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Trapsavecká slezina 2016 - Těnovice 
 

Teď už tradiční podzimní trapsavecká slezina v Těnovcích se konala 

tentokrát 11. - 13. listopadu. Prvním účastníkem byl Vokoun, který 

dorazil už ráno a začal topit, aby se prochladlá fara dostala aspoň na 

trochu přijatelnou teplotu. Po nich postupně dorazili Madelaine, 

Přebral, Fenik, Hadži, Ája a jejich děti, Netopýr s basou a taky Strunka, 

která Vokouna vystřídala, a ten se vydal do Plzně za svými pracovními 

povinnostmi. My s Dany jsme vyrazily z Plzně v podvečer a cestou 

jsme se stavěli na Šedifkově chatě, kde jsme mistra naložili a společně 

dorazili na chatu. Chvilku po nás se objevili i novomanželé Iva a 

Vedoucí a taky Aťka s Milošem. 

 
Páteční večer byl zasvěcen zpívané, takže jsme si uvařili kávy a čaje, 

naladili kytar a basu a dali se do díla. Hlavním tahounem byl 

pochopitelně Šedifka a písnička tak střídala písničku rychlém tempu a 

skoro bez přestávek. 

Po osmé hodině znovu dorazil Vokoun, společně s kamarády Žízní a 

Nadou. Zpívaná se táhla až do jedné hodiny, kdy se námi rozloučili 

Žízeň a Nada a odvezli cestou do Plzně i Šedivku zpět na jeho chatu. 

Posledními pátečními, ale vlastně už prvními sobotními účastníky se 

stali Tapi se Salimem, kteří dorazili kolem půl druhé. 
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Druhý den se osazenstvo fary z velké části obměnilo. Vokoun se 

Strunkou odjeli do Prahy, stejně tak se s námi rozloučili Přebral, Fenik, 

Iva, Vedoucí, Hadži s rodinou. Po snídani jsem i já naložil Dany, 

Netopýra s basou a odvezl je do Plzně. 
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Zdálo by se, že se fara vylidnila, ale nebylo to tak. Současně s odjezdy 

se objevovali i nově příchozí, Střep, Wandri, Hanka, Evelína, Šklíba, 

Víