ke mně. 

A pak jsem najednou pocítil záchvěv svobody. To, co ke mně 

postupovalo, se zarazilo. Zastavilo se to na obvodu kamenného kruhu 

obepínajícího boudu a ohniště a zapulzovalo. Uskočil jsem, zabouchl 

dveře, skrčil se do kouta co nejdál od nich a začal se, byť ateista, 

zmateně modlit. 

Cizí pozornost, a to jsem pořád cítil, se točila kolem. Neviděl jsem ji, 

ale věděl jsem, že hledá škvíru nebo příležitost, že na mne chce 

dosáhnout a zaobírat se mnou mnohem podrobněji, než se mnou 

zaobírala dosud. Čas tu ztrácel význam, zůstávaly jen vysílení, strach 

a čekání malého lidského králíka, který ví, že k jeho noře dorazilo 

něco velkého, něco ze světa, který nikdy nepochopí, ale který mu není 

přátelsky nakloněn. A že to trpělivě čeká venku. 

Ale čas, i když ztratil význam, přeci jenom plynul, navzdory 

pozorovateli venku. Škvírami ve stěnách boudy začínalo pomalu 

pronikat dovnitř matné, kalné světlo přicházejícího rána. Neodvážil 

jsem se vyhlédnout, bál jsem se toho, co bych uviděl i toho, že by to 

mohlo zase propatřit mne, třeba dokonce mnohem mocněji než poprvé. 

Čekal jsem na jakoukoli změnu, modlil se, aby se ta věc vydala jinam 

a já mohl utéct. 

A bohužel se dočkal. 

V kapse mi pípl zapomenutý telefon a rozsvítil se displej se zprávou:  

„Ahoj, tady Monty a Kralicak, uz jsme dojeli, jdeme přes nejaky sad, 

postav na caj, za chvili jsme u tebe.“ 

Pozornost čekající za stěnou ze mne skouzla a venku se cosi velkého a 

cizího dalo do pohybu.  
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Vlčiareň 
Peter Košický – Sancho                                        Poezie Oldpsavci 

 

premočený štekotom 

vykročil do mínusu 

z kameňolomu bývalých kardiatikov 

chcel počkať na Godota 

a refrén toho opusu 

mu aspoň zapískať 

alebo povedať pranostikou: 
 

Testament hoboesáka, 

ktorý zmákol vagón 

má väčšiu váhu, 

ako kožená zbierka zákonov 
 

premočený štekotom do nitky 

sa prebúdza do úplne iného včera 

teraz len nezastať 

kroky sú svetlom 

bratstva zablatených bagandží 

 

Udomácnenie 
Peter Košický – Sancho                                        Poezie Oldpsavci 

 

tak zemito, obojručne 

pomedzi útržky ticha 

milovať až po kôru 
 

v očakávaní zatmenia 

ako predpoveď, ako predtucha 

rozkvitnutia lúčov nehy 
 

ráno aj bezvýznamnému kaviatikovi 

vychádza v hniezde príležitosť 

z odvrátenej strany Mesiaca 
 

pohľadom si pohla dom 

a tvoja cieľavedomá 

podkovitosť 

dala diaľke meno Doma 



 224 

První kroky 
Jan Pohunek – Přebral                                             Próza Oldpsavci 

 

Nejhorší chvíle mého života přišla nenápadně. 

Seděli jsme zrovnas Arnoštem na dvou vápencových balvanech před 

vchodem do štoly a ohřívali si ešusy v malém skomírajícím ohníčku, 

pro který jsme ve vysbíraném okolí sotva našli dříví. Ani nám 

nevadilo, že těch pár klacíků moc nehořelo. Tak trochu jsme se tu 

zašívali a nechtěli jsme, aby si nás všiml někdo, kdo by na nás měl 

chuť řvát. Ostatní kamarádi už dávno spali. 

„Jsi dobrý, že jsi donesl něco od masa, Arne,“ povídám rozvážným 

seriózním tónem hodným gymnaziálního profesora:  

„Já si sice myslím, že brambory jsou svým způsobem nenahraditelné, 

ale bohužel jenom proto, že zkrátka teď nemám, čím bych je 

nahradil.“  

„Voják se stará, voják má,“ oplatil mi Arnošt známou armádní 

průpovídkou a zatřásl ve vzduchu svou plochou čutorou: 

„Ale nemáme už co k pití. Proklatě suchej kraj, tohle. A nejenom, co 

se týká tý vody. Co bych dal za to, kdybych se teďka moh nějak 

snadno přenýst do Štěchovic na Záhoří na jedno orosený zrzavý.“ 

„Neříkej, že by ti nalili,“ ušklíbl jsem se. 

Dobíral jsem si ho takhle docela často, Arne byl o několik let mladší 

než já a přesto, že už byl úředně jednoznačně uznán dospělým, snadno 

by si ho šlo splést s trochu zpustlým primánem.  

„Mně nalejvali už, když mi bylo patnáct,“ ušklíbl se Arne vesele: 

„Stačí, když se tváříš dost sveřepě a nedáš se vyvést z míry. 

Hostinskej chce taky vydělat, tak co. Vy študovaný jste hrozně nejistý 

a moc věci řešíte.“ 

Pokrčil jsem rameny a naložil si do misky poslední kousek masa, 

který mi milostivě daroval: 

„Mimochodem, ty zrovna v těch Štěchovicích někoho máš, že tam tak 

často jezdíš?“ 

„Jako holku?“ usmál se Arnošt: 

„Ne, holku mám v Praze. Do Štěchovic jezdíme občas s klukama. 

Když jdeš dál údolím proti proudu, jsou tam báječný místa na táboření. 

Hned dole u vody. Já jsem chodil asi rok do skautu, ale brzo mě tam 

voznačili za strašnýho anarchistu a vyhodili, tak jsme s kamarádama 

pak dali dohromady takovou malou partu. Vždycky jednou za čas 

vypadneme někam ven a děláme si, co chceme.“ 
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„Rozumím,“ přikývl jsem.  

„Musim říct, že ze začátku mě to ve skautu hrozně žralo nejen kvůli 

tomu vojáčkování, ale i tak nějak vobecně. Ale pak tak ležíš na tý 

louce, koukáš na hvězdy, vedle praská oheň a ty si řekneš, donrvetr, 

tohle je svoboda, tady chci zůstat, ať mi ten prohnilej zbytek světa 

políbí záda,“ rozbásnil se Arne a zapálil si cigaretu: 

„Chápeš?“ 

„Jistě, že chápu,“ zamyslel jsem se a podíval se na temné májové nebe 

nad proláklinou, ve které jsme zrovna seděli. Bylo chladno, ale nad 

východním obzorem už nebe pomalu červenalo a blížící se svítání 

vykreslovalo ve skalách jemné modré stíny. 

„No, tak někdy pojeď s náma taky. Kluci jsou dobrý, určitě tě 

vemou.“ 

„Víš, že bych mohl? Jsem ostuda, ale ve Štěchovicích jsem nikdy 

nebyl. I když je to tak blízko ku Praze…“ usmál jsem se. 

„Tak jo, ruku na to?“ opáčil pobaveně Arne. 

„Ruku na to. Jak to půjde, přijedu se tam na vás podívat,“ povídám.  

Potřásli jsme si dlaněmi a hnedsi i tou rukou plácli. 

„Platí,“ usmál jsem se: 

„Ale teď už půjdu spát, alespoň na chvíli …“  

Arne něco souhlasně zamručel, vytřel pánvičku mechem a hodil si ji 

do torny. 

V tu chvíli v dálce zahřmělo. 

A znovu. 

A ještě jednou. 

„Do prdele!“ zařval Arne. 

Vrhl jsem se téměř po hlavě k ústí štoly. Na začátku byla zalomená a 

vedla někam dál, ale jinak vypadala nedokončeně. Bál jsem se, abych 

tam nespadl do nějaké propasti.  

Ale pořád lepší, než zůstat venku. 

Arne byl snad někde kousek za mnou. Ostatní teprve vstávali. 

Pak to hvízdlo a zadunělo. Tlaková vlna mě nabrala a zřítil jsem se po 

ostrých mokrých kamenech kamsi dolů, kde jsem milosrdně ztratil 

vědomí. 

10. května 1917 začala dělostřeleckou přípravou desátá bitva na Soči. 

Italská vojska pod velením generála Luigiho Cadorny, neblaze 

proslulého a omezeného řezníka, se po dvou nepříliš úspěšných 

ofenzivách u Gorice pokusila prorazit rakouskými liniemi na 

přímořském Krasu a probojovat se k Terstu. Na italské straně tehdy 

padlo pětatřicet tisíc mužů, na straně rakouské sedmnáct tisíc, včetně 
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Arneho a mých ostatních kamarádů. Mnohem víc ale bylo raněných. 

Já sám jsem strávil s otřesem mozku, dočasnou hluchotou a 

zlomenýma rukama několik týdnů v polním lazaretu vybudovaném 

v prostorné, ale o to vlhčí jeskyni nedaleko od jedné z vystěhovaných 

slovinských vesnic. Málem jsem tam zemřel na chřipku. Když jsem se 

dostal ven, byla už desátá bitva dávno minulostí. Rakouskému 

vrchnímu veliteli, polnímu maršálovi Svetozaru Boroevićovi von 

Bojna, se po počátečním ústupu podařilo obrátit postup fronty a získat 

zpět většinu území dobytého Italy. Celý ten měsíc bojů nakonec 

vlastně k ničemu nevedl. Přibyli jen mrtví - rozmetaní dělostřeleckými 

granáty nebo úštěpky vápence vytrženými výbuchem ze skal, 

zastřelení nepřáteli i vlastními, probodnutí bajonety, namotaní do 

ostnatého drátu. Uctívaní hrdinové, zaživa hnijící gangrenici, 

opovrhovaní sebevrazi. Až na podzim se rakouským a německým 

vojskům podařilo prolomit italské linie u Kobaridu a celá fronta se 

posunula od zelené Soči na blátivou, malarickou Piavu. Po ní se 

jednou tohle bojiště bude mezi lidmi nazývat. Ale ani to poslední 

vzepětí rakouských sil nemělo smysl. Na podzim roku 1918 říše 

zhroutila.  Teď už sedím na nákladním vagónu obsypaném vojáky 

armády neexistujícího státu. Jedeme k severu, rozeklanými alpskými 

kaňony, špinaví a zavšivení jako nějací američtí železniční tuláci. 

Pražce drncají, každou chvíli se staví, lazaři k nám natahují ruce 

z peronů.  Válka už skončila, ale dokonávajících těl je kolem pořád 

dost na to, aby nás na každé druhé stanici vítal puch hniloby. Každý 

chce domů, ale někteří zbytečně přepínají své síly, prchají 

z nemocničních lůžek a pak končí spadlí z vagónů podél trati. 

„Doktrina o dobrotivosti Boží byla tímto pandaemoniem 

vyvrácena,“ šklebí se vedle mne zarostlý trhan s trofejní tornou 

italkou, ještě zakrvácenou přechozím majitelem, před válkou snad 

vídeňský seminarista. 

„Tohle všechno mají na svědomí lidé,“ snažím se oponovat: 

„Bůh s tím nemá co do činění. “ 

„To nemá, není Boha, snad možná nějakého starozákonního mstivce, 

víc Baala, než Jehovy,“ zavrtí seminarista hlavou a rouhavě pokračuje 

dál: 

„Jistě, svobodná vůle a tak dále. Ale všimni si, čecháčku - Bůh nám 

dává tolik možností, jak krutě zemřít, tolik příležitostí jak žít v útlaku 

a porobě - a jenom jednu možnost, jednu cestu, jak se mu přiblížit. A 

ta je spíš pro svatý - a jeden se často musí nechat umučit, aby se 

takovým stal. Děkuju pěkně, nemám zájem. Kdyby byl Bůh co k čemu, 
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nabídne nám víc možností, jak bejt svobodný, jak se tohohle všeho 

neúčastnit, nějakou lepší novou zemi, jako je třeba Americkej Západ, 

jenom dostupnou pro všechny. Když si chci žít po svým a nikomu 

neubližovat, tak abych moh. A nemusel… tohle…“ máchne rukou nad 

stanicí plnou nepoužité dělostřelecké munice, dosud úhledně zabalené 

v bedýnkách. Moc víc toho už nenafilosofujeme, za dvě hodiny 

vyšplhá z rozmaru na střechu sousedního dobytčáku a kousek před 

Villachem ho překvapí tunel, trochu nižší, než ostatní. Svou Vídeň už 

neuvidí. 

A já? Po zbytek cesty posedávám ve vagoně a přemýšlím. 

Válka je sice pryč, ale doma bude starostí víc než dost. Jednu věc ale 

určitě plánuji udělat. Dal jsem slib Arnemu, že se po válce sejdeme u 

nich u Štěchovic. Zkusím tam tedy na chvíli zajít, najít alespoň ty jeho 

kamarády a říct jim, jak skončil. Nevím, bude-li to společnost podle 

mého gusta, skautingu jsem nikdy neholdoval. Ale co, stanovat umím 

a na noclehy v nepohodlí a strádání jsem si teď zvykl víc, než jsem se 

kdy mohl v Čechách naučit. Jeden navíc už mne nezabije. 

Nejhorší chvíle mého života je snad za mnou, alespoň doufám. 

Otázkou je, zda přijde i nějaká nejlepší. Marně dumám, kde by mohla 

začínat stezka do země, o které přes veškerý svůj cynismus snil 

rakouský seminarista. Ale budu ji hledat, protože ji chci najít. 

Třeba už brzy potkám nějakou stopu, která mne zavede správným 

směrem.  

Možná nám někdo nahoře něco takového vážně dluží. 
 
 

Úrodná otčina 
Peter Košický – Sancho                                        Poezie Oldpsavci 

 

bol to deň bez počasia 

iba ukradomky vyryl vrásky 

 

oheň už v starodávnom svete 

býval kľučkou vo dverách 

 

lesnej banke znížili tramprating 

na vyťažených parcelách 

 

za hranicou urbáru pŕhľavie 

harvestor zastavil jar 
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XXX 
Zdenka Líbalová                                             Poezie Oldpsavci 

 

Napařovací žehličkou podzimu 

vyžehlím listy stromů 

Pára z nich 

vystoupá až k nebi 

změní se 

v šedavá klubíčka 

a čas z těch klubek 

uplete svetr 

budoucí zimy 

 

 

 

XXX 
Zdenka Líbalová                                             Poezie Oldpsavci 

Sonáta pro podzim 

napíšu 

na notový papír mlhy 

Ten se rozpustí 

v kapkách steče k zemi 

a vítr vykvikne 

tak falešně 

až se stromy ohnou 

 

 

XXX 
Zdenka Líbalová                                             Poezie Oldpsavci 

Barevné listy stromů 

rozdám si ke hře 

a vyložím si 

pasiáns vůně 

těch nejšťavnatějších hrušek 

a snů 

o budoucím jaru 
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Soci  
Jan Frána – Hafran                                                   Próza Oldpsavci 

 

Po delší době jsme byli na vandru a panovalo pekelný dusno. Byl říjen, 

lesy byly nasáklý lepkavou podzimní mlhou, teploty už se přes deset 

stupňů nevyšplhaly ani v poledne, kolem nás se občas ozývalo 

troubení jelenů v říji, někdy doprovázený třeskem jejich paroží, jak 

spolu bojovali o právo předat svoje vlastnosti a schopnosti dalšímu 

pokolení. A stejně bylo dusno. Fakt! Dusno v naší bandě. Ono už to 

nějakou dobu trvalo, začalo napřed nenápadně, drobnejma rozporama 

mezi Slimejšem a Chrťákem, který jsme přecházeli mávnutím ruky, 

jenže někde pod povrchem to bobtnalo dál a poslední dobou hrozilo 

už erupcí srovnatelnou s výbuchem sopky Krakatoa.   

Dneska ráno to vypuklo hned na nádraží. Zatímco my s Chrťákem 

jsme měli na zádech usárny a Benny svoje tradiční tele, Slimejš, kterej 

na vandr dlouho nevyrazil a jel teď po více než roce, se objevil 

s obrovským báglem. Ale fakt obrovským. Šedivým. Pro Chrťáka to 

bylo jak rudej hadr pro bejka. 

„Jedeme na víkend, mastňáku, ne na měsíční expedici do 

Himálájí,“ navezl se do něj. 

„Mám velkej novej spacák a má být zima. A taky je to pohodlnější 

balení,“ bránil se Slimejš a tvářil se uraženě. 

„A ještě pohodlnější by bylo zůstat doma, nemusel bys ten krám tahat 

na zádech,“ podotknul Chrťák. 

„Jestli se ti nelíbí, že s váma jedu, můžu jít domů, šerife. To jsem si 

mohl myslet, že jak se dostaneš k šéfování, budeš si dělat, co 

chceš,“ kontroval Slimejš a fakt to vypadalo, že odejde. 

„Nechte toho, už mám koupený lístky!“ zasáhnul jsem jim do 

bohulibý diskuze, „ať si každej jezdí s čím chce a tahá si to. Hlavně že 

ten nesmysl aspoň není červenej. Jdeme do vlaku!“ 

Chrťák chtěl ještě něco říct, zjevně se mu nelíbilo znevážení jeho 

šerifovský autority, ale už k tomu nedostal příležitost. 

Hned, jak jsme z vlaku zase vypadli, Chrťák vyrazil hodně svižně. 

Byli jsme rádi, doufali jsme, že si ten bublavej vztek, co v něm byl, 

aspoň takhle vybije. Že vypustí ventil. Po nějaký době nám ale došlo, 

že to nebude jen tak. Tempo se dál zvyšovalo, Chrťák opravdu uháněl. 

To on umí, když třeba něco na vandrech nestíháme, nebo honíme 

poslední vlak, je jeho tahounství bezva. Jenže trasa tohohle 

víkendovýho vandru nic takovýho nevyžadovala, měla to být taková 
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podzimní pohodička. Ale drželi jsme s ním krok a čekali, až 

vychladne. Nedělalo nám to celkem problémy, za léto a pár 

předchozích podzimních vandrů jsme už měli já i Benny něco 

našlapáno. Takže jsem si tak funěl, před nosem se mi klimbala 

Chrťákova uzda a za sebou jsem slyšel, jak dupe Benny. Ale když 

jsme v pořád vysokým tempu vyběhli jeden s vyšších kopců na trase, 

zatahal jsem Chrťáka za popruh. 

„Hele, nedáme pauzu? Ženeš jak lokomotiva a jestli takhle budeme 

pokračovat, budeme na campu v tři odpoledne a co tam pak, takovou 

dobu?“ 

Chrťák se na vrcholu kopce zastavil, podíval se zpátky dolů a 

posměšně odfrknul. Otočil jsem se a viděl jsem, že daleko za náma jde 

Slimejš s tím svým obřím neštěstím na zádech a má problémy. Zjevně 

ten jeho jeden a půl roční vandrovní půst v kombinaci s těžkým 

báglem a tímhle tempem, vykonaly své. 

„Jasně, počkáme, až se pan mastňák uráčí dorazit,“ zabručel skoro 

spokojeným hlasem a složil kosti do trávy. 

Až teprve teď nám to došlo. Chrťák se snaží Slimejše uštvat! 

„Tak co, mastňáku? Docházejí síly?“ rejpnul si Chrťák do opozdilce, 

sotva se přiblížil na doslech. Nebylo v tom ani trošku z toho bodrýho 

kamarádskýho popichování, který jsme často a  rádi v osadě pěstovali 

a který nikdy nikoho neranilo ani nenaštvalo. V tohle byla zloba, proto 

taky ťal do živýho. 

„O co ti jde, co tady machruješ?“ sípal Slimejš, když nás došel, „od 

kdy je z vandru štvanice?“ 

„Každej šerif má svůj styl, jestli na to fyzicky nemáš, máš dvě 

možnosti. Trénuj, nebo zůstaň doma. Kvůli tobě si nebudeme hrát na 

mateřskou školku na vycházce!“ 

„Jenom aby ti to šerifování vydrželo! Počkej při příštích volbách! A 

jestli ti fakt tak vadím, můžu se otočit a jít zase domů.“ 

Viděl jsem, jak se Chrťák nadechuje k odpovědi, která by se nám 

nemusela líbit a skočil jsem jim do toho. 

„Už se na to vybodněte, kdo vás má poslouchat! A nikdo se domů 

posílat nebude, nic takovýho se nikdy nedělalo. Slimejš se zase naučí, 

co zapomněl a ty holt to budeš muset vydržet, Chrťáku.“ 

„To je dobrý,“ ozval se Slimejš, „třeba další volby nevyhraje.“ 

„To jako chceš šerifovat sám, jo? Zrovna ty? Ty, kterej pro osadu 

nehneš ani prstem. Co bysme asi tak dělali, váleli se doma nebo jezdili 

na vandr s cestovkou, ne?“ posmíval se mu Chrťák, „myslíš si, že 

když si do osady nacpeš celou rodinu a necháš se zvolit, že tím to 
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všechno končí. Ono takový šerifování je hlavně hodně práce a času, 

který věnuješ ostatním.“  

„Co ti vadí na tom, že do osady přicházejí děti? To bys raději, aby 

osada skončila s námi?“ 

„To nechci. Ale taky nechci, aby měla mraky formálních členů, kteří o 

trampingu vůbec nic neví, nejezdí na vandry, neumí se v lese chovat, 

nedodržujou starý trampský tradice a zákony, nejezdí na trampský 

akce a potlachy a neznají jiný osady a kamarády.“ 

Teď měl Chrťák pravdu, když se přijímali do osady, ptali jsme se jich, 

co pro ni budou dělt. Neslíbily nic a tento slib bezezbytku plnily. 

„Však já je všechno naučím,“ prohlásil sebevědomě Slimejš. 

„Ty tak! Vždyť už jsi všechno zapomněl, s trampama mimo osadu se 

už ani nestýkáš a s náma jsi byl naposled před rokem a půl. Co ty je 

můžeš naučit o kamarádství, lesní moudrosti a trampování?“ běsnil 

Chrťák. 

„Nechte toho!“ došla trpělivost Bennymu. 

Nechali. Seděli jsme, byli zticha, každej si myslel na svý věci. Asi 

momentálně nebylo co říct. Naštěstí. 

Zbytek cesty toho dne proběhl v hutným tichu a já doufal, že to tím 

skončilo a až se usadí emoce, čeká nás konečně pohodovej večer u 

ohně. Mýlil jsem se. 

Snad to bylo tím, že byl Slimejš nervózní z toho, jak se vandr vyvíjí, 

snad ho rozhodilo Chrťákovo popichování a možné už opravdu vyšel 

ze cviku, ale večer se mu vůbec nedařilo. Zatímco my už měli 

natažený plachty a rozbalovali si pod nima za jemnýho mrholení 

spacáky, Slimejš pořád ještě bloumal po okolí a hledal si flek. 

Nakonec se k němu přitočil Benny a aby to Chrťák neviděl, ukázal 

tomu nešťastníkovi parádní místo hned vedle sebe. Vděčně pokejvnul 

a začal vybalovat. Nevěřili jsme svým očím. Vyndal z báglu modrou 

plachtu, neuvěřitelně zacákanou nějakejma barvama. Když ji 

roztáhnul, ukázalo se, že je i děravá. Chrťák dokončil vybalování a 

přiloudal se Slimejše pozorovat. Neříkal nic. Nemusel. Slimejšovi 

bylo jasný, že je propadající. A tak se na šerifa ani nedíval a snažil se 

z tý špinavý nestvůry postavit alespoň trochu důstojný spaní na noc. 

Nedařilo se, plachta byla zmuchlaná, oka povolovaly, a když se 

pokusil ji trochu vypnout, roztrhla se po celý dýlce. Chrťák se 

škodolibě šklebil jak celý stádo čertů. Pozval toho neštastníka na noc 

do svýho bydlíku. Vděčně přijal, za což jsem si vysloužil docela dost 

nevraživej šerifskej pohled.  

Večer u ohně už tak vyhrocenej nebyl, možná už je to přestalo bavit, 
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možná zapracovala únava z celodenní chůze a toho všudypřítomný 

mrholení, který nás ochlazovalo.  Spát se šlo brzo. Krize přišla až ráno. 

„Chrťáku pitomá, ty si nedáš pokoj, jsi pěknej hajzl!“ zuřil Slimejš a 

ukazoval dva pořádný šutráky. 

Šerif dělal jakoby nic a my pochopili, že zase jednou zopakoval svůj 

oblíbenej vtípek a zabalil je Slimejšovi do tý roztrhaný a špinavý 

plachty, kterou večer její majitel stydlivě narval zpátky do svýho 

báglu. Měl smůlu, že mu na to Slimejš přišel. Bylo to tady zase. Za 

normálních okolností by se to všeobecně bralo jako dobrej kanadskej 

žertík, ale teď to zapůsobilo jako žhavá jiskra v soudku střelnýho 

prachu. Chvíli jsme se báli, že ty kameny hodí Chrťákovi na hlavu, ale 

pak s nima jenom vztekle praštil o zem, bleskově našlapal všechny 

svoje věci do báglu a vyrazil. Než jsme smotali uzdy a tele, uklidili 

oheň, byl už pryč. Vydali jsme se za ním. Dohnali jsme ho po dvou 

hodinách. 

Seděl na kraji paseky a nehnutě koukal na něco velkýho, hnědýho 

před ním. Když jsme přišli blíž, viděli jsme, že to jsou dva nádherní, 

ušlechtilí jeleni, beznadějně do sebe zaklesnutí parožím. Půda kolem 

byla rozrytá jejich zuřivým zápasem, oba měli u huby pěnu, kůži na 

mnoha místech odřenou do krve. Jeden z nich po našem příchodu 

zalomcoval hlavou v marný snaze vyprostit se, druhej jenom ztěžka 

otevřel oči a zafuněl. Měli dost. Oba soci, kteří svůj souboj o svou 

prestiž a svou pravdu dohnali až do tragickýho konce. Věděli, že už 

jim moc času nezbývá, že veškerou svoji energii vyčerpali ve 

včerejším boji. V boji, kterej už žádnej z nich nevyhraje a kterej byl 

jejich posledním. Zase strnuli a jenom jejich slábnoucí dech a záškuby 

nohou svědčily o jejich utrpení a o tom, že z nich život ještě úplně 

nevyprchal. 

A potom, zatímco Benny odklusal sehnat nějakýho hajnýho, kterej by 

jejich trápení ukončil, Slimejš s Chrťákem zůstali stát nad jelenama a 

koukali si vzájemně do očí. A já pochopil, že právě teď si oba v duchu 

hodně opatrně, pomaloučku a polehoučku rozplétají svý vlastní 

pomyslný a přece tak proklatě pevně zaklesnutý parohy. A když to 

měli hotový, tak si, oba ve stejným okamžiku a bez jedinýho zaváhání, 

podali ruce ke kamarádskýmu zalomení palce. 
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Zvláštní znamení touha 
Marek Kysilka - Fenik                                             Poezie Oldpsavci 

 

Vnořeni do zamlklých roklí 

stoupámezvolna k prameni 

z toulání dávno již jsmezcvokli 

hledáme zvláštní znamení 

 

Smrákáním ploužíme se zmoklí 

banální strouhou z kamení 

prozatím neprosíme o klid 

zmrtvělé můry v plameni 

 

Ještě se prozpíváme k ránu 

obzorům otvíráme bránu 

z popela stíny odletí 

 

Svítáním dereme se strží 

s mámivou touhou jež nás drží 

na štrece zimou k podletí 

 

Spomienky budúceho starca 
Peter Jokl – Joko                                    Poezie Oldpsavci 

 

Bál som sa aby mi neprechladla hlava holá ako dlaň 

Postál som vo farebnom kruhu jesene 

Na minútu fajčil a hľadel na minutú dúhu 

pri nohách 

mi na bezkonárie narieka hluché suché lístie 

Bál som sa aby mi neprechladla hlava holá ako dlaň 

Postál som na okraji marca 

zima ma prešla 

Učím sa ako sa do hory volá la la la 

naozaj som sa bál o svoju holú hlavu a kosti 

akosi som nezbestarostnel v tom marcovom nečase 

Slimačiu mám radosť 

na minútu presne vysmažil som rezne 

V mladosti mal som plnú hlavu starostí 

aj tak spievali sme 

stále 
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tie isté songy:“ Lajka vzhůru letí.“ 
 

Bál som sa aby mi neprechladla hlava holá ako dlaň 

Postál som uprostred nevšímavosti 

s malou čiernou skrinkou 

Červenám sa ver mi verná 

zver mi vertikálu tvojho pohlavia 

či horizontálu tvojich úst 

neustúpim im 

brčkavým černiciam 

červeným černulám 

čertvieako čertviečo čertviekto 

Neposlúchla ako to lístie 

a tak kráčam po tmách trmách vrmách 

ako bezočivá cena Tvojho lona 

Clona ostrosť jas 

chce to čas 

V myšlienkach 

uľahnem v šere s ňou 

pod plot 

otvorím kompót 

s jedinou čerešňou 

Čerešňokňažník. 
 

Bál som sa aby mi neprechladla hlava holá ako dlaň 

Na minútu v nekončiacej zime 

v tichu dychu hreším 

balkónový chlad 

Posledná pahreba pahrebka 

v kútiku úst 

už niet kam ujsť 

v erárnych papučiach 

čas zastal ako stekance farby na mrežiach 

pár snehových vločiek sa ich drží 

z druhej strany 

Ticho 

už žiadne čí čia čie 

už žiadne pre koho 

s kým 

a prečo 
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Smolnej pátek  
Jan Frána – Hafran                                                   Próza Oldpsavci 

 

Ten pátek jsem prostě neměl štěstí. A ani nemuselo bejt třináctýho. 

V práci celej den blbec, korunovanej úkolem od šéfa v půl čtvrtý – 

prej na 20 minut. Podle očekávání jsem to dodělal ve tři čtvrtě na pět, 

což znamenalo, že vlak prostě nestihnu. Ten vlak, kterým jsem měl jet 

s naší osadou na sever, do oblastí, kde jsme ještě nebyli a kam nás 

pozvali na svůj srub tamní trampové. Narychlo jsem si vytisknul 

zvadlo s mapkou a chytil spoj o dvě hodiny pozdějc. Do cílový stanice 

jsem tak dorazil pochopitelně za tmy a podle popisu mě čekalo 

nějakejch šest kiláků na srub. Kamarádi už tam určitě jsou a už se 

hraje. Ach jo. 

No nic, juknul jsem do mapky, hodil uzdu na záda a vyrazil. Byla tma 

jako v pytli, měsíc skoro v novu a pod ním mraky. Dokud se šlo do 

kopce po polní cestě, ještě to šlo, ale když jsem podle instrukcí sešel 

na pěšinu, bylo hůř. Zakopával jsem o kořeny, větve mě šlehaly přes 

obličej. Svítil jsem si sice baterkou, ale nebylo to moc platný. Stačilo 

to tak na to, abych pěšinu neztratil. Ale i tak jsem se blížil 

k vysněnýmu srubu, k ohni, ke kamarádům a k večeři. Už jsem byl 

prakticky na hřebenu kopců a to znamenalo, že teď konečně začnu 

klesat a po slabým kilometru bud na místě. Pak jsem dorazil na 

rozcestí. To mě zmátlo, o ničem takovým mapka nic neříkala a tím 

přede mnou vyvstalo dilema, kam jít. Obě cesty skutečně vedly dolů, 

obě pěšiny byly zhruba stejně vyšlapaný.  Sednul jsem si na nejbližší 

pařez a přemýšlel. A jak jsem tak dumal a zíral do mapky, nakonec 

jsem to vykoumal. Podle základního směru je to ta levá. Sbalil jsem 

mapku, hodil uzdu zase na záda a vykročil. Právě v tom okamžiku mi 

zdechla baterka. Definitivně. Žádnej z mejch oživovacích pokusů 

k ničemu nevedl. No nic, už je to opravdu jenom kousek. 

S vyvalenejma očima a napřaženejma rukama jsem se potácel tmou. 

Připadalo mi, že už je to víc než kilák a že jsem už sešel níž, než jsem 

si představoval, jenže takhle potmě člověk snadno ztratí pojem o čase, 

o vzdálenosti a nadmořský vejšce ani nemluvím. Naštestí všechno má 

svůj konec a mělo ho i moje strastiplný putování, protože jsem 

najednou vypadl na nějakej palouček a skoro nosem vrazil do srubu. 

Zarazilo mě, že před ním nehořel oheň a ani vevnitř se nesvítilo. 

„Že by šli na pivo?“ blesklo mi hlavou, když jsem si vzpomněl, že 

tady pod kopcem je hospoda, kde jsou trampové velmi vítáni.  



 236 

„No co, podívám se dovnitř a na kluky počkám, pro dnešek mám 

courání už plný zuby,“ ubíral se dál tok mých myšlenek. 

Po dřevěných schodech jsem vystoupil ke dveřím a vzal za kliku. Fajn, 

bylo otevřeno. Vstoupil jsem dovnitř. Byla tam ještě větší tma, než 

venku. Ve tmě jsem tápal a doufal, že si oči trochu zvyknou aspoň na 

tolik, abych se nepřizabil o stůl a našel postel, na kterou bych hodil 

záda. No, stejně jsem zakopnul po pár krocích a padnul na něco, co mi 

připadalo jako odloženej bágl. 

„Takhle to prostě nejde,“ řekl jsem si a ještě vleže nahmatal ve 

žracáku sirky. 

Zapálil jsem první a uviděl to. Krve by se ve mně nedořezal. To, na 

čem jsem ležel, byl chlap a z jeho zad trčela kudla. Ve světle sirky 

jsem mu sáhnul na ruku, že bych jako nahmatal puls, ale už první 

dotek mi prozradil, že je to zhola zbytečný. Byl studenej a tuhej. 

Postavil jsem se a horečně přemýšlel co dál. Co se tady stalo? A jsem 

tam, kde jsem měl bejt?  

Doufal jsem, že ne, že ten na zemi není nikdo z kamarádů. Další sirka 

mne zavedla a kousek dál a přinesla další úlek. U zdi tam ležela rakev 

a v ní další chlap. Na toho už jsem ani nasahal, pokud jsem v tom 

slabým mihotavým světýlku mohl soudit, ten už byl mrtvej nějakou 

dobu.  

Pak jsem to uslyšel. Nějakej šramot, vrznutí. Hmátnul jsem k boku po 

noži a nahmatal jenom prázdný pouzdro. Polil mne studenej pot, když 

jsem si vybavil, jak jsem odpoledne přiletěl z práce a na poslední 

chvíli si v kuchyni krájel chleba na cestu a jak jsem si tam ten nůž 

položil, když jsem chleba balil do žracáku.  Propadl jsem panice. Celej 

rozklepanej jsem couval, až jsem zase zakopnul o nebožtíka s nožem. 

Bylo to sice nechutný, ale v tom strachu jsem to fakt udělal. Zkusil 

jsem ten nůž ze zad vytáhnout a ozbrojit se. Marně, vězel tam pevně a 

ani se nehnul. A že bych s ním cloumal, to už bylo na mě moc. Vzdal 

jsem to a snažil se zmizet. Nějak jsem se zamotal a najít dveře mě 

stálo dalších pět sirek. A ještě to nebyly ty správný.  

Ocitl jsem se místo venku v další místnosti. Chtěl jsem se vrátit, jenže 

ty pitomý dveře se mi za zádama přibouchly a nešly otevřít. A do toho 

se ozval zase ten zvuk. To příšerný dřevěný vrzání. Udělal jsem pár 

kroků a obětoval další dvě sirky. Najednou se mi pod noham pohnulo 

jedno prkno. Leknul jsem se, podíval se dolů a tím ztratil ostražitost. 

Koutkem oka jsem zahlídnul siluetu chlapa, jak se na mně zprava řítí. 

Stačil jsem se otočit, napřáhnout ruce, zaregistrovat rozšklebenej 

ksicht a pak do mě plnou rychlostí narazil. Sirka mi vylítla z ruky a 
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zhasla. Nekonečnou dobu jsme tam ve stoje a černočerný tmě zápasili, 

pak jsem ztratil rovnováhu a naznak padal. Chlapa jsem strhnul na 

sebe. Poslední, co jsem cítil, byl silná rána do zátylku. 

--- 

Probuzení bylo krutý. Někdo na mě vychrstnul kýbl studený vody. 

Ležel jsem na zádech na trávě, nade mnou modrý nebe, krásný modrý 

nebe, který narušovala jenom postava snědýho chlápka s kýblem 

v ruce. Koukal na mě krajně nepřívětivě. 

„Teď mě dorazí,“ napadlo mne a málem jsem zase omdlel. 

„Už se probral!“ houknul někam za sebe drsným, chraptivým hlasem. 

Do zornýho pole mi vstoupila další postava. Policajt. Na nepatrnou 

chvilku se mi ulevilo. Ale ani jeho pohled nebyl bůhvíjak milej a mně 

došlo, že jsem v háji. Myšlenky v bolavý hlavě se rozeběhly plnou 

rychlostí a přinesly nejenom vzpomínku na hrůzy předchozí noci, ale i 

na moje prázdnou pochvu od nože a na to, jak se snažím vytáhnout 

vražednou zbraň z mrtvoly. Otisky prstů! A tak ze mě vypadlo to 

nejbanálnější a nestupidnější, co jsem v tý chvíli mohl říct. 

„Já - já ho nezabil,“ vyblekotal jsem ze sebe. 

Policajt obrátil oči v sloup a zavrtěl hlavou. 

Snědej chlapík vedle se ušklíbnul. 

„To je od tebe hezký, mladej! Tak se tady přestaň válet a koukej jít 

toho upíra zase nasadit na dráhu, já to po tobě spravovat nebudu. A to 

vloupání si tady vyříkej se strážmistrem, máš štěstí, že se nic 

neztratilo!“ odplivnul si, otočil se a odcházel.  

Tím se do mýho zornýho pole dostalo něco novýho. Dřevěná, pestře 

pomalovaná stavba, která měla kolečka a velkej štít. A na tom štítě 

nápis.  

STRAŠIDELNÝ DŮM  
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***** 
Stanislav Dlouhý – Hadži                                         Poezie Oldpsavci 

 

V soumraku divoké krajiny 

vedu svůj kmen 

Klaníme se větvím 

ptákům barvíme šediny 

Je těžké hledat stopu 

na konci hořiny 

Tak zkoušíme 

vracet trny do keřů 

Pálit rozcestníky 

Jenže máme 

poplivanou tvář 

a nesplacený dluh 

Snad i proto 

pijem s Quijotem 

nazdařbůh 
 

Údolí sedmi trav 
Zdeněk Ryšánek – Crischot                              Poezie Oldpsavci 

 

V Údolí sedmi trav 

jsem vrhal nože. 

Placka mi visí 

na stěně. 
 

Údolí sedmi trav 

- můj Bože - 

na podzim procházel jsem 

zasněně. 
 

Teď ňákej ochránce 

tam pase kozy 

a zákaz vstupu 

visí na plotě. 
 

Vážně už 

opráším svůj kolt 

a nízko zavěsím ho 

proklatě. 
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Bejt krásně línej ... 
Zdeněk Ryšánek – Crischot                              Poezie Oldpsavci 

 

Pátečním courákem si cestu razím 

z kruhu povinností. 

Občas už krátí se mi dech 

a řídnou moje kosti. 

 

Táhne mi šestej kříž 

jsem v  'produktivním věku', 

ze všeho nejraděj 

si ale balím deku. 

 

Kafe já mívám rád 

z vomlácenýho echa 

a k smrti se mi příčí, 

když kamkoliv se spěchá. 

 

Pátečním courákem si cestu razím 

do mýho kraje, 

tam kde se pije rum 

a pořád férově se hraje, 

 

tam, kde se můžu válet na stráni, 

bejt krásně línej ... 

Dřív než to za mě udělá 

zas někdo jinej. 

 

Vlak do stanice Druhý breh 
Miroslav Marusjak – Miky                         Poezie Oldpsavci 

 

Na druhom brehu 

brehu rieky horia ohne 

a náš život 

stúpa nenútene 

ako cigaretový dym 

v zabudnutej krčme 

Aj umieranie 

má svoje fajčiarske pauzy 
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Staničné čakárne 

razia dezinfekciou 

ako vykopané hroby 

vysypané chlórovým vápnom 

Na stenách 

neplatné počmárané 

cestovné poriadky 

Hľadáme márne spojenie 

hľadáme v tichu 

hľadáme hlboko v nás 

hľadáme hlboko v dychu 

hľadáme v blízkosti slov 

a nemáme čo povedať 

Ospravedlňujeme sebe 

za všetky svoje previnenia 

minulé súčasné aj budúce 

Voláme sami sebe 

mobilným telefónom 

Blúdime v sebe 

Tuláci po hviezdach 

v súradniciach vesmíru 

svojej súkromnej samoty 

Vďaka modernej dobe 

antikoncepčné pilulky 

zabraňujú počatiu 

nenarodia sa noví Hemingwayovia 

ani žiadny Jack Kerouac 

Nikto o nás nenapíše 

Je toľko mizerných kníh 

je toľko falošnej romantiky 

červených knižníc 

Skutočné príbehy 

pravdivé a bez príkras 

píše život sám 

Máme strach 

že vlak 

bude mať meškanie 

Modely železníc 

spolu s detstvom 

v kúte zaprášenej povaly 
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v zalepených škatuliach 

Skrz zelené krivky 

blikajúcich elektrokardiogramov 

vzývame nehu 

Upierame svoj zrak 

k druhému brehu 

kde planú ohne 

znejú gitary 

a podivné piesne 

o diaľkach a túlaní 

V kruhu sedia postavy 

správnych chlapov a dievčat 

s tvrdým pohľadom 

pritom tak verným 

ako ich psy 

Rozmelnené spomienky 

presievame medzi prsty 

ako úlomky pieskovcových skál 

Nad vchodom stanice 

nečitateľný nápis 

čo dávno otrieskal čas 

Snívame o láske 

zatiaľ čo ostatní 

okolo nás 

myslia už len na dôchodok 

Vyzeráme nervózne svoj vlak 

vo vačku lístok 

do stanice Druhý breh 

a telegrafné drôty spievajú 

Musí to byť 

môj vlak má zelenú... 
 

Až dôjdeme na konečnú 

určite nás tam budú čakať 

kamaráti v kruhu ohňa 

Držte nám fleka 

a nevychľastajte všetok rum! 

Moc radi 

si s vami dáme loga... 
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Jsme 
Miroslav Marusjak – Miky                         Poezie Oldpsavci 

 

Jsme stejní 

nebo jiní? 

Jsme jako oni? 

Jsme jiní 

na okraj společnosti 

za policejní pásku vytlačeni 

Jsme slušní 

přesto zhovadilí 

rozdáváme 

sami sebe bez sobectví 

V srdcích 

bující metastáze tuláctví 

přesto překypujeme životem a zdravím 

jsme nemocní poznáním 

Kráčíme kupředu 

bez okázalé pózy 

bez ustavičného spěchu 

bez davové psychózy 

Jsme jiní 

na pohodlí kašleme 

s naběhnutými žílami 

námahou hekáme 

svůj hotel Hillary 

na hřbetě táhneme 

Křičíme své polopravdy 

že jsme děti neviny 

co se k čistotě 

brodí skrze hřích 

Jsme odsouzeni 

nést svůj kříž 

Jsme čistí 

čistější než padlý sníh 

přesto smrdíme 

potem 

kouřem 

pivem 
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korunou 

Hlavy navoněných panáků 

se zběsile kamsi ženou 

zhnuseně od nás odvrací 

odulé napudrované ksichty 

Jsme jiní 

blázni zralí k odchycení 

jsme jak tvorové 

k vymření předurčení 

Jsme ti co nepřivykli 

asfaltu a betonu měst 

Jsme naivní snílci 

jsme poslední romantici 

na botách prach hvězd 

ze souhvězdí Velkého Tuláka 

Jsme chmýří pampelišky 

při okraji polních cest 

co čeká na vítr 

aby mohlo odletět 

 

Kacíř vzpomínek 
Jan Pohunek – Přebral                                       Poezie Oldpsavci 

 

„Kdo nezná dějiny, je odsouzen k jejich opakování,“ 

pravila moudrá hlava s titulama… 

Takže teď sedím u kamen, 

krmím je našima kronikama. 

 

 

O nevydařeném svrhnutí šerifa v důsledku požití nekvalitní 

lihoviny 
Petr Soldát – Harmonika                                   Poezie Oldpsavci 

 

Těsně před tím velkým pučem, 

zlili jsme se ovohučem. 
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Z cesty průsvitných poutníků na obzoru 
Jan Pohunek – Přebral                                       Poezie Oldpsavci 

 

Jsou bílé noci bez přestání 

a v dálce tiše zvoní zvon 

už není, jaké bylo klání, 

a v travách ztrácí se můj skon. 

 

Jsou luka bledá, bílé tváře 

úplněk spěchá do dáli, 

z osudů zbyly slabikáře 

písmena měsíczapálí. 

Doutnají slova, hoří věty, 

a chladně s nimi vzpomínky, 

od měsíce jsou bílé květy - 

- asfodelové plamínky. 

 

Jdem nocí tichou, úvozem a polem 

a jenom tiše cinká cos 

a nevíme už, kam snad půjdem, 

tak možná klekni na zem, pros. 

A hledej v cestách, hvězdách směry, 

vkroč ze silnice, do lesa - 

 

- jsou stromy mocné nebe vzpěry 

jen pro ně nebe neklesá. 

 

Keltský odkaz 
Miroslav Valina                                   Poezie Oldpsavci 

 

Před tímhle žitím 

byl jsem orlem, 

byl jsem vlkem, 

byl jsem i pěnou na pivu… 

 

A budu, věřím, zase orlem, 

budu vlkem 

a budu rád i pěnou na pivu. 
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Faust pas 
Jan Pohunek – Přebral                                       Poezie Oldpsavci 

 

Sbalil jsem bez pomoci, 

čekal na zastávce, 

na Stožci o půlnoci, 

řval na křižovatce: 

 

„Tak pojď ke mně, rohatej, 

duši máš po chuti, 

jen mi za to, prosím, dej, 

změnit rozhodnutí. 

 

Říct tý holce před léty, 

zvážit dávný rady, 

vysrat se na zálety, 

držet kamarády. 

 

Neznat výnos, úrok, dluh, 

poznat cizí kraje… 

hele - kohout, svíčky, kruh, 

šanci dej a tvá je!“ 

 

Ďábel se jen rozesmál: 

„Dávno jsi náš splátce, 

část duše jsi odevzdal, 

každý křižovatce!“ 
 

 

Přezdívka 
Miroslav Novák - Kazatel                                       Poezie Oldpsavci 

 

Neumím akord na kytaru 

noty, ty jsou pro mě vzduch 

o zpěvu nemám ani páru 

zato mám absolutní hluch 

 

Co mi však hlava vůbec nebere 

proč mi kamarádi říkaj Tetřeve 
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Sbor bledých pánů 
Eva Obůrková – Šklíba                                               Próza Oldpsavci 

 

Karkulínova maturita nás měla přijít draho. 

Ač jsme ho ubezpečovali, že řidičák i maturitu má kdejaký blb a tudíž 

není jediný důvod, aby se mezi davy úspěšných nezařadil i on, 

vykládejte to trémistovi Karkulínovi. Nevěřil nám, a tak se bál. A 

protože se bál, začal se učit. A protože se bál opravdu fest, začal to 

učení s sebou tahat i na vandry. 

Každý, kdo tohle někdy zkusil, ví, že neexistuje větší pitomost, ale 

Karkulín nedokázal od svého nápadu couvnout. Všechny maturitní 

otázky si pečlivě vypsal na drobounké lístečky a jejich obsah se začal 

učit zpaměti. Protože ho naše křandání rušilo, odešel do exilu a 

obsadil posed nad studánkou. Tak si ho samozřejmě záhy všimli 

všichni, pro které byla tůňka ve skalách jediným zdrojem vody široko 

daleko. První to odskákala nejbližší T.O. Karolína; tamní osadníci se 

pokusili Karkulína neúspěšně vyhnat jinam a nakonec prohlásili, že 

než poslouchat ustavičné drmolení, které se k nim celé víkendy neslo 

údolím potoka, radši budou pár týdnů jezdit někam jinam. 

K tupohlavcům z T.O. Vosí zadek se Karkulínova moudra už 

nedonesla, ale zato se pro ně stal dalším dobrým důvodem, proč 

zvysoka dlabat na všechny školy. Dobromyslná a obstarožní smečka 

z T.O. Sokolí hnízdo ho rušila dobře míněnými radami a dělala mu 

v hlavě ještě větší binec, náhodní vandráci ho pokládali za šílence a 

zbloudilí turisté prchali, jakmile ho zahlédli. 

Údolím se rozlezly chmury. 

Bouřit se začala i okolní příroda. Jeleni si cpali parohy do uší, lišky 

organizovaly protestní noční štěkavé demonstrace a zbytek fauny 

zabobkoval okolí naší do té doby smraduprosté osady. Podivné žluté 

hromádky v okolí byly označeny za kuní blití – nicméně kuny na 

rozdíl od lasiček odnesly nepřetržité Karkulínovo blábolení jen 

žaludeční nevolností. Lasičky zdrhly úplně. 

S Karkulínem to mezitím jelo z kopce. To, co mu přece jenom uvízlo 

v palici, bylo k ničemu. Když jsme ho namátkově vyzkoušeli, tvrdil, 

že Sabina byl vlastenecky zaměřený spisovatel v době renesance, 

Machiavelli je sirup proti kašli a Jiráskova trilogie se jmenovala Ticho, 

Temno a Smrad. 

A právě Jiráskem, který to už zřejmě taky nemohl poslouchat, to 

začalo. 
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*** 

Na starce v extravagantním tmavém kabátě, který sedává na pařezu 

kousek od studánky, cosi drápe brkem a trousí kolem sebe papíry, nás 

jako první upozornili exoti z pískovny. Podivná nesourodá společnost 

jezdívala do skal jen občas, ale vždy provázená hordami dětí, a snad 

právě proto měli znepokojivý talent hledat pedofily za každým 

smrčkem. Dědek se ale o své okolí valně nezajímal a zřejmě byl 

hluchý jak poleno, protože nereagoval ani na dobrý den a podobně.  

Pokrčili jsme nad ním rameny a nechali ho být. 

Další víkend bylo hůř: dědek se objevil jen na chvilku, ale v sobotu 

v poledne začala kolem studánky kroužit bába; měla kosu, tváře divé, 

plachetku a divně se po nás koukala. Další víkend stařena zmizela, ale 

vystřídala ji jiná; sice mírumilovnější, zato ji doprovázeli čtyři haranti, 

dva psi a roj včel, a ještě kousek za nimi se táhla bosá rozcuchaná 

holka v noční košili. 

To už nám hlava nebrala; v údolí začalo být rušno a z chození pro 

vodu se stala príma adrenalinová zábava, kdy jsme se vzájemně 

trumfovali svými zážitky. Dědka a procesí bab postupně doplnila 

dáma na černém koni, fousatý chlápek s korunou a zlatým pohárem, 

krojovaná vesnická chasa jak vystřižená z Prodané nevěsty, pejsek 

s kočičkou, hejno dudáků, obří prsatá ženská v bílém a další zjevy. 

Ale všechno to vyvrcholilo jednou v pátek večer, když na nás ze 

studánky vybafl vodník. Měl krvavý zuby a na rozdíl od všech 

ostatních se nezdálo, že by nás neviděl.  

Po tomhle zážitku slabší povahy odmítly chodit pro vodu a zbytek se 

začal hádat. 

Karkulín, vyhnaný z posedu, se tvářil dotčeně, zvlášť když halasná 

diskuze co, proč, kdo a jak nepřinesla žádný výsledek. Pak ale někoho 

napadlo podívat se do těch jeho lejster a skalami se rozlehlo vzteklé 

zavytí. 

„No prosím,“ ječel Volejovka, „co myslíte, že celý dny na tom posedu 

omílá? Romantika a realismus v české próze! Má to tu černý na 

bílým! Dědek na pařezu? Jirásek! Ta bába s kosou? Erben! Bába 

s dětma a čoklama? Němcová! Vodník? Zase Erben! Krucinál, co nás 

čeká zítra?“ 

Karkulín blábolil cosi o matematice a deskriptivní geometrii, my mu 

dovolili návrat na jeho milovaný posed a ráno šli pro vodu raději do 

vesnice. 

Cestou k vlaku jsme si všimli, jak se v závějích loňského spadaného 

listí radostně prohánějí odmocniny a diferenciální rovnice. Jirásek 
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trůnil na svém pařezu a poprvé nám vesele zamával, zatímco od 

studánky se neslo temné skřehotání. 

Čekalo nás dost trpké jaro. 

*** 

O tom, co se v údolí děje, se naše banda moc nešířila. Vyprávějte 

někomu, že máte ve studánce vodníka a kolem chodí babička od 

Boženy Němcové – v nejlepším případě si dotyčný bude myslet, že si 

z něj děláte srandu, v nejhorším na vás rovnou zavolá lapiduchy a 

tradá na uzavřené oddělení do blázince. Nedalo se to vyprávět ani jako 

zábavná historka. Ostatně veselého na tom nebylo vůbec nic – 

Karkulína od maturity vyhodili a už nikdy víc jsme o něm neslyšeli. 

Zůstalo jen ticho, temno a smrad. 

A hlavně jsme tomu vůbec, ale vůbec nerozuměli. 

Ostatní vandráci tomu taky nerozuměli, ale mluvili; občas až moc. A 

navíc jedna ženská ze Sokolího hnízda o tom napsala článek do 

časopisu pro záhadology, pár dalších do novin a ještě o tom stihla 

natočit televizní reportáž. Tohle vysílání a veškeré zábavné 

počteníčko k nedělnímu kafíčku mělo nedozírné následky, a tak 

začátkem léta údolí zaplavili turisti, lovci přízraků a další televizní 

stanice. I my byli za mediální hvězdy a tolik lidí jako tehdy za námi 

nepřijelo ani o výročním potlachu. 

Teorií, proč k těm podivnostem dochází zrovna tady jsme si za celý 

den vyslechli dost a dost, jednu potrhlejší než druhou. Že prý tady je 

keltské pohřebiště a ve vzduchu se vlní zvláštní fluidum. Že tu za 

třicetileté války pobili oddíl krvelačných Švédů a ti se teď mstí. Že je 

vede otrhaný bubeník a ten je ze všech nejhorší. Že sem vede 

podzemní chodba z Českého krasu a všechno to dělá Hagen a jeho 

věrní. Došlo i na historku o strašlivé železniční nehodě, vylepšenou 

podezřelými údaji značně pochybné faktografické hodnoty: prý že tu 

ty lokomotivy jsou pořád někde zahrabané i se zuhelnatělými zbytky 

mrtvol.  

Když přicházející večer vyhnal vetřelce zpátky do civilizace, sesedli 

jsme se kolem ohníčku, vyhnanci ve vlastním světě, a místo dalších 

žalozpěvů nad svým osudem jsme si dali pár veselých písniček, třeba 

Velrybářskou výpravu, Baladu o Islandu a tu o sboru bledých pánů, co 

přecházejí řeku, a usmýkaní vším tím veselím radostně zalezli do 

spacáků. 

Tu noc se údolí nadechlo, potěšeno nevídaným zájmem, a přízraky od 

studánky plíživě roztáhly prstíky i do okolních roklí a strží. 

Ráno tudíž bylo ve skalách poněkud těsno. 
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Proti tomu, co se dělo teď, byli Jirásek, polednice i babička legrace. 

Davy nedělních výletníků s jekotem prchaly před hloučky různě 

otrhaných halamů v keltských řízách a v orvaných švédských 

uniformách. Ze skal znělo temné bubnování, výkřiky druhého 

dobyvatele Islandu, co ze skály padal a příšerně řval, a taky jekot obětí, 

kterým Hagen s partou nacistických kámošů prokusoval krční tepny. 

O balvany a kamenné stěny si odírala boky brigga zvaná Malá Kitty, 

plácající se na říčce mezi skalami, v brodu přeskakovali z šutru na šutr 

bledí pánové, a kdo se z toho všeho nezbláznil hned, toho dorazily dvě 

rozjuchané lokomotivy plné kostlivců, co se honily po lese a koho 

nepřejely, toho aspoň uvařily v páře. 

Sbalili jsme saky paky a potupně vyrazili pryč, přes pole opačným 

směrem, než kde ležela zdivočelá železniční zastávka. Akorát 

kamaráda Čáru, který celou cestu rozebíral technické parametry 

lokomotivy značky Orenstein & Koppel a dožadoval se návratu, aby 

zjistil, jestli ta druhá mrcha byla Reşiţa nebo Malletka, bylo nakonec 

potřeba nekompromisně uzemnit pánví.    

*** 

V letech, která následovala, začali do skal jezdit jiní; vznikla tu prý 

naučná stezka a stará sýpka ve vesnici přes léto sloužila jako 

strašidelná hospoda. Bylo to jeden z mnoha fleků, co se o nich 

donekonečna psalo v časopisech i v knížkách o oblíbených výletních 

lokalitách. Pak postupně humbuk utichl a zas tu chcípl pes, ale ani to 

nás nepřimělo k návratu. Nakonec jsem se tam vypravila téměř po 

třiceti letech sama, v podivném podzimním bezčasí, v čase bez lidí, 

všední den koncem listopadu. A odpusťte si úvahy, co jsem šla hledat. 

Nic, jen jsem utloukala čas, strávený v blízkém městě. Nic jsem 

nečekala a právě toho se mi dostalo vrchovatě i s nášupem. Po nás ani 

po těch, co přišli pak, tu už nezbyla ani stopa. Pískovně se odrolily 

hrany, byla zanedbanější, zarostlejší a nelákala vůbec ničím. Nenašla 

jsem ani maličký úhledný totem u Karolíny, ani zvláštní kamenné 

kruhy ve skalnatých stráních, a trasu ke studánce jsem ve spleti 

úzkých zvířecích steziček vyluštila až na třetí pokus.  

Když se pak zdálky ozvalo zahoukání vlaku, věděla jsem, že na cestu 

k zastávce mám přesně deset minut. Dopřávala jsem si ještě poslední 

dlouhý pohled do bílých strání a šedých skal, a dávala zřejmě poslední 

sbohem dávným časům… když se za zátočinou mezi zasněženými 

stromy vynořil bledý stín muže v tmavém plášti, a pomalu se vydal 

přes řeku. Škraloupy ledu se pod jeho kroky prolamovaly, jako když 

praská sklo. Za ním se ze stínů vynořil druhý… a třetí… a další. Před 
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mýma očima tu sbor bledých pánů po letech opět přecházel řeku a já 

tiše pozorovala to divadlo. Na rozloučenou? První bledý pán se už 

škrábal vzhůru strání, když se ten poslední pootočil. Byl starší než 

ostatní, měl brejličky a pod paží štos papírů. Vida, problesklo mi 

hlavou, tak pan Jirásek si tu našel kamarády. Pak mi zamával, tak jako 

kdysi, a já mu váhavě odpověděla. 

*** 

Tím vlakem jsem nikdy neodjela. Zůstala jsem v údolí, kde ráno co 

ráno přechází řeku sbor bledých pánů, kde Jirásek něco tiše drápe na 

pařezu a okolo v trávě popolézají skvrnití mloci a exponenciální 

rovnice. V jejich stopách ráno co ráno přecházím řeku a pak po okolí 

sbírám střepy sebe sama. Ano, mám všechno, co má ženská mého 

věku mít, ale ve skutečnosti den co den stojím rozbitá na kusy před 

zavřenými dveřmi, za nimiž údolí žije jako kdysi, jako místo, kde se 

zpívá, pije a jí – ale beze mne.  

 

 

Na křídlech 
Jan Frána – Hafran                                       Poezie Oldpsavci 

 

Na černých křídlech havranů 

Na všem strachu co tu zbyl 

Jen s odvahou Sparťanů 

Tam někde od Thermopyl 

 

Svou svatou zemí kráčíme 

My rebelové bez příčiny 

Mundůry prastarý nosíme 

Z módy vyšlí podivíni 

 

Dnes pýchu všedních dnů 

Střídá plebs vznešenosti 

Posledních Don Quichotů 

Čistý lidský důstojnosti 

 

Nad hlavou hrozí vesmíry 

Že možná už ráno nevstanem 

Jsme jenom svatí bez víry 

A bůh Pajda pohanem 
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Příchod podzimu 

Jan Frána – Hafran                                       Poezie Oldpsavci 
 

Pádící mraky letí oblohou, 

jak padnou k zemi stromům větve rvou, 

listí barevný zeleň vystřídá, 

smutno je, smutno je, podzim začíná. 

Toulavejch psů cesty nekončí, 

nehledaj domov ani bezpečí, 

koním už zase tráva uvadá 

a déšť, a déšť jen na chvíli ustává. 

Do čaje dáváš zase rumu víc 

a tušíš že zejtra nebude už hic, 

v botách mokro když šlápneš do louží, 

a zima a zima leze pod kůži, 

 

Zas končí léto, slunce ztrácí lesk, 

zas končí léto a vítr nese stesk, 

zas končí léto a ptáci táhnou dál, 

zas končí léto, čert aby to spral. 
 

 

Balada o těžkém žití s dobrým koncem 
Petr Soldát – Harmonika                                  Poezie Oldpsavci 

 

Padá vloka za vlokou. 

Jaru zima vládu předat nechce 

a vandráci, co v mrazu vypadají křehce, 

o led si v nervu pěsti roztlukou. 
 

Furt padá vloka za vlokou. 

A příroda, ta matka smělá 

kol dokola se jenom bělá 

a vandrák šplouchá cestou dalekou. 
 

Pořád padá vloka za vlokou. 

Ten vandrák, pěsti roztlučené 

kanady cestou promočené 

na baru dává velikou. 
 

Hurá, padá vloka za vlokou. 
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Kytara   
Jan Frána – Hafran                                       Poezie Oldpsavci 

 

Po pražcích mí kytary, žene se vlak nadějí 

a píseň o toulání zpívá 

Po pražcích mí kytary už slyším hvízdat píšťaly 

tak to někdy u tuláků bývá 

 

Tak ji hodím přes rameno, 

pojď ty moje prkno toulavý, 

Já vím, že máš pravdu, 

ani mne už to doma nebaví. 

 

Divný jsou mí nálady, když vlak v lesích zastaví 

a už jen kousek cesty zbývá 

Divný jsou mí nálady, když ani déšť mi nevadí 

a slunce za mraky se skrývá 

 

Tak svý věci usuším, 

no zmok jsem co má být. 

Kytara mi odpustí, že je mokrá, 

vždyť to není poprví 

 

Struny se rosou pokryly, prsty už se hýbat nechtějí, 

to se  k ránu někdy stává. 

Struny se rosou pokryly, snad to tolik nevadí, 

stejně už musím zase vstávat 

 

Možná nejsem ten pravej říkám, 

když mám ji v náručí 

Řekne něco radši zahrej, 

vím že tě to nikdo neučil 

 

Po pražcích mí kytary, prsty kankán tancují, 

už jsme spolu asi napořád 

Po pražcích mí kytary, žene se vlak nadějí 

a koleje už začínají hrát 
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Vánoční listopad 
Jiří Bok – Bokajs                                                     Próza Oldpsavci 

 

Zkrátka se tak někdy zadaří, že se vám splní vánoční přání. 

Třeba už na podzim. No, fakt! 

Jsou věci mezi nebem a zemí. Anebo mezi Puňťou a prérií. Dle 

libosti!  

Jsem cvok do vláčků. Teda speciálně do náklaďáků. Fascinuje mne 

ten rachot a skrytá síla, když se mašina dere do kopce a za jejím 

duněním klapou poslušně plný uhláky. Nebo štěrkový sypáky. Nebo 

plošiňáky s autama. 

Jo, a taky jsem tramp. Teda byl jsem samotář a teď jsem spíš šamotář. 

Ne, není to moje přezdívka. Holt to je tak, že jsem skoro vlastní vinou 

ve dvaceti nechal nohu pod tramvají. A pajdejte s protézou po 

kotárech. Když to furt bolí. Občas mne ségra, když má větší volno, 

vyveze na trampskou osadu. Tedy do osadního městečka. Znáte to! 

Parkoviště nestíhá, a ten pohled, když se šerifové postaví za své 

sekačky a mulčovače. Večerem probleskují desítky ohýnků a zní 

desetkrát, nezávisle na sobě "Rovnou, jo tady rovnou", navíc 

dvacetkrát "Tak už sem ti teda fouk", s proložením "U stánků". 

Jsem jí teda samo vděčnej, ale co je moc, to je moc, když blinkají 

celou noc! Tudíž mám největší radost, když si udělá čas máma, naloží 

mě do autíčka a vyrazíme na lov náklaďáku. 

Mám to vymyšlený. Čekáme na peróně západního nádraží, až se 

přirachotí z hlavního "náš" vláček. Když se pak odkýbluje do údolí 

řeky, jedeme honem k viaduktu. Občas se podaří nádherný fotky, když 

se obraz mašinky odrazí od hladiny. Pak fofrem podél trati za bývalou 

zájezdní hospodu. U závor na fíru zablikáme. Potom musíme kvaltem 

k tábořišti skautů, kde nám ta nádhera odsupí do kopců.  

Dál silnice nevede. Musíme objet kopec a počkat na nádraží, kam ten 

vlak veze svou zátěž. 

Tuhle horskou jízdu mám tak jednou za dva měsíce.  

Zrovna teď sedíme na pustém nádraží. Prázdnotu podtrhují i stromy, 

které už podzim orval skoro o všechny listy.  

Za chvilku přijede osobák , který pak má už jen dojezd do "hlavního". 

Kdo by tady na jednu stanici nastupoval. 

Na zadní koleji čeká "můj" vláček, náklaďáček. Deset uhláků.  

U lokomotivy klaply dveře a strojvedoucí slezl po schůdkách. Prošel 

se kolem stroje a pak si to namířil k perónu.  
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Takovej montérkovej tlouštík. Mrknul na mě  a otočil se k mámě. 

"Dobrej večír. Víte, jak jsme spolu tůhle mluvili? Tak dnes by to šlo. 

Vemte kluka támhle po přechodu a zadem k mašině. Já se mrknu k 

vejpravčímu". 

A byl pryč. 

Vidím se jako ve snu. Hlemejždím se zarostlou kolejí kolem fabrik a 

máma mi povídá, že za to nemůže, že s tím nápadem přišel ten 

chlápek sám. 

Mezitím přijel osobák. Staniční rozhlas znuděně vysvětluje odkud a 

kam, i když to nikoho nezajímá. 

Už jsme na začátku vlaku. Stroj nastartoval a otevřely se dveře.  

"Tak pojď mladej. Jo, a jak jsme se dohodli, paní. U šraněk na starý 

silnici". 

Máma mě tlačí zespodu, fíra mi pomáhá seshora. 

Dveře se zabouchly, fíra mávnul z okna na výpravčího, zasedl do 

sedačky a otočil tím volantem. Tedy řadičem.  

"Hele mladej, jak se jmenuješ? Jirka? Tak to je dobrý! Mám vnuka 

Jirku, tak si to nebudu plést.” 

Vlak se hnul. 

"Zasedni do sedačky a naraž si tuhle čapku," přisunul mi po pultu 

zbrusu novou ČD kšiltovku, "a když ti řeknu, tak se zasuň dozadu. 

Nemusí tě každej vidět." 

Celej jsem se strachy posunul dozadu, až kam to šlo. 

Zasmál se. "Tak zas hrozný to není, já ti řeknu kdy. Jo?" 

Mašina se zakolébala na vyhýbkách a pustila se cvalem do prvního 

kilometru. 

"Dobrý?" 

"Dobrý!" 

Senzační, skvělý, boží. Až jsem se zajíknul. Takový výhled! 

"Je to můj sen, akorát vím, že se to nesmí." 

Přidal další stupně, projeli jsme první osobákovou zastávkou. 

"Tak to máš pravdu. Vidět nás cvičnej, tak vyskočí z kůže," chechtal 

se, div se neplácal přes to svoje břicho. 

"Ale já mám ještě dvě šichty a jdu do důchodu. Tak by mi toho moc 

neudělali."  

Ještě že nevím, kdo je to cvičnej. 

Vlak zahučel po železném můstku a projel další zastávku. To je fofr! 

Tolik let jsem tudy jezdil do školy, ale takovouhle jízdu jsem nezažil. 

"Teď se stáhni! Budem vjíždět do stanice. Hradlo je v patře, tak ať tě 

neuvidí." 
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Znovu jsme se rozkolébali, že jsem se měl co držet madla. 

Už se začalo smrákat, ale je vidět daleko vpředu, že u naší koleje stojí 

výpravčí a mává zeleným světlem. Fíra několikrát zmáčkl píšťalu a 

frčíme dál. 

"Odevři si okýnko. Tam dole to zmáčkni! Tak! Ať vidíš na mámu." 

Přejíždíme viadukt. Dole se temní hladina a na silnici takové prťavé 

autíčko. Až mi ta výška vyrazila dech. Máma stojí vedle otevřených 

dveří fiátka a mává. Odpovídám ale jen okamžik. Najednou je to pryč. 

Vjeli jsme do zářezu a kolem se začaly míhat stromy. Zavřel jsem 

okno, sedl si a směju se nahlas. Ani nevím proč. 

"Jirko, víš vůbec, jak se říká týhle krásce?" 

Poplácal plechařinu před sebou, jako milovaného psa. 

"Brejlovec," vyhrknul jsem,"mám doma model." 

"Hmm, tak to tě beru." A projeli jsme další zastávku. 

"Teď se zase skloň. Budeme tu křižovat manipulák a nevím, kde nás 

zastaví."  

Zastavili jsme až před návěstidlem na odjezd, a tak nebylo zapotřebí 

se skrývat. 

"A proto my to autem stíháme ke skautskýmu táboru. Vždycky jsem 

se divil, že jsme vás pokaždý předjeli". 

"Jo, tady se vždycky chvilku čeká."  

Ale už si to proti nám přihnal vlak. Teda mašina s jedním zeleným 

prkeňákem. 

Rozsvítila se nám zelená, fíra se vyklonil z okna, znovu odpískal a 

popohnal motor. 

"Teď to musíme rozjet. Čeká nás pořádnej kopec." 

Motor se rozeřval a hnal nás do houstnoucí tmy. Byl to jen mžik, když 

jsme se přehnali kolem závor, kde na nás blikal auťák. Jestli máma 

troubila, tak to nebylo slyšet. Vjeli jsme do stoupání a motor si sedl a 

zabíral pravidelně. Rychlost se jen pomalu, ale jistě snižovala. Za 

zády nám přecvakávala a klapala pro mne netušená hejblata a ze 

strojovny se ozýval dunivý rachot. 

Ze tmy se proti nám míhaly bílé sloupky odpočítávající stometrové 

úseky kolejí. Mohutné listnáče se střídaly se smrkovými houštinami. 

"Bude to dobrý," spíš pro sebe povídá fíra," normu máme a listí umyl 

včera déšť."  

Nevím, proč to řekl. Mít však nad normu a být na kolejích listí, asi by 

to nebylo dobrý. Byla to čtvrt hodina nervozity. Ani jsem nedutal. 

"Je to dobrý, už tam budeme." Oddechl si. Motor šel do otáček, a tak 

fíra ubral výkon a kolem starého vodního napaječe jsme vjeli do 
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horského nádražíčka. U osvětlené budovy stála mladá výpravčí a měla 

zkřížené ruce před sebou. 

"Fajn, budem křižovat osobák."  

Na moment v kabině rozsvítil a pokynul výpravčí. Zabrzdili jsme před 

hradbou strážců tratě. Semafory ve tmě nebyly vidět. Jejich rudá záře 

však jasně určovala hranici, kterou nesmíme překročit. 

"Teď máme chvilku čas," natáhl si nohy na pult," jestli chceš, tak mi 

pověz, 

jak si přišel k tomuhle." 

Myslel tím mou hnátu. Tak mu to povídám a nemohu odtrhnout oči od 

těch dračích žhnoucích očí. 

Ani jsem to pořádně nedopověděl a odněkud ze zdola se přihnal 

večerní motoráček. Mihnul se kolem, ani nebylo vidět, jestli tam jsou 

cestující. Jedno z těch krhavých ok přebliklo na zelenou. 

Fíra s hekáním sundal nohy a rozjel vlak do posledního úseku naší 

cesty. 

Motor si brumlá, jen občas si sám přidá otáčky. Nikam se neženeme. 

Sjíždíme do hlubokého údolí a ani desetkrát silnější světlomet, co má 

tahle mašina, by nedosvítila konce. 

Ještě jsme se dvakrát mihli zastávkou a jednou stanicí. 

Teď už poznávám domy kolem trati. Za chvilku budeme doma. Tedy 

já. 

"Až zastavíme, tak seď. Já to utrhnu a popojedem za šraňky". 

Kejvu, ale nečeká na potvrzení. 

Vzal z pultu sluchátko vysílačky a domlouvá se s někým z nádraží. 

Zastavili jsme v úrovni výpravčího. Stopnul mašinu, vzal nějaká 

lejstra a slezl na perón.  

Jen jsem slyšel, že je někomu předává. Pak se ozvalo vrzání 

utahovaných brzd, odfouknutí vzduchu a kovový třesk. 

"Tak jsme to zvládli," povídá, když znovu startuje. Vysílačka mu 

dovoluje posunovat, a tak popojíždíme. Už vidím mámu, jak stojí u 

závor. Zastavil kabinou přesně u ní. 

"Tak tady ho máte," s úlevou se směje. Slezl jsem úplně sám a moc 

děkuju. 

"To nech být kamaráde, rád jsme to udělal. A čepici si naděl pod 

stromeček." 

Dveře se zabouchly. Bylo slyšet, jak přechází do zadní kabiny. 

Zacvakalo to, motor popohnal kola a červená světla mašiny táhnou za 

sebou kouř ze špatně spálené nafty. Ale můj pocit by neodtáhla ani ta 

nejsilnější mašinka kouzelníka Zababy. 
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CityFrog 
Miloš Hlávka                                              Poezie Oldpsavci 

 

Lásko moje, dopij grog. 

Blíží se sem CityFrog, 

rachotí již z dáli kola. 

Cesta volá! Cesta volá! 
 

Uhni trochu doprava. 

Je to rychlá souprava, 

smetla by nás v krátké chvíli, 

ač již nyní brzdy kvílí. 
 

Uhni ještě raději. 

Posílíš tak naději, 

která v nás již léta dříme: 

ve zdraví že nastoupíme. 
 

Vysněná již souprava 

u perónu přistává. 

Dvéře se jí otvírají. 

Uvnitř je pak jako v ráji. 
 

Skrze okna, ze stínu, 

sledujeme krajinu. 

Zběsile se venku míhá. 

Jak to stíhá? Jak to stíhá?! 
 

Ač se v každé vteřině 

ke konečné blížíme, 

jízdou jsme jak omámeni... 

To se cení. To se cení! 
 

Na konečné – po právu –   

opouštíme soupravu. 

Zřím, že tě též okouzlila... 

Užij si jí, moje milá, 
 

než ji jednou  

– napořád –  

do Třebové pošlou spát.  
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Výstup na Pravý cecek     
Bohdan Mezei – Haluz                                                Próza Oldpsavci 

 

Do týchto končín sme voľakedy chodili pekne celá partia. Obľúbili si 

ho najmä tí, čo šťávajú, no teda akože cikajú, zásadne po stojačky. 

Neskôr sa pridalo aj pár dievčat. Boli to síce takí chalani zakliaty v 

babskej koži, ale chodili sem radi a vždy cikali len v ľahkom podrepe. 

Boli to pekné časy ale treba žiť tu a teraz. Dnes je zo mňa starý pes a 

tak sa túlam krajinou najradšej sám. Nikoho nezdržujem, nik 

nezdržuje mňa. Vyhovuje mi to a aj tento vander si chcem vychutnať 

naplno.  

Začínam za tmy v oblasti Pupka. Tu končí posledný priamy spoj a za 

tie roky sa tu zmenila iba výška cestovného. Pokúšať sa chytiť stop do 

tejto diery v piatok večer je asi tak možné ako stretnúť japonského 

turistu bez foťáku. Kúty sú tu zaprášené a miestne obyvateľstvo tu 

prebýva už nejakú tú chvíľu. Je zvláštne, že v centrálnej časti Brucha 

je takáto pustá diera. Žiadna zábava, len taká malá oáza, ktorú človek 

prejde krížom krážom za pár minút. 

Pritom len pár chvíľ odtiaľto je jedna z najvyhľadávanejších lokalít - 

Jaskyňa živej vody.  V mapách ju obvykle nájdete južne od týchto 

miest. Najskôr prechádzate cez malý kopček, doslova len taký 

Pahorok. Pamätám si časy, keď to tu bolo poriadne zarastené. 

Predierať sa týmto porastom nebolo teda žiadnym potešením. Človek 

sa tu neraz stratil aj na niekoľko dní. Taká húština tu bola. Avšak 

vtedy sme si to mohli dovoliť. Stratiť sa, len tak. V nejakej húštine. 

Dnes je však doba rýchlejšia a technológie sa posunuli smerom 

dopredu. Ťažká technika to tu pravidelne mení na vyholené rúbanisko. 

Sem tam tu nechajú aspoň nejakú alej, ktorá človeku poskytne aký 

taký tieň v najhoršom úpeku.  

Na druhú stranu, je fajn pocit vidieť portál do jaskyne už z väčšej 

diaľky. Raz som sa tam prepadol úplne znenazdajky práve keď som sa 

prebíjal nepríjemne vysokým porastom. Pohľad na spomínaný vstupný 

portál je niečo, čo vás úplne ohromí. Vedeli by ste sa na ten 

monument pozerať celý deň. Nič na svete vás ale neočarí viac, ako 

keď do jaskyne vstúpite. Pre verejnosť je bohužiaľ jaskyňa uzavretá. 

Predsa len sa jedná o Rezerváciu s najvyšším stupňom ochrany a 

taktiež je evidovaná ako Národný poklad. Ak ste však šikovný a máte 

to správne náčinie, dokážete sa dostať naozaj hlboko do samotných 

útrob jaskyne. A čo vám budem hovoriť, ja som šikovný vždy bol, a to 
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pri tom nie som žiadny speleológ. Dlhší pobyt sa v nej však 

neodporúča. Aj keď je to síce Jaskyňa živej vody, nesmiete dovoliť 

aby si vás podmanila a zotročila svojim magickým kúzlom. Nebolo by 

to po prvýkrát. Preto sa v niektorých cestopisoch stretávame aj s 

názvami ako „Čertova diera“, „Jaskyňa mŕtvych netopierov“ či 

„Macocha“.  

Dnes tam ale moje kroky nevedú. V jaskyni aj tak teraz prebieha 

zvláštny prírodný úkaz trvajúci vždy niekoľko dní do mesiaca. Spodná 

voda sa zdvihne a so silným zafarbením vyplní celú jaskyňu. Či sa 

však jedná o  „živú vodu“, podľa ktorej má jaskyňa názov, to som 

zatiaľ nezistil.  

Mne sa pre dnešok upiera pohľad úplne iným smerom a to konkrétne 

na sever. Rád by som totiž podnikol výstup na najvyšší vrchol tohto 

územia. Na mape som našiel názov „Pravé ňadro“ ale viac sa mi páči 

pomenovanie od miestnych „Pravý cecek“.  Pravý cecek je málinko 

vyšší ako jeho sesterský kopec neďaleko. Potešil som sa, že tu sa ten 

druhý nazýva „Ľavý“. Nedávno som totiž zavítal do skutočných 

veľhôr. To neboli žiadne zakrpatené Krkonoše. Majestátnosťou si to 

mohli hravo rozdať s najvyššími štítmi Tatier.  Na moje  veľké 

sklamanie som ale zistil, že nie len že ľavý z týchto štítov sa nevolá 

„Ľavý“ ale dokonca ešte aj ten pravý bol vlastne Nepravý. Hneď sa mi 

zdali až neprirodzene vysoké.  

Tu sa mi však s príchodom sobotného rána ponúka nádherný pohľad a 

vidina krásne prežitého víkendu mi napína.... hmm... ehm....napĺňa 

srdce radosťou. 

Ale dosť pozerania. Je čas vyraziť. Balím celtu, v miestnom 

Pupkovom pohostinstve si dám pár Bodyshot-ov na posilnenie tela a 

otupenie ducha a vyrážam svižným krokom. Cesta od Pupku na sever 

je pomerne úzka a stráca sa niekde na horizonte v horskom priesmyku.  

Ráno som sa zobudil s náladou na pesničky od Jaromíra Gaťu a tak si 

krátim dlhú cestu pohmmkávaním  známych melódií. Sem tam si 

dokonca spomeniem na slová refrénu a za zvučného (no môžeme to 

nazvať) spevu plaším zver naokolo.  

Pod upätím Cecku mi už ale dochádza dych, slová refrénov a aj to, že 

sa od Pupku tento skutočne pravý Pravý cecek zdal byť oveľa menší, 

než sa zdá byť teraz. Fuuuuu a ten strmák hore. Darmo, sú to už roky 

a vplyv gravitácie a erózie  spôsobuje, že tento typ kopcov je z juhu 

vždy na výstup náročnejší. Na druhej strane sa rokmi Pohorie 

Cecekov pohybom litosferických platní posunulo o poriadny kus k 

Pupku a tak mám dôvod na úsmev. Zahryzol som sa s nasadením do 
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kopca. Nasadenie netrvalo dlho. Za chvíľu cítim vo svaloch sklon 

kopca, potím sa ako kôň a fučím ako Carmen keď vidí výstavný kus 

„zrzavej“ krčmárky. Po niekoľkých tvrdých hodinách zdolávam aj pár 

lezeckých pasáží. Dostávajú zabrať hlavne prsty. S pohladením 

posledných lúčov slnka napokon dosahujem vytúžený cieľ - vrchol. 

Fuuuu som totálne vyšťavený. Najvyšší čas na oddych. Bivak 

rozkladám tesne pod vrcholom v závetrí malého výčnelku. Na večeru 

musí stačiť trochu mlieka a konečne sladko zaspávam. 

Ráno ma prekvapí inverzným počasím. Široko ďaleko môj pohľad 

upútava iba sesterský kopec na západe a úbočia, ktoré pod o mnou 

miznú v nedohľadne. Až teraz si uvedomujem aký výkon som včera 

vlastne podal. S potešením zisťujem, že predsa len ešte nepatrím do 

starého železa a s týmto pocitom sa kochám pohľadom na okolitú 

panenskú ( no, o  tej panenskej by sa už teraz dalo pochybovať ) 

prírodu. Ale je to krása - prirodzená krása.  Žiadna špina. Žiadny 

umelý zásah človeka. Žiadne budovy korporácie Piercing. Nič nie je 

navyše. Nič nechýba. Nič nenarúša túto dokonalosť.  

 A srdce mi zrazu bije o trochu hlasnejšie. Pravidelné poryvy 

vetra sa mi opierajú o tvár, zem sa kolíše.  

A kolíše sa v rytme.  

V rytme môjho srdca.  

Áno, raz mi niekto povedal, že sa to môže stať. Že sa to môže stať, 

keď ste šťastní.  

Pocítite harmóniu a dáte ju svetu.  

A svet? Ten s vami bude tancovať v rytme vášho srdca na veky. 

 

 

Slib 
Miroslav Novák - Kazatel                                        Poezie Oldpsavci 

 

Jsme trampové 

a je to v nás 

jezdit ven 

 

I když umřeme 

těžko přestanem 
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Jaro. Už zase. 
Petr Soldát – Harmonika                                        Poezie Oldpsavci 

 

Už mnou zase jaro zmítat chtělo 

aniž by se otázalo 

zda jím chtěl bych zmítán býti 

či snad chtěl bych pivo píti. 

 

Já sám odpověď dobře znám 

a proto zítra odpoledne 

až slunce za les níž si lehne 

pár vychlazených kousků dám. 

 

Bujné tvary, čerstvě zletilé, 

kdo ruce, nohy má, ten po nich pase, 

já s pátou sklenkou řeknu zavile: 

Jaro - už zase. 

 

 

Donkichotská 
Mirosla Valina                                  Poezie Oldpsavci 

 

Tak už zas přijíždí 

Don Quijote v plné zbroji. 

Tak už zas přijíždí 

Don Quijote s tužkou v ruce. 

 

Tak už zas přijíždí 

na starém koni s opelichanými křídly. 

Tak už zas přijíždí 

ten rytíř věrný snům o králi Artušovi. 

 

Tak už zas přijíždí 

rvát se s větrnými mlýny. 

Tak už zas přijíždí 

a v mlýnech – 

– v mlýnech klid na práci chtějí. 
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Představení  
Miroslav Novák – Kazatel                                   Próza Oldpsavci     

      

Původně jsem měl na dnešní odpoledně úplně jiný plány, ale když mi 

Medvěd vyklopil do telefonu, že mě čeká v hospodě U Pařezu s tím, 

že je to pro něj otázka života a smrti, nezbývalo mi nic jinýho, než 

sednout na šalinu a rozjet se tam. 

V tuhle dobu byl výčep ještě poloprázdnej. Medvěd se svou jeden a 

půl metrákovou postavou  seděl nad rozpitým pivem jako hromada 

neštěstí a něco si pro sebe mumlal. Mrknul jsem na lístek zatíženej 

vázičkou s umělým kvítkem a hnedka mi  bylo všechno jasný. Čekalo 

mě dlouhý odpoledne a možná i večer. Medvěd měl splín. Objednal 

jsem si pivo. Konečně mě  zaregistroval: „Ahoj vole, co tady děláš?“ 

„Už hodinu se koupu,“ odpověděl jsem mu blbě na jeho blbou otázku. 

„My jsme na koupališti?“ vypadalo to nato, že se vůbec neorientuje.  

„Ne, ve vlaku, ty debile,“ snažil jsem se mu jemně upřesnit situaci. 

„V jídelňáku?“ zdálo se, že nějaký záblesk by tu byl. „Nedělej si ze 

mě prdel, vždyť se za oknem nehejbou telegrafní sloupy.“ 

„Jak by se taky mohly hejbat, když je před pěti rokama 

pořezali?“ navázal jsem pohotově na předchozí kecy. 

„Od tý doby, co nejezdí páry, je na dráze je děsnej bordel!“ řekl 

smutně.Tuhle větu měl odposlouchanou od svýho dědy, kterej na nich 

jezdil jako mašinfíra celej život.  

„A co tady vlastně děláš, vole?“  

„Ani nevím. Ale až budeš v hospodě řešit otázku života a smrti, klidně 

mi zase zavolej.“                 Tohle nemělo žádnou cenu. Chtěl jsem se 

zvednout, jenže mě chytil  rukáv. 

„Tak neblbni a dej si raděj pivo. Paní průvodčí, ještě jedno!“ 

Číšnice přinesla pivo a mně se zazdálo, že na Medvěda spiklenecky 

mrkla. Ten na nic nečekal a vypil mi ho na ex. Jen co si utřel pěnu 

z vousů spustil: „Kamaráde, já jsem  v prdeli!“ 

„Nic si z toho nedělej. V týhle republice jsme tam všichni,“ snažil 

jsem se ho uklidnit. 

„Všichni v týhle republice nejezdí na vandr. Já jo. Teď abych se bál 

vystrčit čumák z kvartýru.“  

„Někdo ti v tom brání?“ 

„Jo. Já sám!“ plácnul se otevřenou dlaní po hrudníku. Opět si nahnul 

z dalšího přinesenýho půllitru. 
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„Seš jenom nažranej. Až z toho vystřízlivíš, budeš všechno vidět 

úplně jinak.“ Nebylo to poprvé, co  jsem na něj použil tuhle větu jako 

zaklínadlo. 

„Fajn. Přiznávám, že jsem nažranej ale vystřízlivět bych raději ani 

nechtěl.“   

„A co se stalo?“ snažil jsem se vyzvídat.  

„Tys  ještě neslyšel o tom posraným sběru odpadků!“   

„Ne. Ono se s ním něco posralo?“ nahodil jsem udivenej obličej. 

„Kdyby jen posralo. Představ si, že jako na sviňu přijeli  jenom dva 

sběrači. Hned na nádraží ze sebe začali dělat blbce, že o žádným sběru 

odpadků neví. Jenže znáš mý zásady. Každej odpor se musí zlomit 

pěkně rychle v zárodku. A hlavně žádný vykecávání. Vrazil jsem jim 

igelitový pytle a hnal je k řece jako nadmutý kozy. Měli kecy, ale 

dělal jsem hluchýho. Kecy  mají sběrači každej rok. Jenže průser! 

Cestou jsme nenarazili ani na jednu petku, igeliťák nebo jinej bordel. 

Trošku jsem zpanikařil a pro jistotu jsem natáhl  obvyklou trasu o dva 

kiláky. Tam taky ani hovno. Hajnej, kterýho jsme potkali u posedu, na 

nás hleděl jako vyoraná myš na zemědělce v zimě. Nakonec z něho 

vypadlo, že v týdnu nějakej kretén v maskáčích složil u hájovny 

pětatřicet pytlů s bordelem s tím, že si ho odvezu. A aby toho nebylo 

málo, tak z těch sběračů nesběračů se vyklubali nějací zasraní úředníci 

Ministerstva životního prostředí ČR. Teď mám na krku dvě trestní 

oznámení za omezovačku. Kamaráde, neposral by ses z toho?“ 

Vyschlo mi v puse.     

„Tohle mi udělat na mý narozeniny! Řeknu ti, že já potkat tu kurvu 

převlečenou za kamaráda, rozmlátil bych jí držku ……“ Medvěd 

svoje slova doprovodil úderem pravé pěsti do dlaně levé ruky. 

Zaznělo to jako úder kladivem. 

Na tohle jsem znal pouze jedinej lék. Poručil jsem pivo, potom další a 

další …… a samozřejmě zaplatil. Když jsem Medvěda táhnul na 

šalinu a nakonec domů, zdálo se mi, že váží víc než těch pětatřicet 

pytlů s bordelem dohromady. Jen co za ním zapadly dveře garsonky, 

rozeřval se mi v kapse mobil. 

„Ahoj babi. Děje se něco?“ 

„Milošku, odpoledne k nám přivezli nějací mládenci pětatřicet pytlů 

kůry. Dokonce byli tak hodní, že je odnosili až do garáže. Slib mi, že 

si ji nejpozději zítra odvezeš, protože děda by tam zase rád  

zaparkoval auto. Víš, jak je na něj háklivej?“ 

Vtom se mi rozsvítilo v hlavě tak jako nikdy. 
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„Babi, neříkali náhodou, že jsou z Ministerstva životního 

prostředí…?“ 

„Máš pravdu, něco takovýho povídali …… . Milošku, tak oni ti už 

volali?“ 

Z otočky jsem praštil pěstí do Medvědových dveří. Zaznělo to jako 

rána kladivem. Chvíli bylo za dveřmi ticho, než ho přerušil úplně 

střízlivý Medvědův hlas: „Věřil bys Kajmane, že jsem z těch šumáků 

nadmutej jako kráva? Jo a vyřiď babičce, že ta by se svým talentem  

mohla klidně hrát v Národním.“  

A najednou se z ničeho nic rozeřval na plný pecky: „Občane, prosím 

nerušte tady v domě noční klid, jinak budu nucen, opravdu velice 

nerad, zavolat na linku 158!“  

Přísahám, zabiju ho Medvěda vypelichanýho, až to bude nejmíň čekat. 

Jen co na vandru upadne do zimního spánku!                                     
 

 

 

Když chlapi neví 
Miroslav Novák - Kazatel                                        Poezie Oldpsavci 

 

Oheň zhasnul 

došlo dřevo 

není rum 

ani ženský 

 

Ale chlapi 

proč ta beznaděj 

vždyť sny jsou 

přece taky hezký 

a navíc těch je habaděj 
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Smůla kosmická  
Jan Frána – Hafran                                                    Próza Oldpsavci 

 

Všimnul jsem si, že vztahy mezi trampama a skautama nejsou 

poslední dobou vždycky dobrý. Nerozumím tomu proč, připadá mi, že 

obě hnutí mají k sobě blízko a v dnešní době, pro ně tak nepřátelský, 

by se měly naopak podporovat a doplňovat. My z T.O. Daisy jsem se 

tím snažili vždycky řídit a udržovali jsme velmi přátelský vztahy 

s oddílem Oštěp. Dlouho to fungovalo bezvadně, ale najednou je 

konec.  A přitom to opravdu není mojí vinou, jak tvrdí skauti.  

„Dostal jsem pozvánku na víkend soutěží zálesáckých dovedností od 

skautů z Oštěpu,“ oznámil nám Hastrman na slezině. Lákalo nás to, 

Oštěp má svoje tábořiště na Špaččím potoce, v nádherným prostředí a 

my se stejně chystali tenhle víkend na vandr. Slovo dalo slovo a my se 

sešli v srpnovej pátek na nádraží. Bylo těsně před půlkou měsíce, 

obloha bez mráčku a rosničky na další dny taky slibovaly pohodový 

počasí. Právě jsme platili u pokladny, když se nádražní halou ozvala 

hlasitá rána a na dlažbě čekárny přistála zelená postava s půlkou 

posuvných nádražních dveří v náručí. Několikrát se krkolomně 

překulila a zůstala ležet obličejem k zemi. Lidi se sběhli a postavili 

toho tvora na nohy. 

„Klikař!“ zděsil se Česnek, když bylo dotyčnýmu odebráno torzo 

dveří a my ho poznali. 

„Zdrháme!“ pokusil jsem se zachránit situaci, ale bylo pozdě. 

„Jé, ahoj, to jsem rád, že vás zase vidím,“ vykřikl Klikař a hrnul se 

davem k nám.  Jako by se nic nestalo. Nechával za sebou zmatenýho 

drážního zřízence, kterej si uprostřed hloučku cestujících prohlížel 

ubohou trosku posuvných dveří, vyrvanou ze svý dráhy a naprosto 

nechápal. My naproti tomu chápali, ale tím hůř pro nás. Klikař totiž 

dělá čest svý přezdívce. Kromě bezpočtu historek, který se dávají 

k dobru u všech ohňů, co jich o víkendech plane v lesích naší matičky 

vlasti, jsme s ním měli tu čest i na jednom víkendovým vandru. Za tu 

dobu nám mimo jiné stačil uvíznout v jedný tajný chodbě pod hradem, 

zničit Česnekovi památeční ešus, nechat se potrkat beranem v kraji, 

kde se žadní berani nevyskytujou, urvat popruh usárny kamarádovi, 

kterýho jsme cestou potkali... 

„Kam jedete? A to je vlastně jedno, zase jsem nikoho na víkend 

nesehnal, tak se k vám přidám,“ oznámil nám. 

„Ty, tohle by se ti asi nelíbilo, jedeme za skautama,“ snažil se mu to 
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rozmluvit Česnek. 

„Bezva, poznám nový kamarády,“ nedal se odradit. 

Cesta proběhla skoro bez následků, když pominu Hárošův památečný 

šátek z jeho skautských dob, kterej nějakou podivnou náhodou 

vyklouzl z Klikařových rukou, když s ním mával z okna vlaku za 

radostnýho pokřiku: „Kamarádi skauti, jsem jeden z vás!“ 

Na skautský tábořiště jsme dorazili před obědem a byli radostně 

přivítáni. Nastal obvyklej zmatek s podáváním levých a pravých rukou 

a zalomováním palce. Rozešli jsme se po tábořišti. Na louce stálo 

několik týpíček, u lesa kuchyně a v prostoru kolem připravenýho 

velkýho ohně byly rozmístěny soutěže – uzlování, rozdělávání ohně 

křesáním a třením, lasování, poznávání ptáků, stop zvířat. Dlouhá část 

louky za stanama byla vyhražena hlavní soutěži, lukostřeleckýmu 

závodu o Svojsíkův pohár. To byla mimořádně náročná a 

nevyzpytatelná soutěž, protože se střílelo na velkou vzdálenost, 

odhadem tak sto dvacet metrů a každej měl jenom jednu ránu. 

Vyhrával samozřejmě ten, kdo umístil šíp nejblíž středu terče. Přitom 

na tuhle dálku byl skoro zázrak, že občas někdo terč zasáhnul. Cena 

pro vítěze byl velkej keramickej pohár, kterej podle tvrzení 

skautskejch pamětníků skutečně daroval oddílu Oštěp sám Svojsík, 

otec českýho skautingu. Dřevěnej podstavec poháru byl pobitej 

mosaznejma plíškama se jménama vítězů z pradávných i nedávných 

dob, včetně období, kdy byl skauting oficiálně zakázanej. Krásná 

tradice! Taky si týhle ceny skauti kromobyčejně vážili a měli ji 

pečlivě zabalenou v bytelný dřevěný bedně, vystlaný hoblinama. 

Začaly soutěže. Klikař se vrhnul do víru událostí a my se obezřetně 

vydali opačným směrem. Klikařovo výkony byly vítaným zpestřením 

soutěží a brzo se s ním přesouval houf obdivovatelů od jednoho 

stanoviště k druhýmu. A bylo co sledovat! V soutěži uzlování se 

Klikařovi povedlo svázat si ruce takovým způsobem, že přítomným 

skautským uzlovacím matadorům zmrznul úsměv na lících poté, co se 

jim nepodařilo vzniklý uzel ani po dlouhým úsilí rozvázat a museli 

sáhnout k potupnýmu způsobu Alexandra Velikýho a provazy prostě 

rozřezat. Vzápětí málem uškrtil lasem psa, kterej očůrával kůl, 

sloužicí za cíl, pak se přesunul k dlouhejm marnejm pokusům o 

rozdělání ohně, završeným úspěšným podpálením vlastní boty. Když 

ji pak v panice zouval, odkopl ji ze svýho dosahu a trefil připravenou 

hranici slavnostního ohně. Vyschlý chrastí vzplálo okamžitě. Jenom 

díky ochotnejm rukoum, který utvořily řetěz, dopravující vodu 

z potoka, se podařilo oheň uhasit dřív, než chytly silný polena. Stačilo 
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nanosit nový chrastí a hranice byla jako nová. Bylo pozoruhodný, že i 

v týhle chvíli to skauti brali s humorem, udělat tohle na trampským 

potlachu, už by se Klikař ráchal v potoce. Nebyli jsme u všech 

Klikařovo extempore toho odpoledne, ale další hurónskej řev od 

ostatních stanovišť nás nenechávali na pochybách, že i tam perlí. 

Potom přišlo velký finále. Nejvyšší skautskej náčelník přitáhnul silnej 

dřevěnej luk. Za čárou se utvořila dlouhá fronta střelců čekajících na 

svou ránu. Byli v ní skauti z Oštěpu i z jiných oddílů, zástupci 

indiánských kmenů, woodcrafteři, trampové. Z nás byl nejúspěšnější 

Česnek, kterej umístil šíp tak dvacet čísel od středu a určitě byl 

v první desítce. K tý měl blízko i Hároš, zatímco já a Hastrman jsme 

minuli. Jenom chudáka Klikaře pořadatelé nekompromisně šoupli na 

konec řady. 

„Zničil bys nám luk, budeš střílet poslední.“ 

Klikař jenom pokrčil ramenama, posadil se vedle a čekal, až přijde 

jeho chvíle. Snášel se už soumrak, když se tak stalo. Byl to poslední 

výstřel soutěže, o jejímž výsledku bylo v podstatě rozhodnuto, protože 

šíp nejlepšího střelce trčel v desítce, dva centimetry od geometrickýho 

středu terče. Klikař založil šíp a mohutně natáhnul tětivu na samej 

doraz, na plnou dýlku. Pokusil se zamířit, ale síla luku mu roztřásla 

ruce a on se zapotácel. Od týhle chvíle bylo všechno, co se dál stalo, 

krajně nepravděpodobný. Klikař, ve snaze najít ztracenou rovnováhu 

couvnul a zakopnul o krtinu. Jsem si naprosto jistej, že před tím tam 

žádná nebyla, že ji musel krtek vyrejt, navzdory dupání desítek nohou, 

právě v tom okamžiku, kdy Klikař střílel. S nataženým lukem padal 

naznak, přistál na záda a konečně pustil tětivu. Šíp vystřelil skoro 

kolmo nahoru a beznadějně zmizel v tmavnoucí obloze. Klikař se 

válel naznak, navlečenej do luku s tětivou kolem krku a kopal 

nožičkama jak chrobák. Dav přihlížejících vyprsknul smíchy a 

rozhodčí se pomalu vydali k terči. Byli na půlce cesty, když se ozval 

typickej zvuk zásahu. Ztuhli. Nemohli věřit svejm očím. Do šikmo 

postavenýho terče byl v ideálním středu svisle ze shora zapíchlej 

Klikařův šíp. 

„Přece mu nedáme náš pohár,“ rozčiloval se skautskej náčelník, „ten 

lempl ho zničí, po tolika letech o něj přijdeme! Je to nejcenější 

oddílová relikvie.“ 

Ostatní si rozpačitě drbali hlavy a koumali, jak to zaonačit, jak předat 

cenu nepochybnýmu, i když bezděčnýmu vítězi a přitom ji ve zdraví 

zachovat budoucím generacím. Rozhodnul jsem se zasáhnout. 

„Tak mu pohár dejte jenom na dnešek na noc, zabalte ho do krabice, 
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zejtra mu řeknete, že se na něj musí přidělat štítek s jeho jménem a že 

bude během roku vystavenej u vás v klubovně,“ navrhnul jsem. 

Hlavní vedoucí se zamyslel. „To by snad šlo. Ale ručíš nám za to, že 

pohár nedojde úhony!“ zapíchnul mi prst do hrudníku. 

„Tak jo,“ souhlasil jsem a ztěžka naprázdno polknul. 

Při slavnostním předávání byl Klikař ze všech stran obstoupenej 

skautama, který dávali svýmu pokladu záchranu. Po celou dobu, kdy 

vítěz seděl u ohně, byla u něj hlídka, a když se konečně odebral do 

svýho ležení pod širákem, bodyguardi ho doprovodili, láskyplně 

uložili do spacáku a nad jeho hlavu opatrně uložili bednu s pohárem. 

Tu ještě pro jistotu ohradili plůtkem z klacků, aby ho snad nějak 

nezničil ve spánku. A Klikař ulehnul a byl moc a moc štastnej, poprvé 

v životě se na něj usmálo štěstí a měl pocit, že takováhle náhoda byla 

nějakým vykoupením všech proklatejch smůl, který ho v životě už 

potkaly. A nad hlavou mu padaly hvězdy, meteory z roje Perseidů, 

jako pozdní zvěstovatelé jednoho velkýho splněnýho snu. Mít aspoň 

jednou v životě kliku! Bylo by hezký, kdyby tady příběh končil, ale 

život už je zkrátka takovej, že si největší překvápka schovává na 

konec. Abysme pochopili, co se tý noci stalo, musíme se vrátit hodně 

do minulosti. To jednoho dne míjela kometa Swift-Tuttle 1862/III obří 

Jupiter. Slapový síly jeho gravitačního pole způsobily, že se kometa 

začala drolit a podél její dráhy se vytvořil rozsáhlej oblak prachovejch 

částic, kterýmu dali astronomové jméno Perseidy a kterej naše planeta 

každoročně protíná právě v půlce srpna. Stalo se, že kromě prachu se 

z komety jednoho dne uvolnil i balvan o velikost osobního auta. A 

právě onen osudný den se střetnul se se zemskou atmosférou, která ho 

rozžhavila doběla, obrušovala a odtavovala ho, až se zmenšil do 

velikosti padesátikilovýho šutráku. Meteor zpomalil na rychlost 

kamene, padajícího z vysoký skály. A tenhle, pořád ještě žhavej kus 

proletěl za úchvatných zvukových a světelných efektů nebem na 

údolím Špaččího potoka a s neomylnou jistotou zamířil do míst, kde 

Klikař snil svoje sny. Těsně minul jeho spacák a svojí odvěkou pouť 

vesmírem ukončil právě v ohrádce se vzácným pohárem. Průlet 

vyburcoval postavy klímající u skomírajícího slavnostního ohně a 

následnej výbuch vytáhnul z pelechů nás ostatní. Běželi jsme k místu 

dopadu. Našli jsme tam Klikaře, jak stojí v propáleným a doutnajícím 

spacáku, a smutně kouká do kráteru, ve kterým bylo ve světle baterek 

ještě možný rozeznat dohořívající třísky bedny, hoblin a taky pár 

ubohých střepů z poháru. Skauti tam stanuli se slzama v očích. A pak 

se otočili a upřeli na mě hodně, ale fakt hodně vyčítavý pohled. 
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Šľak ma ide trafiť 
Vladimír Vrana – Timo                                            Próza Oldpsavci 

 

„Alkohol ničí mozgové bunky! Kvartálnu kvótu som si včera 

vyčerpal, tak heš, nepokúšať!“ zašomral som si popod nos. Práve 

míňam račiansku krčmu. Hrdo som si nadhodil kredenc, poopravil 

žebradlo a s odhodlaným výrazom občana, ktorý vie svoje, vyrážam 

do Karpát.  

„Ten pípový ogrgeň má nehorázne ceny a aj tak touto dobou tam už 

normálny tramp nevysmrádza.“ Som toho názoru, že ak má človek 

sám sebe čo povedať, prečo by mlčal?  

„A ešte vypnúť mobil, aby neboli rečičky o masňákoch!“ 

Spoza obláčku na mňa žmurkol nadržaný mesiac. Pred pár hodinami 

prestalo chumeliť, dobre ho nakydalo.  

Dnes je spln, šetrím batérie. Na búdach iste nebude rušno. Cesty 

zrejme neprehrnú, tak trampi motoroví budú mať v dochádzkovej 

knihe čierny pumel, absenciu. V úvahách o nesmrteľnosti trampingu 

som dorazil k nášmu prameňu. Pri naberaní vody na čajíček zbadám 

v snehu stopy, tiahnúce sa mojim smerom.  

„Žeby predsa niekto?“ pokračujem v samokecoch. „Aspoň nemusím 

zakurovať...“ 

Chlapík sa tu vyzná. Použil našu skratku. Niečo má s ľavou nohou. 

Našľapuje na špičku a stopa je do boku rozmazaná. Nekladie nohu 

priamo, asi má niečo s bedrovým kĺbom. Totem ma zdraví 

žmurknutím. Už by som mal cítiť dym z komína. Prečo neotvoril 

okenice? 

S hlasným „Ahoj!“ otváram dvere. V búde je chlad, vlhko a najmä 

tma. Kde sa schoval? Zažínam baterku i pod pričňu som nazrel, nikde 

nikto. „Tak traperi, už sme v prdeli!“ trampsky si uľavujem. „Však 

som nič nepil! A možno práve preto?!!!“ revem až mi preskočil hlas. 

Pootváram okná, dvere a vyrážam na prieskum. Obišiel som celú 

búdu. Dnu vedú, okrem mojich, len jedny stopy človeka, tak kde je 

neznámi? Vyparil sa? 

Žiadnu paniku! Musím sa zamestnať. Nosím drevo z verandy, 

zakurujem. Akoby za mňa pracoval autopilot. Triesok som pripravil 

snáď na tri vandre. V hlave sa mi pretáčajú všetky kolieska. Ak by bol 

mimozemšťan, nešiel by k nám na búdu. To dá rozum. Čo všetko 

človek dokáže najlepšie spozná v Černobyle. Vraj v ponuke sú aj 

polmetrové dubáky. 
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Ten chlap ma fakt serie. Mám chuť mu takú výchovnú ubaliť, že by 

bol doživotným tulákom po hviezdach. Len nech sa ukáže! 

Prikladám ako Casey Jones na lokálce svojí. Teplo a moje hrešenie 

zobudili plchov. Naháňajú sa po stene. „Majú štyri nohy, ten smrad 

len dve a nenosia kanady!“ Asi sa mi mozog prehrieva. Tu pomôže 

len ploskačka. Uvarím si vše liečivý grog. Zrak mi utkvel na nádobe 

prvej pomoci s vygravírovanou domovenkou, ktorú som dostal k 

päťdesiatke. Žeby si osadníci robili zo mňa prču? Ale ako?  

Otváram opäť dvere. Ten kurvachlap šiel len dnu. Štvrtý rozmer? 

Kontrolór daňového úradu? Duch? Štvorhlavý drak, ktorý žerie 

trampov? Čierna diera? Nebodaj stroj času? Paranormálne javy sme 

v škole nepreberali. Zato ruština nechýbala. Chyba! Habkám 

v spomienkach na filmy. Ani v knižkách pána Foglara niet o takejto 

záhade, hlavolame čo i len riadoček. Debil v kleci. Idiot, ako 

z Dostojevského, tak by som sa teraz charakterizoval. Musí to mať 

racionálne vysvetlenie! 

Ľahnem si na spacák. Vonku začína fúkať vietor. Rozhicované kachle 

s rumom ma uspávajú. Meluzína šepká: „Ráno múdrejšie večera“ a ja 

debo jej verím.  

Prebudil ma chlad. Slniečko provokatívne ukazuje aké máme špinavé 

okná. Vietor ustal, to ticho lieči, teda aspoň by malo... 

Niečo tu nesedí... 

„Čo mi hrabe!?“ Všetko je poupratované.  

„Riady som včera určite neumyl!“ Rýchlo pchám nohy do topánok, 

otváram dvere. 

„Do riti! Doritíííííí ti ti.“ 

Z búdy vedú šmatlavé stopy smerom k prameňu. 

Ešteže nenosím strelné zbrane. Asi by som sa zahemingwayoval. 

Na druhej strane... 

Búda je uprataná, drevo nachystané, ešus som roky nemal tak čistý...  

Kto vie, možno to bol v nebi nudiaci sa skaut a odbehol si spraviť 

dobrý skutok.  

„Vďaka brat Neviditeľný, i nabudúce!!! Zišlo by sa dreva nakálať, 

zima môže byť dlhá a na jar treba vykopať novú jamu pre latrínu. To 

vieš, trampi len kadia a serú. Ale predtým pošli SMS-ku alebo krátky 

mail. Vieš, nervy.“ 

Šľak ma ide trafiť z toho, že sme včera nehodili reč. Dlhšiu dobu ma 

totiž kvári otázočka, že ak pri mátaní naďabí duch na sporo odetú 

senzi babu, môže mať erekciu? 
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Cesty k vrcholům 
Marek Kysilka – Fenik                                           Próza  Oldpsavci

  

 

Život je tvrdej. Možná zajímáš Boha (hlavně po smrti), ale příroda na 

tvoji jedinečnou individualitu celkem vzato kašle… Nebo je všechno 

jinak? - - -  

 „Jsi prostě netuctová, jedinečná…“ snažím se ležérně a nejspíš marně.  

Škleb Mony Lisy: „Já vím…“ No-ty-vole… Výzva či arogance? 

V téhle etapě večera – skoro noci – nejspíš nekontrolovaný výron 

sebevědomí. Ach to svíravé utrpení imaginace… 

      *** 

Do hospody jsme dorazili s drobným zpožděním, takže zábava zdála 

se být již v plném proudu. V lajně pod stěnou pětice, ne úplně 

neznámá – vidím tam Malýho Kubu, vedle snad Rocky? Jo, na ty 

prostě občas někde nečekaně narazíš. A hlavně – až mě u srdce 

píchne: tu jsem přece – je to šest sedm let? – potkal tehdy na tom ohni 

a nedostal nejmenší šanci (ne že bych se vůbec k čemukoliv dostal). 

Flashback: Tak tuhle si jednou – kdykoliv – najdu a bude to velký… 

 „Můžu?“ odtahuju židli na „svém“ místě v čele a významně 

pozvedám futrál s kytarou. Ještě k ní natáhnu ruku, a: „My se přece 

známe, že… Ahoj,“ snažím se o zasvěcený tón.  

„Jo jo, samozřejmě, sleduju tě…“  uculí se tak, že raději pokynu 

ostatním, usedám, odmítám přemýšlet, vybalím kytaru a vyklopím do 

sebe mezitím přistavší pivo. Kluci se posadí zády do lokálu. 

      *** 

Vlastně večer probíhá úplně normálně, kecáme, pijeme, hrajeme, ten 

či onen se tu přidá, tu umlkne… Cosi mi pořád vrtá hlavou. Nějak se o 

nich všeobecně ví, že jsou tak trochu víc do woodcraftu, ostatně 

domovenka je čistý znak v původních barvách, jméno T.O. Blue 

Heaven pěkně pod… ale kdo je kdy vlastně viděl pohromadě? Na 

potlachymoc nejezdí, nevím o nikom, kdo by byl na jejich ohni… 

„Vás je normálně víc, ne?“ otočím se automaticky na ni. „Vídám tě na 

fotkách v různém složení,“ snažím se být vtipný. 

 „Jasněže, málokdy se sejdeme všichni. Tadyhle Rocky a Stříbrňák, ti 

jsou poměrně věrní, Malej Kuba většinou taky… Hele, můžeme 

pokecat, ale teď mi zahraj Tears in Heaven, jo? To je naše 

kultovní,“ zase se tak uculí. 

No tak fajn, a bude ostuda. Dost dlouho ji trénuju – jak to sakra ví?! – 



 272 

a ještě jsem se k veřejné produkci jaksi neodhodlal. No, mám 

neodbytný pocit, že teď prostě musím. Předehra dobrá, to už mi šlo. 

Slova naskakujou, baví mě to, mezihra,  jooo… ty vogo, paráda! 

Hůůů… 

„Dík, bylo to slušný,“ pochválí mě pohledem, otočí se 

k hospodskému: „Dej nám ještě láhev Frankovky!“ 

„Došla…“, zahučí omluvně. 

„Nekecej a koukni se do toho regálu pořádně, určitě tam máš ještě 

nejmíň dvě flašky!“ usměje se na něj nezpochybnitelně. 

Za chvíli je u nás znejistělý hospodský s lahví vína.  

„Přines nám, prosím, ještě jednu sklenku – dáš si s námi, ne?“ otočí se 

ke mně a se sebejistou samozřejmostí se přes své dva sousedy prodere 

na roh vedle mě. Rocky se zatváří přepadle, ale nic nenamítá. 

Ťukneme si, asi mi chce něco říct. Taky že jo. Snaží se, aby ostatní 

moc neslyšeli: „Víš, jak jsi říkal, že nás je víc, tak my se vlastně 

komplet sejdeme akorát na výročáku. Děláme ho na Velikonoce, takže 

je to takovejmalejvelkej vandr a ani tam nikoho nezveme. Dokonce 

nemáme stálej flek. Jenom začneme ve čtvrtek slezinou – říkáme tomu 

„velká žranice“–  tam se dohodneme, kam to vlastně bude a v pátek 

vyrazíme. No, takže nás asi fakt nikdo pohromadě nikdy neviděl, 

mimo ty sleziny, ale to jsou civilisti…“ 

Sice mám pocit, že jí rozumím, ale zároveň totální zmatek. A je mi 

celkem podivuhodně dobře. Hraju, fakt mě to baví, nakonec s nimi 

udělám ještě i tu druhou láhev (přiblblé poznámky našich vůbec 

neřeším) a nevyhnutelně přijde to, co přijít musí – zavíračka. Takže co 

dál? Klasika, zkusíme to s tradičně nenápadným „zcela 

náhodným“ setkáním u hajzlíků. Vstane a lehounce pohodí hlavou… 

No ale to už snad není možný? 

Za prvními dveřmi nedočkavě začnu: „Víš, já bych…“ Nenechá mě 

domluvit: „Asi bys měl vědět, že tohle není tak úplně 

náhoda,“ zamíchá mi trochu tím zmatkem. Jak už mám upito, seberu 

odvahu a dost trapně spustím: „Jsi prostě netuctová, jedinečná…“ 

Škleb Mony Lisy: „Já vím…“ No-ty-vole… Výzva či arogance? 

V téhle etapě večera – skoro noci – nejspíš nekontrolovaný výron 

sebevědomí. Ach to svíravé utrpení imaginace… 

„Hele, tuhle noc jdu s nima, chápeš?“ asi čučím jak vyoraná myš a 

nechápu něco tak samozřejmého, protože dodává: „Rocky zas nebude 

vědět, jak moc ke mně vlastně patří, a tak… No prostě, zařiď si to jak 

chceš, ale zejtra v poledne dole na rozcestí u buku, jo? Sám!“ zdůrazní 

tón pohledem, který hřeje a zároveň mrazí. „Tady máš ještě loňský PF 
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s kontakty, kdyby něco…“ a mizí za dalšími dveřmi. Trochu perplex 

otvírám žracák a zakládám péefko automaticky do cancáku (jo, tahám 

„všechno své“ i na hajzl, divte se, no…), nad mušlí mám co dělat, 

abych nepodlehl atmosféře okamžiku. 

*** 

Dobrá. Jsou výzvy, kterým se nevzdoruje. Za minutu poledne jsem u 

buku, minutu po poledni přichází. Stoupáme asfaltkou, jež vede na 

horní planinu. Pak to dáme radši kolmo svahem na hřeben a k 

vrcholové skále. Cestou krafeme o všem možném nebo prostě mlčíme 

– mlčím rád. Neriskuju ztrapnění. 

Campík pod vrcholem je takový… vznešený? Znepokojující? 

Očekávaně romantický? 

„Jdu na dříví,“ oznamuji věcně, ač není moc co řešit, pár 

čerstvěshozených soušek se válí kousek od fleku. Lískový keř se 

dvěma parádními tyčkami na jehlánek už mě snad ani nemůže 

překvapit. Tak nějak samozřejmě škrtnu a oheň progreduje, jak má. 

Kafe vaří ona, z báglu vyndá krabici buchet. 

„Ti je včera nesežrali?“ údiv už spíš hraju. 

„Buchet mám vždycky dost…“ 

„No ale jsou božský, teda…“ mumlám s plnou hubou. 

„Já vím…“ už zase…! 

*** 

Jsem blbejnenapravitelnej romantik. Všechno hraje do karet, spíš je 

víceméně jasno, a mě prostě láká ten úplněk nahoře nad skalou, sedící 

na větvi oné osamělé zkroucené foglarovskéborovice jako medvídek 

Pú (řekl by Vyčítal). 

„Dáme úplný vrchol?“ obrátím se na ni rádoby laškovně. 

„Proč ne?“ usměje se opět záhadně a slibně. Od planiny se ozve 

výstřel. „Myslivec, prase,“ poznamená. 

Hledíme do světla měsíce, nebe je nám chrámem a borovice přístřeším, 

polibek se nabízí jaksi samozřejmě a nekomplikovaně.Nerad 

pomyslím na všechny potenciální komplikace. Odtáhne se, a: 

„Nejsipřipravenej na všechny komplikace, sorry, ještě ne…“ a mně se 

zatočí hlava, šutr na hraně strže se zvrtne, zavrávorám, chvilku to 

vypadá, že situaci ustojím, ale pak bohužel… Zvrátím se náhle a 

neodvolatelně, „Stoupání na vrchol a potom pád,“ napadne mě ještě  

slogan. V posledním záchvěvu vnímání jako bych zaslechl: „Ráda 

jsem tě poznala…“ Žuchnu nečekaně měkce a ztrácím vědomí. 

*** 

Temno, pak jakési rudé světlo, ale žádný tunel. „Tohle už je 
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ono?“ pomyslím si. Modré blesky, rudé světlo se projasňuje. Aha, 

pootevírám oči. Jako bych vnímal andělské hlasy… „Hele, pohnul 

se,“ dívčí hlas. „Vypadá to jako zázrak, ale asi ho přivítáme 

zpátky,“ věcný mužský baryton. Vnímám anděly, kteří mě zvedají 

v nesnesitelné záři všudypřítomných světel, kdo mě tu tedy uvítá? 

Napadá mě nebe – svatý Petr – Skála… Rocky?! A opět temno. 

*** 

„Měl jste ohromné štěstí,“ promlouvá ke mně anděl. Teda doktor, 

uvědomím si náhle racionálně. „Sletěl jste nejspíš ze skály, ale 

prakticky na měkký padesátistupňový svah. Nechápu to. Jste trochu 

pomlácený, dost podřený, byl jste v bezvědomí, ale v podstatě nic 

vážnějšího… Našel vás myslivec s jeepem, prý jste se mu skulil skoro 

před nárazník,“ náznak úsměvu. „Zavolal záchranku, byli u vás za 

necelou čtvrthodinu…“ 

„A kde mám věci?“ návrat k praktickému rozumu. 

„To nevím, tenhle chlebník jste měl u sebe, jinak nic…“ omnia 

meamecum porto, tedy to hlavní, díky bohu… 

Proberu v rychlosti žracák. Mobil, peněženka, doklady, cancák… 

O.K.A péefko, aha… Na rubu číslo, mail a „Ozvi se, K.“. Obracím na 

líc. Osada za stolem, nijak originální. Popisky. Andy, Bart, Malej 

Kuba, Johnny, Džekob, Stříbrňák a Rocky uprostřed, Židák a Mat 

Evangelista, Flip a Shimmi, na kraji nevěřícně se šklebící Tom. Fakt, 

je jich 12… A v centru Kristýna s pohárem vína… 

 

 

(Roz)marné léto 2013 
Jaroslav Šlejmar – Kutloch                             Poezie Oldpsavci 

 

Chtěli jsme sjíždět Klabavku 

počasí dostalo kapavku 

A tak sjíždíme jointy 

voláme na pomoc Vonty 

Nespluji s dívkou hravou 

v Praze teď místo nás plavou 

Odkládám básníka notýsek 

s hasiči jedu pro písek 
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Proč se neuskutečnil 40. výroční oheň Trapsavce 
Miroslav  Marusjak – Miky                                      Próza Oldpsavci 

 

Na týdenní prosincové soustředění, kurzu tvůrčího psaní, přijeli 

všichni trampští psavci od Bílé nad Mísou až po Až. Každý se chtěl ve 

své tvorbě zdokonalit a tak zvýšit naději na zisk toho jubilejního 40. 

Zlatého pajduláka. Kurz vedly lektorky Dravče, ohledně prózy, poezii 

měla na starosti brněnská trapsavecká star Šalina. 

„Poslouchejte volové,“ oslovil Kafran v neděli večer všechny 

shromážděné autory v místním saloonu, „musí se stát něco zásadního. 

Rozhodl jsem se, že na týhle události založíme indiánské kmen. 

Budeme se menovat  Prozaičtí trampští poetové, zkratkou PéTéPé, 

protože sme dělníci slova! Kousek vod nás, na Šniclově mlejně, žije 

voprsklej nepřátelskej kmen Šniclů. Jejich náčelník, vymaštěnej 

kretén Plechová huba, vo nás šíří hanlivý výroky. Bohem Šniclů je 

Byznys a jejich medicínou Mrzký peníz. Z komerčních důvodů 

podporují stavbu asfaltky přes naše svrchované území. Nabízí 

turistům předražený bizoní šnicl. Přesto všichni víme, že skupují ze 

všech útulků ve vokolí vopuštěné psy. Budu vaším náčelníkem, mé 

jméno zní Krákající havran.“ „Krá, krá, krá!““ přidal svůj válečný 

pokřik. 

„Je vám to jasný?“ 

„Jasný!“ nadšeně souhlasili všichni účastníci trapsaveckého sympózia, 

nyní Indiáni Pétépáci. 

„Santamonika hraje na banjo a harmoniku, udrží tedy rytmus, bude 

naším šamanem. Jeho buben nás bude svolávat k poradním ohňům. 

Jak ti máme říkat, bratře?“ zeptal se Krákající havran. 

„Mé indiánské jméno zní Ringo Star,“ odpověděl Santamonika. 

Hanácké psavec Piky začal bušením do stolu napodobovat dunivý 

rytmus kol vlaku. 

„Mosi do teho pořádně třéskat, abe to znělo jak andrgrand! Vepujčim 

mu becé sópravo od kapele Eletrická sveňa!“ 

„Bratře, budeme ti říkat Dunící kolejnice!“ přidělil Pikymu jméno 

Krákající havran. 

„Šalina bude Ringova tajemnice přes rituály,“ uděloval další pověření 

náčelník.  

„Říkejme ji Ta, která zná budoucnost.“   

Jmenovaná sesbírala popelníky a jejich obsah vysypala na stůl. 

Z vajglů, zápalek, papírků a cigaretového popela začala vytvářet 
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tajemnou mandalu. Upřeně zírala na obrazec a pak v transu začala 

veršovat: 

„Zvítězíme! 

My to víme. 

Silnější jsou naši bozi, 

mají větší kozy!“ 

Kdosi přinesl tempery, všichni si pomalovali tváře rudou barvou.  

„Vostroun má zkušenosti z komunální politiky, je diplomaticky 

výřečný, bude naším tiskovým mluvčím. Říkejme mu proto Hlas 

tamtamu,“ přidělovat další funkce Krákající havran. 

„Ještě potřebujeme pokladníka,“ řekl Hlas tamtamu, „myslím, že na 

tento post je vhodný Ceňýk Faleš. Od této chvíle ať zní jeho jméno 

Strážce pokladu.“ 

„Máme niekde zakopané zlato?" chtěl vědět slovenský poeta Koko, 

indiánským jménem Jokohama. „Vymeníme ho za úplně nové 

olympíjske oštepy, luky a šípy." 

„Lepší by bylo vyloupit zbrojnici na nějakým středověkým 

hradě,“ oponoval Indián Drnový Janek, dříve psavec Makrela. 

„Vole,“ setřel ho Hlas tamtamu, „ve vokolí sou akorát samý požární 

zbrojnice!“ 

„Proč vylupovat nějaký zbrojnice? Vyzbrojíme se 

klackama!“ navrhoval letitý psavec Tazatel, nyní Indián Ten, který se 

furt ptá. 

„Klid, bratři,“ sjednal si ticho Krákající havran. „Ještě musíme rozšířit 

kmenovou radu starších. Dlouholetý porotce Jamesbondo je jistě 

vhodným adeptem. Má někdo nějakou námitku?“ 

Nikdo nic neříkal. 

„Jaké si vybereš indiánské jméno, bratře?“ 

„Říkejte mi Ten, který zná všechny železnice,“ řekl hrdě Jamesbondo. 

„Uff! Uff! Co to vidím? Támhle je, chyťte ho! To je von, zvěd kmene 

Šniclů!“ ukazovala Ta, která zná budoucnost, na indiána 

pomalovaného ve tváři oranžovou temperou. 

„Volové, ste snad barvoslepí? To je přeci jasné, barva hovoří za vše, 

není jedním z nás!“ vykřikl Hlas tamtamu. 

Chycený zvěd dostal do držky a byl odsouzenej k výslechu u 

mučednického kůlu. Dvě mladé nadějné autorky, Žahavá kopřiva a 

Zmijí jazyk, přivázaného nahého nešťastníka rafinovaně šlehaly 

větvičkami jalovce. Pak ho téměř uonanovaly k smrti. Tramp Šoumen, 

nyní Indián s pankáčským čírem, zvaný Karmínový vlas, obě 
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vykonavatelky rozsudku náležitě povzbuzoval. Odsouzený vykecal 

vše i to, co nevěděl. 

„Odeber se šmahem ke svýmu proradnýmu kmeni. Vyřiď jim, ať se 

přestanou paktovat s radnicí. Přestaňte podporovat stavbu asfaltky a 

nebudeme s váma bojovat,“ volal za ním Drnovej Janek. 

„Jestli tě příště chytneme na našem území, tak tě 

oskalpujeme!“ rozvášnil se Ringo Star. 

„A uřízneme ti pindíka!“ nadšeně vykřikla Žahavá kopřiva. 

„Bratři, tohle mění situaci,“ řekl Krákající havran. „Šniclové jsou 

prodejný děvky, který lezou do řiti městskejm radním. Zakopeme 

válečnou sekyru a zítra ráno deme vyjednávat s bledejma tvářema na 

radnici. Du já, Strážce pokladu, Drnovej Janek, Hlas tamtamu, 

Jokohama, Ten, co zná všechny železnice, Ta, která zná budoucnost a 

Žahavá kopřiva. Ostatní si zastrkají do vlasů pera, pomalují se 

válečnejma barvama, vyzbrojí klackama a pod vokny začnete strašně 

řvát. Jasný?“ 

„Jasný!“ řvali ostatní. 

„To sem rád, že sme jednotný!“ 

„Môžu byť namiesto pier aj ceruzky?" chtěl vědět slovenský psavec 

Kšandy, teď Vytahaná šle. 

„Pomalujeme kánoe válečnejma barvama a napadneme radnici po 

vodě,“ spřádal plány propagátor vodáctví Cígo, nyní Ricinový volej. 

„Vole,“ usadil ho Hlas tamtamu, „vždyť na náměstí není žádná řeka, 

akorát kašna.“ 

„Kdo nemá indiánský méno, tak si ho zvolí. Jasný?“ upřesňoval 

Krákající havran. 

 „Jasný!“ volali nabuzení Pétépáci. 

„Krá, krá, sem Mladá vrána!“ zakrákala Dravče. 

„Já se menuju Za deset euro,“ zvolal Za bura, známý organizátor 

hudebních akcí. 

„Říkejte mi Starej mlaďák,“ představil se Hobza Koniáš. 

„Já sem Stará tužka,“ řekl Víra Malina. 

„Mé méno zní Patworková deka,“ oznámila Fakula. 

„Sem Pochybná diagnóza času,“ špitla Banka Hodně-snová. 

Také ostatní psavci, nadšeně oznamovali  svá indiánská jména, 

objednávali si houfně ohnivou vodu a chlemtali piva. 

Ráno, když vystřízlivěli, se vydal kmen Pétépáků na pochod k radnici. 

Tváře měli pomalované rudou temperou a za čelenkami zastrkaná paví 

a krocaní pera. Vytahaná šle si vetknul do vlasů tužky a propisovačky. 

Fenykl koulel před sebou soudek burbonu, podle kterého dostal své 
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indiánské jméno, Burbonový Marek. Ricinový volej táhl na provázku 

dřevěný model Aurory na kolečkách. 

„Ta děla sou funkční, vypálím salvu a vtrhneme na radnici, uděláme 

flustraci!“ rozvíjel svůj plán. 

„Vole, říká se defenestraci, ne flustraci!“ opravil ho Hlas tamtamu. 

„Napřed budeme vyjednávat, žádná střelba. Jasný?“ varoval Krákající 

havran. 

„Jasný!“ křičeli vostatní. 

Mladé nadějné autorky Plamínek naděje a Zmijí jazyk nesly svazky 

jalovcových a borovicových větviček. Vyzvědači kmene zjistili, že má 

být povolána jednotka Pomalého sesazení. Indiánské dívky chtěly 

nebojácně strkat větvičky do hlavní zbraní těžkooděnců.  

„Však my těm konšelům ukážeme, kdo je to Mrzká 

plečka!“ vykřikoval vydavatel časopisu Otlak, Indián Zpuchřelé tóny. 

Tlačil před sebou plečku na brambory. Dunící kolejnice si vzal s 

sebou Magorovu summu, ze které chtěl předčítat autorovy buřičské 

verše zaměřené proti vrchnosti. Poeta Jokohama měl v somradle 

sbírku básní od Kominíka Tatranky. Patworková deka držela ve 

zdvižené pravici planoucí pochodeň. Hudební grupa Pápěrky, 

vyzbrojena nástroji, chtěla vyjádřit podporu tím, že zahrají své 

protestsongy. Ringo Star zuřivě třískal kostí z kýty divočáka do bubnu 

z kozí kůže.  

Bojově naladění Pétépáci došli k radnici. Určená delegace zmizela 

v útrobách starobylé budovy. Zbytek kmene se utábořil na náměstí.  

„To ste vy?“ otázal se primátor, když je spoře oděná hosteska uvedla 

do zasedací místnosti. 

„Jo, to sme my,“ odpověděl Krákající havran. 

„Posaďte se, soudružky a soudruzi,“ vybídl je první muž radnice a 

ukázal na černá kožená křesla. 

Posadili se. 

„Co si dáte?“ zeptal se. 

„Kafe s rumem a kubánský doutník“ řekl Drnovej Janek. 

„Ferneta!“ objednal si Strážce pokladu. 

„Dvě deci červeného,“ ozvala se Ta, která zná budoucnost. 

„Mě rovnou sedmičku červeného,“ dožadoval se Ten, který zná 

všechny železnice. 

 „Vychlazenej lahváč!“ vyslovil své přání Krákající havran. 

„Točenou plzeňskou dvanáctku,“ řekl Hlas Tamtamu. 

„Kopřivový čaj,“ objednala si Žahavá kopřiva. 
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„Ja by som chcel borovičku, ale slovenskú!" upřesnil svůj požadavek 

Jokohama. 

Ze  stěny tupě zíral zlatě orámovaný Velký náčelník, Becherovkovej 

Mlhoš. Po chvíli dvě hostesky oblečené v uniformách zdravotních 

sestřiček přinesly objednávku. 

„Co vás sem přivádí, soudruzi?“ byl zvědavý primátor. 

„To, že máme pomalovaný ksichty rudou barvou, ještě neznamená, že 

sme Komanči a už vůbec ne soudruzi!“ rozparádil se Hlas tamtamu a 

začal automaticky primátorovi tykat. „Podle tvejch blbejch keců, seš 

nejspíš vedenej v Česnekových seznamech. Já si tě tam najdu, hajzle 

práskačskej!“ 

„Dámy a pánové,“ upustil radní od oslovení soudruzi, „zachovejte 

klid!“ 

„Bledé tváře nám nebudou diktovat podmínky,“ ujal se slova 

Krákající havran. „Sami víme, co je pro náš kmen nejlepší. Nechceme 

u našich vigvamů asfaltku a místo divokých volně pobíhajících koní 

smrduté řvoucí koně pod kapotou!“ 

   „Maximálně akceptujeme železniční trať, ale musely by po ní jezdit 

parní lokomotivy a staré dřevěné vagóny,“ řekl Ten, který zná 

všechny železnice. 

Z náměstí se ozýval pískot, řev a zběsilé bubnování. 

„Ten hluk venku utichne. Tohle je nepovolená demonstrace! Povolám 

na vás pořádkový složky,“ vyhrožoval primátor. „Asfaltka se dostaví, 

už sou podepsaný smlouvy s investorama! Povede to k rozvoji turismu 

a zaplníme městskou kasu, budete mít z toho taky užitek.“   

„Somár, si sprostý ako ďaleko vidíš a ešte kúsok za roh. My sa tak 

ľahko nevzdáme!" vykřikl Jokohama. 

„Vyliž si prdel!“ ulevil si Strážce pokladu. 

„Vyser si voko!“ přidal se Drnovej Janek. 

„Můj čas je vzácný a váš vypršel,“ řval rudý vzteky primátor. „Za 

půlhodiny čekám delegaci soudruhů z družebního města Horkij u 

Mošny. Tak vypadněte!“ 

Vstali. Jako poslední vodcházel Jokohama. Zuřivě za sebou prásknul 

dveřmi. Žahavá kopřiva stačila v rychlosti na zavřené dveře, pod zlatý 

štítek s jménem primátora, namalovat fixou kosočtverec. 

Vyšli před radnici. Kolem hořící dřevěné makety Aurory křepčil kmen 

Pétépáků. Patworková deka chtěla fakulí odpálit z křižníku salvu. 

Funkční děla se ukázala jako nefunkční a model vzplál jak papírový 

čert. Všichni popíjeli burbon a podupávali do rytmu bubnu šamana 
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Ringa. Ozýval se pískot a výkřiky: „Fuj, radnici! Chceme dodržování 

lidských práv! Máme holé ruce!“ 

Ve vyrovnaných řadách, odění v neprůstřelných vestách, v helmách a 

se štíty z plexiskla, bedlivě sledovali situaci příslušníci Pomalého 

sesazení. Zrovna byl všude ve světě respektovaný Mezinárodní den 

lidských práv, proto nezasáhli. 

„Bratři a sestry,“ zvednutou rukou utišil náměstí náčelník Krákající 

havran, „bledé tváře odmítají naše spravedlivé požadavky a nechtějí 

zastavit stavbu asfaltky přes naše svrchované území. My jim 

odpovídáme: Nasrat!“ a hodil fakováka. 

„To je vono! To je vono!“ skandovali všichni svorně. 

„Na-srat! Na-srat! Na-srat!“ neslo se náměstím a vztyčené 

prostředníky hrozily směrem k radnici. 

„Náš kmen je statečnej, nezalekne se přesily proradnejch bledejch 

tváří a jejich velkohubých spojenců Šniclů. Když přijde na věc, tak 

budeme bojovat do posledního dechu, do posledního muže, poslední 

ženy. Právo předků je na naší straně!“ hromoval Hlas tamtamu. 

„Pravda zvítězí! Pravda zvítězí!“ řvali v eufórii Prozaičtí trampští 

poetové. 

Když přišlo na věc, jejich boj neměl dlouhého trvání. Do neděle byli 

všichni pochytáni, zpacifikováni a deportováni do odlehlé rezervace 

obehnané vysokým plotem z ostnatého drátu. Jejich původní tábor v 

místě trapsaveckého semináře nechal primátor srovnat se zemí, zavést 

hnojem a na vzniklou plochu vysadit azalky. Plánuje tu vybudovat 

golfové hřiště. Zvítězila betonová loby. Místo asfaltky tudy povede 

čtyřproudová dálnice. Šniclové na svém spojenectví s radnicí také 

vydělali. Jejich mlejn je přebudováván na pětihvězdičkový hotel 

s podzemním parkovištěm, vyhřívaným bazénem, nonstop kasinem a 

nevěstincem.  

Dalším, kdo si pořádně namastil kapsu, je jistý inženýr Pugét, dvojitý 

agent, který donášel na Pétépáky i Šnicly konšelům. O násilné 

deportaci psavců do rezervace napsal knihu Mráz přichází z radnice. 

Brzy se stala bestsellerem. Během měsíce byla přeložena do angličtiny 

a v současné době se překládá do japonštiny, čínštiny, sečuánštiny a 

hanáčtiny. Světoznámý holywoodský režisér Kiloš Norman, sepsal 

s autorem exkluzivní smlouvu na scénář pro svůj nový, jistě oskarový 

film. 
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Údolí Mrtvýho muže 
Jiří Bok – Bokajs                                                        Próza Oldpsavci 

 

Konečně autobus zastavil, dveře si odfoukly a já vyrazil. 

Utíkám jak zajíc k nádraží. Usárna nadskakuje, plný žracák se motá 

do kroku, říčně vbíhám do haly. Od odjezdové tabule na mne křičí 

Shorty:  

"Čéče, makám! Jízdenku máme hromadnou. Džou drží vlak za koule." 

Schody dolů, podchod, schody nahoru. 

Joe nohu na stupátku, rukou mává jako větrník, dohaduje se s 

výpravčím.  

Už sedím v kupé, oddychuji a kluci koukají, jak mě praštit. 

"Hlavně, že si tu. Musíme přece pořádně voslavit ty tvoje narozeniny. 

Ne?" 

Shorty vytáhnul placatku, Joe si olízl rty.  

Přesně tak. Shorty a Joe. Jako v té písni.  

"Šorty a Džou, jezdili s námi v partě, pálili s námi značky do telat." 

Rychlík nabral rychlost a Shorty svlékl kytaru. 

"Máme hodinku, tak si zabékáme."  

Brnká všehochuť a já si jen broukám. Já a můj hudební hluch. 

Nejsme osada, jsme kamarádi od "Rypáčků". To je hospůdka u nás v 

ulici. Vzadu, v salonku, se ve středu scházejí trampové. 

Před časem se naše posezení u pivka protáhlo, a tak došlo na písně, 

které jsem neznal. Mezi přívalem textů mě zaujala písnička o 

"Mrtvém muži". 

"Tak to se mi líbí," povídám, když tu baladu kluci dozpívali, "to je jak 

od Wabiho."  

"To bude asi tím, že je to podle oudolí, který fakt existuje," dopil 

půllitr Joe, "je to v takovým malým skalním městečku. Na konci 

kaňonu je kempík. Ale jak vlezeš do přítmí skal, jako by na tebe padl 

chlad." 

 Břinknul znova do kytary. 

"V údolí Mrtvýho muže, kdo za to může, že hrůzou budeš výt.  

V údolí Mrtvýho muže, stáhne tě z kůže strach, co budeš mít." 

Dopěli duet a bylo jasný, kam příště pojedeme. 
 

V Kotěhulkách jsme přesedli do motoráčku. Cestou už pasažéři 

nepřibývali. Shorty s kytarou překřikoval motor písničkou, která určila 

cíl našeho vandříku. Průvodčí se viditelně nudil. 

Ze zadní části motoráčku se hrnul na záchod zelený mužík. 
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Nejdřív jsem myslel, že je to tramp, ale nepozdravil, a bágl jsem taky 

žádný neviděl. Měl zelené lampasové kalhoty a zelené sáčko. Jen ta 

jeho hučka byla taková šedohnědá. Takovej divnej tralalák. 

Když se vracel, zastavil se u nás. Opřel se o sedačku. 

"Ahoj klucí! Jen tak sem zaslechl, že se chystáte do Müllerova oudolí.  

Vy tam tomu říkáte u Mrtvýho muže." 

Mlčeli jsme, jen po sobě koukáme. 

"Já se nechci vnucovat, ani vás strašit starým Sudeťákem, ale když 

vylezete v Dolní, tak se vám půjde špatně. Celej tejden prší, cesta 

bude jedna louže," podrbal se za uchem, "když pojedete se mnou, 

vezmem to horem po skalách. Určitě jedete na ten sroubek za tůní. 

Ne?" 

Joe zareagoval první. 

"My to známe jenom z Dolní a půjdem jako dycky. Ať si kámoš 

žvejkne."   

"No nic, jen že ten les znám jak svý boty," narazil si tralalák do čela a  

hnul se, "asi se eště uvidíme. Já jdu na pivko do dřeváku, beru to delší, 

ale suchou štrekou. Tak zatím." 

 
Z vlaku jsme vypadli jak opaření, nějak nám ten zelený mužík nešel z 

hlavy. 

Na zastávce v Dolní nebylo nic. Tedy jo! Zbytek plechové boudy s 

potrhaným plakátem na dva roky starou tancovačku. Zprohýbaná 

bedna na štěrk s urvaným víkem. Betonová torza laviček. 

Shorty počůral  to víko. Pak nahodil ranec. 

"Vod kdy se trampové nechají vodit místníma hejhulama?"  

Kytaru vsunul do podpaždí, "vzhůru kompardos, do rozbouřených 

vod!"  

Vesnice je někde v údolí. Naše cesta se vine vzhůru k hradbě lesa. 

Slunce pálí červnově a neděle je daleko. 

Ty čtyři kilometry se ploužíme dvě hodiny. Chvílemi fakt není znát, 

kde je cesta a kde potok. Snad pětkrát jsme brodili. Sundávat boty a 

ponožky už je zbytečné. U studánky, co prýští ze skály, jsme snědli 

vše, co se nemusí ohřívat. 

Zvedl se vítr a borovice začaly šumět svou serenádu.  

"Ještě tak půl hodiny a budem u hospody, co Šorty?" 

"Tady je hospoda? Já na mapě nic nemám," povídám a ždímu si 

ponožky. 

"Bejvalá," povzdechl si Joe. "Tak makáme, ať dojdem za světla." 



 283 

Skály přibývají. Žádné ostré hrany, ani závratná výška. 

Když nám slunce jasně ukázalo, kde je západ, vyšli jsme na palouk. 

Schází se tu několik cest. Uprostřed stojí obrovský dřevěný barák. Asi 

nějaký penzion z minulého století. Prázdnota čiší z oken zatlučených 

hrubými prkny. Polorozpadlé záclony v prvním patře připomínají 

zašlou slávu. 

"To by byl trampskej lokál," jen jsem se zajíkl. 

"Když tu bude pivo, budou tu túristi," zabručel Joe. 

Shorty přehodil kytaru a zavelel: "Chlapi, jdem! Za chvíli se začne 

smrákat a musíme na cestu vidět."   

A první zamířil na cestu, která kopírovala teď už jen malou strouhu. 

"Tady se vyškrábem na horní cestu. Vyhnem se močálku před 

srubem," funěl mi za krkem Joe. 

Ta prudká stezka vedla na úpatí horního patra skal. Taková srnčí 

záležitost. Než jsme se dostali nahoru, funěli jsme všichni. Slunce už 

bylo vidět jen na vrcholcích stromů a dole pod námi, v hloubce snad 

dvaceti metrů, už byla tma. Bez mluvení jsme vyrazili vpřed. 

A pak se to stalo. Shorty zakopnul a s výkřikem se zřítil po srázu. 

Bylo slyšet, jak naráží do stěny a jak dopadl. Kytara vydala akord 

hrůzy. 

"Tý vole, co to bylo?" dohnal mou sochu Joe. 

Ukazuji na ocelové lanko natažené od stromu ke stromu, snad deset 

centimetrů nad pěšinou. 

"Šortýýý," křičíme do prázdna. Je jasné, že musíme zpátky. Klušem k 

pěšině a sjíždíme po zadku dolů. Pádíme po cestě, bláto nebláto. 

"Do prčic, to je tma," šmátrám po baterce. Joe už svítí a jde napřed. 

Vidíme jen tam, kam zamíří kužel světla. Šlápl jsem na kytaru, která 

už nevydá žádný akord.  

"Musí tady bejt! Šorty!" křičí Joe, "běž po cestě, já to vemu podle 

skály!"  

Neušel jsem ani dvacet metrů, když se ozval nepravděpodobný zvuk. 

Něco švihlo, někde se rozdrnčela kladka, Joe se s heknutím vymrštil k 

nebi. Do hlavy mě praštil jeho klobouk. 

"To mě poser, kterej kretén," znělo shůry.Visel snad sedm metrů nad 

zemí a provaz, který ho držel za kotník, se ztrácel někde ve tmě. 

"Vydrž, už se ženu!"  

Musím nahoru, pokusit se ho vytáhnout. Ještě volám Shortyho, ale 

určitě by se už ozval. Kdyby mohl.  

Ten nade mnou řve a nadává jak barový vyhazovač. 
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Uzdu jsem pohodil k troskám kytary a za chvilku se škrábu vzhůru. 

Tma je  už všude, a tak se s baterkou v puse chytám každého úponku. 

Teď hochu zpomal. Kde je jedno lanko, může být druhé.  

Za tímto balvanem už to bude. Najednou slyším z hlouby doliny dutý 

náraz.  

"Auuu!" nese se tmou šílené vytí. 

Už jsem tady. Překračuji proklaté lanko a pomalu se sunu vpřed. 

Baterka osvětluje stezku i kameny okolo. Tady to někde musí být. 

Aha! 

Tady je upevněné lano a přes kladku visí dolů. Ale nepokračuje! Stáhl 

jsem ten motouz z kladky. Zírám na přeříznutý konec. 

"Šorty, Džou," křičím do hlubiny a vtom mi to došlo. 

Plácl jsem s sebou dozadu, do mechu. Prostě tu nejsme sami. A já tu 

řvu jak kráva. Zhasl jsem. Ale takhle se ke klukům nedostanu. Když 

mi přestala tepat krev v hlavě a znovu slyším šum lesa, rozsvítil jsem 

a dal se na cestu zpět. Kudlu mám v ruce, ale útoku ze tmy bych se 

stejně neubránil. Nevím, jak dlouho to trvalo, ale přece jenom 

začínám sestupovat. 

Brzy nacházím místo, kde je ta zničená kytara. Má usárna tu však není. 

Není tu provaz. Není tu nikdo. 

"Hele kluci, to si snad děláte legraci, ne?" obklopuje mne tíživé ticho. 

Jdu kousek po cestě, tam, kde by měl být kemp Mrtvého muže.  

Kromě svých šlápot v bahně však žádné jiné nevidím. Dávám se na 

cestu zpět.  

Beru to podél skal. Už mám plné zuby blátivé cesty.  

Snad si nemyslí, že jsem utekl?  

Běžím a najednou neběžím. Jedna noha dopadla a druhá už nemá 

oporu. Někam se řítím a se mnou kusy hlíny a klacků. Dopadám na 

záda a dost to bolí. A nic víc. Baterka svítí, pohozená na hromadě listí. 

Moc dobře se mi tedy nevstává. Svítím na hliněné stěny té díry. Jsem 

jak ten  mamut. Sakra, co se tu děje? Hlína klouže, to tedy nebude 

sranda. Najednou vidím druhý sloupec světla.  

"Haló, je tu někdo?" 

"Jo, tady dole!" křičím a je mi jedno, kdo to je. 

"No to je průser!" povídá ten hlas, "trochu uhni, spouštím!"  

V mihnutí světla jasně rozpoznávám chlápka s tralalákem. Vsunul 

dolů kládu s přibitými špriclemi. Když jsem byl skoro nahoře, podal 

mi ruku. 

"Kdo to, co to, pro pána," mumlám. 
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"To tedy nevím! Voni tady z jara mají soustředění vedoucí skautů a 

hrajou tu různý bojovky." 

Mužík byl v té tmě úplně černý. Podal mi kapesník.  

"Utři se, vypadáš hrozně!" 

Ve světle baterky byl ten kousek látky špinavý od bláta a krve. 

Svítím do jámy. Dyk voni tam zatloukli čtyři kůly. Ještě že jsem spadl 

vedle. 

"Tví parťáci jsou v hospodě, já jim řekl, že se po tobě podívám. 

Nevěřil jsem, že bys zdrhnul." 

Byl jsem ztuhlý hrůzou. Nebo zimou?  

"Půjdem tedy za nimi?" 

"No jasný. Chceš pomoct nebo půjdeš sám?" 

Trochu kulhám. Po par krocích to jde. 

"Do který hospody šli?" ptám se. 

"No, do dřeváku, ste šli okolo, ne?" 

"Dyk je to tam pustý!" 

"To jste špatně koukali. Chodí se zadem a otvírá se jen někdy, a jenom 

při zvláštních příležitostech." 

To by mě zajímaly, ty zvláštní příležitosti. 

"Třeba, když má někdo narozeniny," jako by mi četl myšlenky.  

Dopajdal jsem na palouk. A opravdu. Celá zadní část domu je 

osvícená. 

Otupěle si uvědomuji, že se už nebojím. Mužíček určitě není 

nebezpečný. Když rozrazil vchodové dveře, tak jsem ho ve světle zase 

viděl v plné parádě. V zelených kalhotách s lampasy a v zeleném 

sáčku. Na hlavě měl tu šedohnědou hučku. Ten divnej tralalák. 

Vešli jsme do šenku. Z přilehlého sálku se ke mně přihnali Shorty a 

Joe.  

 

"Muziko stop!" Shorty si odkašlal, "tedy slovutná společnosti! 

Představuji vám našeho oslavence. Zároveň děkuji všem za přípravu 

překvapení." 

Z přítmí začouzené místnosti se ke mně obrátily bledé tváře postav 

sedících i tančících. V půllitrákách a maskáčích. Trampové a jejich 

squaw. Opravdu tam byla taneční zábava. Kapela tříská do kytar s 

plnou vervou. 

Zelený mužík mě vzal pod paždí. 

"Pojď se mnou. Musíš se dát trochu do pořádku." 

Vytlačil mě do chodby a vedl  na záchod.  

"No, to fakt potřebuju, já se snad podělám! Voni to na mě nahráli."  
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Sundal jsem si batlík. Záda jsou celá rozdrbaná. Snad čtyři trhance. 

Bundu můžu zahodit. 

Omyl jsem si obličej a koukám do zrcadla na tu hrůzu. Ale za sebou 

nikoho nevidím. Prudce se otáčím. 

Stojí tam. 

Podává mi svůj klobouček.  

"Jen si ho vyzkoušej. To máš od nás, k těm narozeninám!" 

Postavil se na špičky, narazil mi hučku na hlavu a otočil k zrcadlu. 

Koukám do té lesklé plochy a v tom okachlíkovaném ostře osvětleném  

prostoru nikoho nevidím. 

V prostoru se vznáší jen ten šedohnědej tralalák. 
 

 

 

Jak je to s námi 
Jaroslav Šlejmar – Kutloch                                Poezie Oldpsavci 

 

Stará vlast 

Stará řeka 

Stará osada 

A stará pravda 

Všechny je miluju zcela 

ne napolo 

Nejsem já nakonec džigolo? 

 

 

S cestovkou snů 
Jaroslav Šlejmar – Kutloch                                Poezie Oldpsavci 

 

Všichni někam jezděj 

Naposled Pedro letěl do Ghany 

Já sedím na řiťi 

Jo Svijany jsou Svijany 
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Kontrola 
Ondřej Jaroš – Višňák                                               Próza Oldpsavci 

 

Ty tichý kroky ve sněhu mě probraly. Rozhoduju se zůstat ve spacáku 

a mluvit s nima vleže, abych jim ukázal, jak je mám na salámu. 

 „Ještěže už je skoro světlo, takže jejich oblíbená gestapácká baterka 

do xichtu ve dvě ráno odpadne. Kolik je teď vlastně pokuta?“ táhnou 

mi hlavou líně rezignované myšlenky. 

Ranním zmrzlým lesem se nese tichý šepot, pak rychlé kroky a najed-

nou naprosté ticho. 

„Máme ho!“ Výkřik zní nadšeně. Už se těším, jak začnou počítat: 

narušení první zóny a zákazu dejchání, oheň, pod sněhem ušláplá 

kytička, dohromady skoro na trest smrti. 

„Můžu zavolat toho reportéra?“ Znovu ten nadšenej hlas a já nevěřím 

vlastním uším. 

„Tak teda jo, ale z odměny každýmu z nás flaška, jasný?“ Ten druhej 

evidentně neskrývá znechucení. 

„Sakra, tady není signál, musím někam nahoru!“ Následuje zvuk 

vzdalujících se rychlých kroků. Pak je zase ticho, v hlavě mám čím 

dál větší zmatek. 

„Milej Rambo, teď hezky pomalu vstaneš a vylezeš z toho spacáku. 

Seš obklíčenej, máme tě na mušce, takže žádný vylomeniny ani prud-

ký pohyby!“ Hlas evidentně nebyl zvyklej na odpor. Automaticky se 

hrabu na nohy a pořád nechápu co se tady děje. 

„Hej, to není von,“ mžourám do ranního šera na čtyři zakuklence se 

samopalama. Vypadají najednou strašně bezradně. 

„Popis hledané osoby znám zpaměti, tenhle tomu neodpovídá, pane 

nadporučíku,“ hlásí nejbližší. 

„Seš tady sám?“ Kývám hlavou. 

„Potkals někoho?“ Kroutím hlavou. 

„Co tady děláš?“ V tónu hlasu je cítit zvědavost. 

„Normálně, jsem na tady na vandru,“ zakuklenci si vyměnili udivené 

pohledy. 

„Sám? V lese? Přes noc? V zimě? A jinak seš normální?“ Kroutí ku-

klou ten co má nejvíc pecek na ramenou. 

„Jasně, přijde mi to úplně v pohodě,“ začínám přemýšlet, jestli už 

někdy v zimě v lese potkali vandráka. 

„Ty vado, ty seš stejně drsnej jako ten týpek, co ho tady už měsíc po 

těch roklích naháníme,“ prohlašuje jinej zakuklenec a v hlase i očích 
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se mu zračí obdiv.  

Dochází mě, o co jde. Před měsícem v jedné vesnici kousek odtud vy-

střelil zlodějíček na strážce parku a policajta, novináři z toho udělali 

senzaci, nasadil se vrtulník s termovizí a speciální jednotka, která po 

třech dnech hledání dala zlodějíčkovi přezdívku Rambo, protože ho 

v zasněženejch roklích nemohli najít. Na případ pak bylo uvaleno 

informační embargo, média si našla jinou zábavu a zlodějíčka 

evidentně ještě nepolapili. 

„Haló, pan Mrnka?“ ozval se najednou někdo hlasitě ze skalní hrany 

nad náma. 

„To je strážce národního parku, co nás doprovází,“ vysvětluje velitel. 

„Mám tady špatnej signál, haló! Ano, chytli jsme ho, HALÓ! 

Sakra!“  Zakuklenci se vesele zasmáli. 

„Myslím, že tak za pět minut asi budeš mít problém, mladej,“ povídá 

velitel. „Měl byses asi rychle sbalit…“  

„Haló, ano, máme ho, přijeďte rychle do Hřenska! Slyšíte? Ne do H-

Ř-E-N-S-K-A!“ Hlas tentokrát zní z větší dálky. Na nic nečekám, 

rychle se obouvám a pak ve chvatu balím.  

„Hmmm,“ mručí uznale velitel, když před ním stojím s báglem na 

zádech. „Máš to za tři minuty čtyřicet šest. Slušnej výkon. Líbíš se 

nám, tak potichu zmiz támhle a my to nějak vyřídíme,“ naznačuje 

pohybem hlavy. 

„Dík, ještě moment,“ procházím pod převisem sem a tam, abych za-

maskoval uválený místo, na uhlíky ohniště nahrnuju vrstvu písku a na-

vrch ještě listí. 

„Hehe, to je dobrý, tebe bych tady nechtěl chytat. A mazej už,“ velitel 

na mě spiklenecky mrkl a já se snažím co nejrychleji zmizet z dohledu. 

„Vždyť tady přece ještě před chvílí ležel!“ Zaslechl jsem v ohybu 

rokle vzdálený vzteklý hlas. 
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Kosmickej vandr 
Miroslav  Marusjak – Miky                                      Próza Oldpsavci 

 

Poslední květnový víkend vylákalo páteční sluníčko spoustu Pražáků 

společně s jejich ratolestmi na Šniclův mlejn. Těšili se na vyhlášenou 

specialitu, bizoní steak. Podle očitých svědků majitel westernového 

městečka místo z bizonů připravuje steaky z masa vopuštěných psů, 

které ve velkém skupuje v útulcích ve vokolí. Výletníci si chtěli 

dopřát také trochu zábavy ve formě westernové show. Na venkovní 

zaplněné zahrádce saloonu U Chromé kobyly, u zastrčeného stolu pro 

dva, seděl osamocený Piky a lačně vychutnával pěnivý lahodný mok. 

Z reproduktorů, zavěšených na plastových indiánských totemech, 

zněla píseň Michala Tučného Kosmickej vandr. Mezi stoly se 

bezradně rozhlížela dlouhovlasá blonďatá dívka v bleděmodrých 

minišatech po volném místě. Zamířila k Pikymu. 

„Ahoj, máš tady volné místo? Můžu si přisednout?“ 

„Jasně,“ odpověděl Piky, pohlédl do jejích modrých očí a hned si 

v duchu dívku překřtil na Modráska modroočko. 

„Seš vodsaď?“ zeptala se. 

„Nejsem.“ 

„Fakt nejsi vodsaď? Nekecáš?“  

„Fakt, nekecám!“ 

„Vodkaď tedy si?“ vyzvídal Modrásek. 

„Z Marsu!“ utrousil Piky a napil se piva. 

„Fakt si mimozemšťan? Kecáš?“ 

„Nekecám, dnes sme přiletěli raketou.“ 

„Z Marsu? A co tam jako děláš?“ chtěla vědět blondýna. 

„Sem tramp z Marsu, ale nikomu to neříkej, bude to naše tajemství, 

jo?“ a spiklenecky na ni zamrkal. 

„To tam jako spíte pod širákem, když seš tramp?“ 

„Jasně!“ 

„Fakt? Kecáš!“ nevěřícně kroutila dívka hlavou. 

„Fakt, nekecám! Spíme vždycky na pasece v modrý, hebký, voňavý 

trávě. Ani spacák nebo deku nepotřebujeme. Je tam příhodné klima. 

Kolem samý modrý smrkový lesy. Dlouhovlasý, modře pokérovaný 

víly, v modrejch průsvitnejch šatech nám hrají na harfy a flétny 

ukolébavky, aby se nám lépe usínalo. Někdy i přiletí blonďatí andělé a 

hrají nám na šalmaje. Znají všechny ryvolovky. Stejně máme radši ty 

víly, protože andělé sou bezpohlavní.“ 
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Číšník v kožené vestičce s třásněmi a šerifskou hvězdou vzal ze stolu 

prázdný Pikyho půllitr a postavil před ně dvě piva. 

„Fakt, nekecáš? Opravdu je tam modrá tráva?“ 

„Fakt, nekecám! Ta tráva by se líbila všem milovníkům bluegrassu. 

Znáš Křesťana a Druhou trávu?“ chtěl vědět tramp z Marsu. 

„Neznám, já do kostela nechodím, sem ateista. Trávu taky nehulím. 

Zkoušela sem to jen jednou. Chtělo se mi pak lítat. Myslela sem, že su 

moucha. Vletěla sem votevřeným voknem na radnici, kde  zrovna 

probíhala nějaká schůze. Plešatej, vobrýlenej strejda mě připlácl 

rudejma deskama na stůl. Já tady vlastně ani nejsem, sem totiž už po 

smrti,“ filosofovala blondýna. Hladila přitom Pikyho ruku. Upřeně se 

zadívala na vytetovaného hada na předloktí.  

„Proč máš na ruce tu kérku hada? Žijí u vás na Marsu také 

hadi?“ chtěla vědět.   

„Já ti to teda prozradím,“ šeptnul Piky, „než sem začal žít na Marsu, 

tak sem pobýval kousek vodsud v rezervaci u jednoho indiánského 

kmene. Byly tam fakt nesnesitelný podmínky a tak sme všici 

emigrovali na Mars. Jednou sem v lese, ještě tady na Zemi, šlápnul 

bosou nohou do zmijího hnízda. Žila tam stará hadice s mladýma. 

Uštkly mě ty mrchy hned pětkrát. Přežil sem to. Mí indiánští bratři mi 

pak dali jméno Velkej had!“ zasyčel, zakmital jazykem a výhružně 

vykulil voči.  

„Jéé Hade, uštkni mě! Slyšíš, tak dělej!“ 

„Nemůžu tě uštknout, nejsme na Marsu. Sem děsně jedovatej a to je 

pro pozemšťany smrtelný.“ 

„Fakt, nekecáš, Hade?“ 

„Fakt, nekecám!“ 

„A to si sem přiletěl jako sám? Co tady budeš dělat?“ 

„Kámoši před chvílí vodešli. Přiletěli sme na voheň Trapsavce.“ 

„Co to je? To je nějaký savec, samec, ten trapsavec? To ho jako 

budete grilovat na vohni?“ zajímala se Modroočko. 

„To je taková literární soutěž, zaměřená na život v přírodě a 

trampování. Můžeš poslat tři povídky a tři básně. Nejlepší podle 

ohodnocení poroty získávají ceny. Já píši nejraději 

poezii,“ vysvětlovat Piky. 

„Týýý brďo! To seš teda dobrej! Fakt si básník? Nekecáš?“ 

„Nekecám!“ 

„Napíšeš vo mě nějakou báseň?“ řekla zasněně blondýna. 

„To nejde jen tak z fleku, to musím počkat, až mě políbí můza!“ 

„A já ti nestačím?“ a mlaskla mu francouzáka. 



 291 

„Je to vo pocitech a ty musí ve mně uzrát.“ 

„Budu tvoje čůza, vlastně můza,“ blekotala. Chytla poetu za ruku a 

přiložila si jeho dlaň na hruď. 

„Slyšíš jak mi bije srdce? Slyšíš moje pocity? Tak piš, básníku!“  

„Myslím, že bychom raději měli dopít piva, ten šerifský pingl už nám 

zase nese další,“ ukázal Piky směrem k výčepu. 

„Básníku, vyhraješ tu vaši soutěž? Doufám, že ano, jinak by si sem 

přece neletěl až z Marsu.“ 

„Nevím, to záleží na porotě, jak obodují moje básně.“ 

„Tak to si jim měl šoupnout nějakou láhev, k tomu ňákej šutr z vaší 

planety a určitě bys to vyhrál.“ 

„To by bylo nečestné a nesportovní. My na Marsu nepodvádíme, ani 

nepodplácíme! Snažíme se naplňovat slova Velkého náčelníka, 

kterého sme si my Indiáni, moc vážili a pojmenovali ho, Ten, který 

seděl v lochu, kdysi pronesl: „Pravda a láska musí zvítězit nad lží a 

nenávistí!“ 

„Jéé a jakého máte presidenta teď? Je na vás hodnej?“ zeptala se 

Modrásek modroočko. 

„Všichni presidenti sou vyžírkové a zbyteční! Žádného presidenta 

nemáme, sme přeci trampové. Každý je sám sobě šerifem,“ řekl a 

ukazovákem si významně poklepal na zlatou hvězdu připnutou na 

vestě. 

„Fakt? Nekecáš?“ 

„Nekecám! Fakt! Každej na Marsu nosí hvězdu, buď stříbrnou nebo 

zlatou. Někteří chtěli furt nosit i rudý hvězdy. S těma sme udělali 

krátkej proces a odlifrovali je na Merkur, kde pro nás makaj. Zvlášť 

nebezpečný sou ti, co maj hvězdy i se srpem a kladivem a taky číslem, 

vytetovaný na paži. Takový na Merkuru zavíráme do vobrovskejch, 

dobře střeženejch hal, kde se starají vo naše výzkumný plochy.“ 

„A co zkoumáte?“ 

„Hmmm, tak tohle mám pod palcem já, je to můj byznys, jsem tak 

trochu Mičurin. Haly sou rozparcelovány na záhony, na některejch je 

měsíční prach, na jinejch hlína z Černobylu, na dalších antuka, asfalt, 

beton, horniny z jinejch planet. Některý záhony se musej zalejvat 

slzami panen, jiný potřebují absolutní sucho a teplomety, u dalších 

záhonů se musí předčítat z nějaké knihy. Třeba když pokérovanci 

s hvězdou a číslem čtou bez přestání pohádky Andersena, tak vyrostou 

sádroví trpaslíci. Když další červenohvězďáci sprostě nadávají u 

záhonů s červenou antukou, tak vyrostou busty Lenina. Některý 

záhonky potřebují zase absolutní klid, ale u těch betonovejch musí 
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hrát metalová muzika. To pak vyraší štětky na holení, šajtrpáky a 

antény od auta, mikrofony, kuželky a dokonce vaginální vibrátory. 

Proč to tak je, nikdo neví, asi na to má vliv vesmírný záření a spousta 

neznámejch věcí,“ vysvětloval Piky úspěchy svého pěstitelského 

bádání. 

„Týýý brďo! To seš teda dobrej! Fakt tohle pěstuješ? Nekecáš, 

Mičurine?“ 

„Fakt, nekecám. Ještě sem chtěl pěstovat součásti trampský vejbavy, 

uesky, krosny, bowiáky, klobouky a tak…, ale nějak se mi to nedaří. 

Nechal jsem u těch záhonů předčítat 24 hodin v kuse Foglara, Setona, 

Londona a ono nic. Dokonce ani vítězné oceněné práce z různých 

ročníků Trapsavce nezabraly. Nepomohla ani hudba a písně 

Greenhornů, Nedvědů, Žalmana nebo Johnyho Cashe.“ 

„Však ty na to jednou přijdeš, ty můj Mičurine!“ 

„To doufám, času mám habaděj, vesmírný roky plynou úplně jinak 

než tady na zemi.“ 

„Teď mě napadlo básníku, jak se vůbec rozmnožujete? To šukáte jako 

my? Máš nějaký děti?“ 

„Mám devatenáct potomků, tři modrý, dva žlutý, pět černých, čtyři 

zelený, dva voranžový, jednoho bílýho a dva fialové. Když chci dítě, 

tak nakreslím na papír mimino v zavinovačce, zajdu za ženskou, co se 

mi líbí, ta na papír třikrát flustne a za týden jsem otec. Akorát se musí 

nachystat jesličky se slámou. Žádnej čáp u nás dítka nenosí. Za sedm 

dní přiletí vrána s ropuší hlavou a uloží do jesliček nemluvně. Něco na 

způsob vašeho Ježíška o Vánocích.“ 

„A proč máš ty děti různobarevný, tomu nerozumím?“ 

„To je jednoduchý, když přijdu za ženskou v pondělí, tak děti jsou 

modrý, každý den má svoji přidělenou barvu. Ve středu se rodí černé 

děcka, ve čtvrtek zelené, v sobotu bílé, chápeš?“ 

„Fakticky? Nekecáš? To si asi moc neužiješ, co?“ 

„Nekecám, fakt! Užívám si jinak. Jezdím hodně na vandry a 

poznávám vokolní planety. Teď chci letět na velkej vandr na Venuši. 

Hodně se těším, až pořádně prozkoumám a prošmejdím ten pověstnej 

Venušin pahorek. Když si chci pořádně užít, tak na Zemi zajdu do 

hospody na pivo a sbalím tam nějakou blondýnu.“ 

„Fakt? Nekecáš? Já su taky blondýna!“    

„Nekecám, fakt! Hele, zase nám ten číšnickej šerif nese pivo, dáš si 

taky ještě jedno?“ 

„Jasně, sem s ním! Mimozemšťane, trampe, básníku, Velkej hade, 

Mičurine, vem mě s sebou! Pojď, vodletíme spolu na Mars!“ 
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„To nejde, tam by ses nedostala přes vrátnici, máme tam přísnýho 

neúplatnýho vrátnýho.“ 

„Tak něco vymysli, ty můj vesmírnej rytíři. Prosím.“ 

„Stejně tady budu pobývat nejmíň do čtvrtka do rána, dřív se vracet 

nebudeme, snad mě něco napadne.“ 

„Co tady budeš tak dlouho dělat?,“ vyzvídal Modrásek. 

„Já jsem taky mykolog a vždy patnáctou noc po úplňku, tady na Zemi 

rostou celoročně zvláštní houby, takový modrý patvary, připomínají 

kotrč. Rostou podél železničních náspů. Říkáme jim Ajzbónky 

akvamarínový, jestli maj nějaký latinský jméno, nevím. Když se jim 

za noci hraje na flétnu, vylezou jich ze štěrku mraky, nasbíráš jich 

hromady, žebřiňák by to nevodvezl. Pravidelně sem přilétáme a 

sklízíme tu úrodu.“ 

„Jéé, sou jedlý?“ 

   „Nejchutnější sou, když se povaří v červeným víně s feferonkama, 

bobkovým listem, novým kořením a medem. To je vopravdová 

delikatesa. Ale my ajzbónky sbíráme z úplně jinýho důvodu. Na 

Merkuru, ty lehčí případy, co nejsou v střeženejch halách, je 

zpracovávají na granule. Těma krmíme na Marsu naše modrý krávy.“ 

„Vy tam máte krávy? Fakt? Kecáš!“ 

„Nekecám, spásají tu modrou trávu a přikrmujeme je těma modrejma 

granulama s ajzbónek. Dojíme je dvakrát denně. Z vemene jim prýští 

modrej hustej borůvkovej jogurt. Na tu práci si najímáme gastarbajtry 

z Pluta. Teď mě napadlo, že na Plutu maj děsnej bordel, žádný 

vrátnice tam nejsou, pokusím se tě tam propašovat a pak bys přiletěla 

k nám na Mars jako dojička krav. Chceš?“ 

„Jéé to by bylo skvělý! Jasný, že chci! To by bylo super. Zařídíš to, ty 

můj mykologu a houbaři, jo?“ 

„Zavolám, jak to tam maj s místama, jestli je ňáký volný,“ řekl Piky a 

poodešel s mobilem u ucha. 

„Tak zařízeno, sou tam dvě volný místa, hned sem ti zabukoval jednu 

letenku v raketě,“ oznámil, když se vrátil ke stolu. 

„Díky moc, můj vesmírnej princi! Ale co tady budu až do čtvrtka 

dělat? Vezmeš mě sebou na toho trapase?“ žadonila Modroočko. 

„Kam že tě mám vzít? Trapasy nemám rád.“ 

„No přece na ten voheň, jak se tam čtou básničky a povídky, jak si mi 

vo tom vyprávěl.“ 

„Aha, myslíš Trapsavce, tak to by neměl bejt žádnej problém, tam 

žádný vrátnice nejsou, ani žádnej nerudnej vrátnej.“ 

„Jéé, díky moc básníku, dáme ještě po pivu a půjdeme, jo?“ 
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Když přišel šerifskej pingl inkasovat, měl Piky na lístku plotek ze 

čtrnácti čárek a Modroočko z jedenácti. Chytli se za ruce a vrávoravě 

vodkráčeli z Šniclova mlejna. Čekal je nabitej náročnej program. Měli 

před sebou trapsaveckej víkend, ve středu noční sběr ajzónek a ve 

čtvrtek, cestu raketou na Mars a Pluto. 

Nějakej pražskej Pepík narval do juboxu hrst pětikorun. 

Z reproduktorů opět zní Tučného Kosmickej vandr, dnes nejmíň už 

pošesté. 
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Vlak do stanice Túžba 
Miroslav  Marusjak – Miky                                      Próza Oldpsavci 

 

Ráno o šiestej hodine začalo nastavené budenie v mobile vrieskať 

obľúbený šláger. Lukáš otrávene otvoril oči, rukou mátožne šmátral 

po pôvodcovi hluku a tlačidlom vypol odviazaný rokenrol. 

„Asi som to včera trocha prehnal,“ premietal pod prúdom studenej 

vody v sprche. Rozlúčkový večierok vo firme. Nikto nechápal, prečo 

podal výpoveď. V dnešnej dobe, keď každý hľadá zamestnanie, 

opustiť také teplé, lukratívne miesto a na všetko sa vykašlať. 

„Zbohom a šatka pondelkovým poradám !“ Firemná zasadačka 

pôsobila vždy ako márnica a zhromaždení zamestnanci, tak trošku 

stuhnutí ako smútoční hostia. Šéf vrieskal, úkoloval, vyhrážal sa, 

plánoval, zadával prácu na celý týždeň. 

Lukáš sa usmieval. Už bude zamestnancov len stretávať. Obýval prvé 

poschodie vily, ktorú zdedil po starom otcovi. Celé prízemie prenajal 

firme, v ktorej pracoval. Teraz tu bude mať iba domov. Kde je to 

vlastne doma? Ako napísal v jednej svojej básni Magor, „tam, kde 

máš strechu nad hlavou a skobu na klobúk, doma je tam, kde sa môžeš 

obesiť.“  Pri týchto úvahách sa ponáhľal ulicou na železničnú stanicu. 

Na chrbte batoh a cez rameno zavesenú fotografickú brašnu. Mierne 

kríval na pravú nohu. 

Vedel, že ako dosadne na zelené koženkové sedadlo s dierami 

a vyďobaným zožltnutým molitanom, hneď ho premôže spánok a on 

sa mu rád poddá. „Hurááá, dve hodiny sladkého driemania pred 

sebou!“ 

„Máte tu voľné?“ opýtal sa zbytočne. Videl, že miesta v kupé je viac 

ako dosť. Postaršia žena zdvihla unudene oči od rozčítaného Nového 

Času a pokývala hlavou. Mladík s walkmenom ho prešiel pohľadom 

a tiež nič nehovoril. Lukáš odložil tornu do úložného priestoru pre 

batožinu. Brašnu s  fotoaparátom položil vedľa seba na sedadlo 

a popruh si omotal okolo pravej ruky. Zavrel oči. Načúval 

pravidelnému rytmu kolies.V hlave mu znela pieseň Greenhornov o 

drnčaní pražcov Oranžového expresu. Myseľ mu voľne kmitala sem 

a tam. Ako v nemom filme sa objavovali osoby a udalosti. Ľudia sa 

vynárali z jeho minulosti a zase mizli. 

Cítil dievčenské pery na svojich. Bola to Lenka, ta krehká blondínka, 

s ktorou vtedy na školnom výlete prvý krát okúsil, aké je to super 

bozkávať sa s dievčaťom. Dokonca s nimi neskôr začala jazdiť na 
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vandre. Kde je jej teraz koniec? Počul, že sa z nej stala protivná 

oplieskaná mamina, ktorá stojí pri šporáku, troch ukričaných smradov 

za sebou a štvrtého čaká. Aspoň to hovoril osadník Číča. 

Pred očami mu defilujú fotografie osadníkov a kamarátov, ktoré 

spravil na rôznych vandroch a potlachoch. Najprv snímky len tak, pre 

radosť priateľom. Neskôr sa začal o fotografovanie intenzívnejšie 

zaujímať. Očarovala ho železnica. Stovky fotiek zabudnutých, 

zrušených tratí, úzkokoľajok, vlečiek, semaforov, výhybiek, viaduktov 

a mostov. Prvý honorár dostal za fotografiu koľají a semaforu 

v zapadajúcom slnku, ktorú uverejnili železničné noviny. O tri roky 

neskôr pre nich nafotil kalendár pomenovaný Nostalgické spomienky 

na zašlú slávu. Lukáš neustále sníval o tom, že ho vlak dovezie na 

nejaké neznáme miesto, zabudnutú trať alebo opustenú zástavku 

uprostred lesov. Opájal sa tou absurdnou predstavou. 

Potom nastal zlom. Havária rozdelila jeho život na predtým a potom. 

Tá prekliata búračka ho uväznila do kresla na dvoch kolesách. 

Jedného jesenného odpoludnia ho auto odhodilo z veselého 

bezstarostného sveta do sveta smútku a samoty. Operácia, 

zošraubovaná pravá noha, vozík a liečebný pobyt v Piešťanoch. Žena, 

keď zistila, že pravdepodobne zostane do smrti na vozíku, sa s ním 

rozviedla. Zo začiatku si to nechcel priznať, že až kam jeho pamäť 

siaha, boli v ich spolunažívaní pukliny, ktoré sa postupne zväčšovali, 

až vytvorili kráter, kam manželstvo nenávratne zahučalo. Ešteže spolu 

nemali deti. 

V tom období zažíval pocity, keď sa mu vôbec nechcelo žiť. Spomína 

na úteky z reality do šialenstva, depresií a úvah o samovražde. Vtedy 

sa bál a hovoril si, že je zbabelec, že to nezvládne a zostane na vozíku. 

Cezo všetko nekapituloval. Podržali ho osadníci, ktorí ho navštevovali 

v nemocnici a potom mu pravidelne posielali maily a volali do Piešťan. 

Počuje hlas vrchnej rehabilitačnej sestry Hnátovej, ostrý ako britva. 

V skutočnosti sa volala Eva Nožičková, ale pacienti ju takto 

premenovali. 

 „Ak nebudete cvičiť podľa mojich pokynov, nikdy nebudete chodiť 

a zostanete na vozíku!“ Mal chuť ju rozdriapať ako kus nepotrebného 

papieru a odhodiť do recyklovaného odpadu. Snažil sa, cvičil podľa 

pokynov, strašne to bolelo, ale nevzdával sa. Postupne začal chodiť, 

najprv pomocou francúzskych palíc, potom bez nich. Teraz iba mierne 

kríva. Jazva na jeho tvári mu dodáva výraz drsného muža, na ktorého 

letia ženské. V okolí mu začali hovoriť de Peyrac. 

V dobe svojich rehabilitácií sa začal venovať fotografovaniu stromov. 
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Táto vášeň ho neopustila. Keď ešte pracoval vo firme, chodil 

pravidelne do parku fotiť mohutný platan. Platan a štyri ročné obdobia. 

Platan a detaily kôry. Platan a jeho korene... Snímky mali úspech. 

Dokonca v miestnej galérii prebehla úspešná výstava jeho fotografií 

nazvaná Hľadanie koreňov. Napadali ho znepokojivé otázky: „Kam 

vlastne patrím? Kde mám svoje korene? Tohto roku mi bude 

tridsaťpäť rokov, prečo som sa ešte nikde neusadil?“ Myšlienky mu 

chaoticky vírili hlavou.  

 Otvoril oči. „Kde to som? Kde sme to vôbec zastavili?“ Kupé bolo 

prázdne. Prešiel vagónom. Nikde ani živej duše. Vonku sa začalo šeriť. 

Nahodil si batoh a vystúpil. Okolo sa hrôzostrašne týčili mohutné 

listnaté stromy.  

 „Halóóóó, je tu niekto?“ zakričal. Nikto neodpovedal. Vydal sa 

smerom k lokomotíve. Žiadna tam však nebola. Vagón stál na slepej 

koľaji pri betónovej zarážke zarastenej žihľavou a trávou. 

 „Halóóóó!“ zvolal znova. Odpovedalo mu iba šumenie stromov. 

V tom začul hudbu. Uprene sa pozrel tým smerom. Dole 

preblyskovalo akési svetlo. Vydal sa rázne z kopca. Pravá noha mu 

začala drevenieť a brnieť. Hudba naberala na intenzite. Na lúke svietili 

farebné svetlá lunaparku. Z ampliónov zneli Růže z papíru od 

Nedvědovcov. 

V kruhu s priemerom snáď päťdesiat metrov jazdil po koľajniciach 

stále dokola minivláčik. Vo vagóne, hneď za lokomotívou, sedel 

strapatý blonďavý asi desaťročný chlapec. Lukáš si spomenul na svoje 

cestovanie autostopom a pravá ruka mu automaticky vystrelila 

k stopárskemu signálu na zastavenie. Z plechovej búdy vyliezol 

potetovaný svalovec napasovaný v tesnom bielom tričku. Na krku sa 

mu blýskali masívne reťaze, ktoré by určite stačili pre celú punkovú 

kapelu. 

„Čo to robíš, debil? Chceš, aby ti to otrhlo paprču?“ 

 „Rád by som sa odviezol, môžem?“ zaprosil Lukáš. 

„Toto je súkromná akcia, púť skončila včera,“ odpovedal mu svalovec. 

„Prosím, len tri kolieska.“ skuhral. 

„Tak dobre, ale nie že mi to tu celé pogrciaš,“ povedal majiteľ atrakcie 

a zatiahol za nejakú páku. Vláčik zastavil. Lukáš nastúpil do vagónu 

hneď za strapatého chlapca. 

 „Kam ideš?“ opýtal sa chalana. 

 „Neviem, a ty?“ 

 „Tiež neviem, tak to sme dvaja. Hľadám ten smer a správnu cestu 

celý život. Snáď sa mi podarí, niekedy ju nájsť,“ odpovedal mu. 
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„Konečná, vystupovať!“ zvolal potetovanec. Vlak zostal stáť. 

Obidvaja cestujúci vystúpili. Z dverí maringotky vyšla čiernovlasá 

kráska s obrovskými zlatými kruhmi v ušiach. Poslala Lukášovi 

vzdušný bozk a spiklenecky naňho mrkla. Zamával jej a kríval 

smerom k lesu.  

Nevie ako dlho šiel. Svitalo. Konáre stromov sa kývali vo vetre a lístie 

šepkalo prastarými magickými hlasmi. Pravá noha začala znovu 

drevenieť. Zastavil sa, zhodil batoh a vzpažil ruky k nebu. Vietor 

s nimi pohyboval zo strany na stranu. On sa tomu so samozrejmosťou 

poddával, akoby tomu tak bolo od nepamäti. Cítil, ako mu vlaha skrz 

prsty na nohách postupne prúdi do celého tela. Čerpal vlahu z vnútra 

zeme, bohatou sieťou koreňov, až k svojím smädným ústam. Dýchal 

korunou sviežich zelených listov. Začalo popŕchať. Lukáš zrazu vedel, 

že tu v lese má svoje miesto, svoj domov. Prileteli vtáci a hľadali  

úkryt v jeho korune pred dažďom. Načúval novým priateľom z vtáčej 

ríše, ktorí mu štebotavo vyprávali svoje podivuhodné príbehy.  
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Jak zanikla poslední trempská osada 
Jan Pohunek – Přebral                                            Próza Oldpsavci 

 

Ahoj, já jsem Víťa, jinak taky Wejn, a tohle je příběh o tom, jak 

zanikla naše trempská osada. Založili jsme ji asi před rokem jako 

úplně poslední na světě. To zrovna dávali v televizi historickej pořad, 

kde pár starejch pánů vzpomínalo, jaký to bylo, když se ještě jezdilo 

na vandry. Mně to přišlo takový skvělý, jak ti lidi měli k sobě tenkrát 

blízko a uměli přežít v divoký přírodě, a taky jsem se zrovna nudil, 

protože jsem měl zaracha na internet kvůli vyhazovu od maturity z 

dějáku. Tak sem ukecal svýho bezva bráchu řečenýho Námela a jeho 

kámoše Freemana a začali sme se chystat na náš první čundr. 

Napřed sme si sehnali usárny. To bylo těžký, protože v obchoďáku na 

Andělu je neměli, ale Freeman, kterej je velkej nadšenec do sportu, 

závodně dokonce jezdí na štyrkolkách, někde sehnal chlapa, co dělá 

sportovcům kombinézy a uměl to ušít. Akorát teda vynašel dobrý 

vylepšení, že se ta usárna dělala z nepromokavý černý šusťákový látky 

a po straně se zapnula na zip, takže se to líp balilo. První vandr do 

Prokopskýho údolí, kam se jezdilo snad už někdy za třicetiletý války, 

se nám vyved, rovnou jsme tam navečer na zlíchovský zastávce 

uspořádali potlach a založili jsme osadu. Jmenovala se Rozverní 

kovbojové, to jsem vymyslel já. Námel zase vybral naše posvátný 

místo, je to jeden stánek se Svijanama, ale kde to je, to je tajný, 

protože trempové neprozrazujou svý fleky. Rovnou jsem o tom našem 

potlachu složil básničku: 

Prokopské údolí, 

kolébko trempských táboření! 

Rozverní kovboji 

ti se tu nebojí! 

Zkusil jsem i vyhlásit osadní literární soutěž, protože trempy odlišuje 

od paďourů a turistů to, že maj svou kulturu, ale kamarád Námel s 

kamarádem Freemanem nic neposlali, tak jsem se musel nechat vyhrát. 

Jejich chyba, všechny placky s Vinnetouem, koupený výhodně 

v trafice v regálu zlevněnejch dívídíček, připadly mně. Aspoň, že 

Freeman slíbil, že to hodí někam na web, aby bylo vidět, že trempská 

kultura žije. Pak jsme začali jezdit i na další slavný trempský místa - 

zaplatili jsme si vandr parníkem do údolí bejvalý Ztracenky, Freeman 

tam dotáh svou audiosoustavu a Námel pípu, tak jsme si na palubě 

udělali ozajstný trempský mecheche, až kaňon duněl hlubokejma 
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basama jako za starejch časů. Výlet do Posázaví dopad hůř, tremp by 

sice měl nechávat svou boudu všem otevřenou, ale když jsme teda do 

jedný vlezli a občerstvili se na minibaru, paďourskej majitel na nás 

zavolal flojdy a bylo z toho mrzení. Podobně neúspěšnej byl taky 

osadní trek do pískovců, sotva jsme si pod převisem postavili stan a 

vykopali základy pro boudu, vybrali nás ochranáři. Nevim, co jim 

vadilo, když to bylo na kraji vesnice a ne někde v rezervaci. Ale bylo 

mi zas jasný, že když jsme úplně poslední trempové pod sluncem, 

nebudem to mít jednoduchý. Lidstvo už není na tremping zvyklý. 

Takže jsme se po pár měsících střídavejch úspěchů a failů konečně 

dohodli, že na Velkej, kterej spojíme s výročákem, skončíme s 

experimentama a pojedeme konečně rovnou až na ty slavný Brdy, kde 

prej trempoval i slavnej primáš na bendžo Maroš Červeňák. Freeman 

dokonce stáhnul z uložta souřadnice Zlatýho dna, což je takovej 

památník, něco jako na Dukle, takže jsme ho taky zahrnuli do 

programu. No, těšili jsme se moc. Ze začátku to vypadalo na bezva 

čundr. Auto se Námelovi povedlo zastavit až na kraji lesa, takže 

stačilo hodit na záda usárny, vytáhnout igelitky s tim, co se nevešlo, 

vzít kanystr benzínu na rozdělání ohně a bečku piva a vstoupit pod 

zelenavej baldachýn brdskejch lesních titánů. Po cestě po asfaltce na 

hřeben nás občas rušily paďourský rodinky s uřvanejma dětma, co si 

hrály na trempy a jely na nějakej dětskej vandr, ale Námel po nich 

aspoň jako správnej opravdickej tremp plival. Někde vejš v kopci, 

když už jsme byli trošku zdechlí, nás Freeman začal navigovat do lesa, 

že jsme už u Zlatýho dna. Těšil jsem se tak moc, že jsem složil další 

básničku: 

Zlatý dno, to pamatuje starý trempský čas, 

s Rozvernejma kovbojema vrátí se nám zas. 

Zarecitoval jsem ji klukum, ale Námel řikal, že jsem trapnej a 

postiženej a že se stydí, že mě má za bratra, a Freeman neposlouchal, 

protože mu do sluchátek hrál Justin Bieber. GPSka ve Freemanově 

smartfounu se ale nechytala moc dobře, takže jsme místo toho Zlatýho 

dna s památníkem narazili jenom na ohniště v lese, kde bylo pár 

laviček kolem a kůlnička se střechou z igelitový plachty, asi vod 

houbařů. Už se šeřilo, tak jsme si tam rozdělali táborák, a protože 

kolem nebylo moc dřeva, Námel rozsekal tu boudičku a spálil ji i s 

igelitem. Varoval sem ho, že když hází igelit do ohně, musí říct 

“Promiň Fredy”, že to je, co sem čet, taková trempská modlitba, ale 

řek mi, ať držim kušnu a narazim pípu. Každopádně nám ta volezlá 

boudička nechyběla, každej jsme měli svůj stan. Večer se nes v duchu 
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pravýho trempskýho kamarádství, dokonce jsme si zazpívali “Vlajka 

vzhůru letí” v původní německý verzi a zahráli si “Jede jede mašinka”. 

Řikal jsem si, jaký je to super, moct takhle prožívat věci, který jiný 

lidi neprožívaj, bejt trempem a vůbec. V noci jsem sice nemoh moc 

usnout, protože jsem se bál divočáků a taky Námelovi bylo špatně a 

dělal různý kokrhavý zvuky. Ale ta romantika vzdálenejch dálek byla 

ohromná. Pak jsem si ještě vzpomněl na mámu a na to, co asi teď dělá 

k večeři a trošku se rozbrečel, ale to dělaj občas i tvrdý chlapi. Všecko 

to bylo dobrý až do rána. To jsem vstal, že pudu ke studánce a umeju 

si zuby, abych je neměl chlupatý, což je prej nějaká častá trempská 

nemoc. A jak tam tak stojim a plivu pastu do vody, najednou z lesa 

vyšla krásná holka - měla dlouhý blond vlasy, kostkovanou košili, na 

hlavě zálesáckej klobouk a na rukávu domovenku. Hned mi došlo, že 

protože trempink vyhynul, tak tohle musí bejt ta slavná trempská víla, 

co se o ní psalo ve starejch sbornících z trempskejch soutěží, který 

taky Freeman někde postahoval z internetu. 

“Uh, kdo jste?” povídá ta víla. 

“Ahoj kamarádko vílo!” usmál jsem se na ni a hnedka jsem důvtipně 

pokračoval: “My jsme trempové. Vítám tě na našem trempském 

kempu, nešla bys se mnou porušovat Kubátův zákon?” 

Víla se poušklíbla: “Za á ani vomylem a za bé mi nepřijdete jako 

trampové.” 

“Možná pamatuješ jiné trempy,” zatvářil jsem se lišácky: 

“Ale to víš, doba jde kupředu, trempink mezitím zanikl a my ho 

museli rekonstruovat. Tak nám odpust, že třeba nemáme úplně 

správně zabalené usárny. Vlastně jsme poslední trempská osada na 

světě. Už dlouho vandrujem, a ještě jsme nikdy žádné jiné trempy 

nepotkali. Ale třeba nás jednou bude víc... Třeba i s tebou.” 

“Ach tak,” zamrkala víla svejma očiskama hlubojema jak lesní tůně: 

“A jak si říkáte?” 

“Rozverní kovbojové,” odpověděl jsem hrdě. 

Víle jako by zaskočilo: 

“Ty budeš Víťa, co? Ten, co píše ty básničky?” 

“Ano, květe prérie! To jsem já!” začervenal jsem se. 

“Víš, Víťo…” začala víla pomalu: 

“Vy nejste poslední trampové na světě. Vám se akorát všichni 

vyděšeně vyhejbaj.” 

A pak už se jenom otočila a odešla rychle zpátky do lesa. A já věděl, 

že s našim trempovánim jekonec. Radši se asi dám na geocaching. 

Cestou jsem viděl pár prima míst, kterejm by nějaká keška slušela. 
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Dávejte si bacha 
Miroslav Novák – Kazatel                               Próza Oldpsavci 

 

V pátek navečer, navíc ještě v lednu, bývá skoro každá vesnice totálně 

mrtvá. Nebyl jsem sám, kdo na to zrovna  myslel. „Možná derou peří 

a….“ nestačil doříct Jim, když mu do toho skočil Merlin: „A vykládaj 

si přitom pohádky.“ Jenže Jim chtěl mít poslední slovo: „Nakonec, 

proč by ne. Je přece záslužný dodržovat zvyky předků.“ Já s Kostějem 

jsme mlčeli. Bylo nám jasný, že i kdyby se dralo peří a vyprávěly 

pohádky, tak nás k tomu stejně nikdo nepozve. Nezbývalo nic jinýho, 

než zapadnout do tepla hospody.      

Probudila mě tupá bolest v pravém rameni. Otevřel jsem oči. Hlaveň 

samopalu Sten mi mířila přímo do obličeje a na klíční kosti mi stál 

pravou nohou, obutou ve vysoké šněrovací botě, nějakej chlap 

v zeleným mundůru. Měl mě přišpendlenýho k podlaze jako nějakýho 

brouka. „Sakra, dělejte si prdel z někoho jinýho!“ Jako by nestačilo, 

že mi je příšerná  zima a mám stejnou žízeň. Chlápek si přiložil 

vztyčený ukazováček nejprve před ústa a vzápětí si jím přejel 

vodorovně přes krk. Tohle na prdel rozhodně nevypadalo. „Kolik vás 

je?“ štěknul polohlasem. Zvednul jsem levou ruku a ukázal čtyři prsty. 

„Kde jsou?“ Sakra, jak  bych to tak asi  mohl vědět! Vždyť ani sám 

nevím jak jsem se sem vůbec dostal. Poslední, co si ze včerejška 

vybavuju, je Jim křičící na hospodskýho: „Noste pivo v kýblech a 

pište to hráběma na zeď!“  Samopalník mě v žádným případě nemínil 

nechat dumat o včerejšku. „Zbraň?“ Nejspíš jsem na něj musel čumět 

jako trotl, protože mi přiblížil hlaveň Stenu až k obličeji: „Myslím 

něco takovýho!“ Zavrtěl jsem hlavou. „A oni?“ Znovu jsem zavrtěl. 

Co s nima otravuje, když tady nejsou? Přál jsem si mít místo 

kapesního nože dýku. Jenže proti Stenu?  Nebylo zase tak moc těžký 

odhadnout, že v případě toho ozbrojenýho maníka nejde jen o 

nějakýho vojáka na baterky.Tenhle měl za sebou tvrdej vojenskej 

výcvik a zabíjet uměl  stoprocentně. Vrátil mě zpátky do reality 

povelem: „Obrátit na břicho a žádný blbosti! Jinak …..“ Kývnul jsem 

souhlasně hlavou a udělal, co po mně chtěl. Svázal mi ruce a nohy. 

Potom mě jako balík obrátil na záda a prošacoval. Odněkud zvenčí 

zaznělo tlumené hvízdnutí. Za chlápkem zaklapla dvířka.  

Musel jsem uznat, že neznámej byl ve vázání uzlů opravdovej machr. 

Než se mi je podařilo rozvázat, uběhly nejmíň dvě hodiny. Moje věci 

ležely na hromádce před seníkem. I mobil. Volat policajty nemělo 
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žádnou cenu. Nejspíš by se mi vysmáli. Jenom blázen by uvěřil 

historce o zabijákovi co lítá po lese se samopalem a svazuje trampy. 

Zkusil jsem zavolat Kostějovi. Žádnej signál. U Bumbálku to bude 

určitě tutovka. Jenže tam taky kulový. Zrovna když se člověk dostane 

do srabu, tak jako naschvál klekne síť a můj mobilní operátor se 

vykecává v televizi  místo toho, aby na jejím nahození dřel  jako kůň!      

Hospodě, a tím pádem i vesnici, jsem se raději vyhnul obloukem. Cítil 

jsem se mizerně. Nejspíš by mně  po té včerejší pivní smršti bodnul 

stop, jenže cestou na nádraží jsem nepotkal jediný auto.  

Před nádražní budovou stál výpravčí v ohozu, kterej jako by vypadl 

z jednoho našeho staršího filmu. A aby těch překvapení nebylo málo, 

vyrazila ze zatáčky místo motoráku supící pára s obrovským bílým 

véčkem na předku. Automaticky jsem udělal čelem vzad a nakouknul  

prosklenýma dveřma do kanceláře výpravčího. Tak jako vždycky na 

protější stěně visel kalendář. Okamžitě jsem vystřízlivěl.  

Doprdele! Včera večer v tý hospodě jsem se prochlastal až do roku 

devatenáct set čtyřicet dva.  

Z obličejů kluků, kteří zrovna vypadli z čekárny, jsem vyčetl strach.   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 304 

Dohasíná oheň, zvolna dohasíná 
Marek Kysilka – Fenik                                         Próza Oldpsavci 

 

Vzepětím ducha dospět až na samo Zlaté dno… Hysterickou negací 

snažit se dosíci agónie světa. Je možno ještě více trpět, když radost 

prýští všemi póry jarních mechů?  

Nedosti zblblého zimního útlumu, ještě i Vesna řičí bolestí zrození. 

Kormutlivý modřín blouzní utrpením prorážejících jehlic. Neúplný 

měsíc saje světlo čelovek, k oslavě budoucích úplňků. Muzikant se 

kácí, zanechav pidlikání. Prázdná láhev úpí nepochopením. 

Kloudného soudu nevyloudíš. Jsou ptáci ještě vzletní, nebo jen do 

krmítek vklínění? Ó vášni klecového chovu! To vstřícné chvění 

neznámého…  

Vodopády mystérií proti proudu stoupat až k obzorům věčnosti. 

Obluda loudí almužnu, obmyslně bleje ztlumená slova útěchy. Ne-li 

snad minci, alespoň tón! Inu no, vnoř ještě prsty do strun, vlichoť se 

bdícím empatickou notou!  

Nevlídný pohled rána vkrádá se zrádným svítáním. Padají zvolna 

víčka, i mnohý kamarád. Poslední se píseň zpívá… Neslyšet sboru již, 

jen kradmé přitakání. Opilých poloh plno, postav však pomálu.  

Lezivá mlha přimrzá k stéblům, ráno se zdráhá propuknout. Úplněk 

nesměle uléhá,  Venuše vzápětí s ním. Rozklepán kácíš se na celtu, 

odhodlán nelítostně usnout. Vzdálený sýček mementem zahrozí, 

hvězda tě zklidní. Zalezeš do sluje, sychravý přísvit zvolna hrozí 

rozbřeskem. Spát se však smí… 

      *** 

Zrána tě vzbudí úlisný plamen nesmělého ohně,nespal jsi dlouze. 

Zaliješ kávu, obluzen soustředěným úsilím procitáš. Sudička jakási 

vlídně tě povzbudí. Nejistý usrkneš, radost se rozlije do zvlhlých pórů.   

Zhnusen jsi pocity studu, pozvolna vlineš však do vlídna rána. 

Kolezizbluzení vlezle se lísají, mile jim kyneš. Radosti rána! Vítáme 

nový obzor! Vyrážíš vstříc příštím snům… 
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S kytarou a bourbonem 

Marek Kysilka – Fenik                                         Próza Oldpsavci 

 

„Skytarou a bourbonem 

v tůni vášní utonem´…“ 

 

Poněkud laciné rekvizity, vím. Navíc trochu provařené. Ale povídka je 

snese líp, než život.  

I když někdy: „No ale to zní docela slibně…“ tón  s náznakem flirtu, 

zároveň však s jasnou bariérou odstupu. 

Zapomínám  na svou virtuální osadu, na všechna předsevzetí, nutno 

dosíci hlavního cíle. Půlnoc se blíží rychlostí cvalu prérijních koní, 

deadline je neúprosná… Provokující soupeři navíc klidu nepřidají. 

Dívenka jakoby četla můj žal, podotkne tvrdě: „Ses zasnil?!“ 

„Ani ne, jen trochu znejistěl…“ nesmíš však připustit nejistotu. 

Fatální omyl… 

„Snění je opiem trampů, tóny a slůvka, opary mlh se zvolna ztratí, noc 

zhasne tmou… a tak. Víš?“ snažím se zahrát nadhled a přehled. 

„No vždyť říkám, to zní slibně…“ že bych se dopustil redundantní 

kumulace banálních klišé? 

Zbývá nám 25 minut do završení příběhu. Málokdo ovšem pochopí… 

nicméně nutno pokročit. „Čekáš ode mě dovršení v rovině poetické 

nebo praktické?“ 

„Jsem do značné míry potvora, takže suď, jak umíš, a čiň, jak 

soudíš…“ 

OK: „než nás vzkřísí svítání“ 

ty vple, to je slepá ulička: „nebudeme vít ani“, na to se prostě nedá 

rýmovat, natož nějak literárně působit. 

„Kašli na to… Bourbon máš?“ 

„No mám, jasně…“ 

„No tak vidíš, tak co se tu mučíš s nějakejma intelektuálníma 

pindama? Za 5 minut máš hraniční šanci, takže zaplať, a jdeme…  

Hlavně to nezapomeň poslat. Možná ti pak i uvařím…“ 
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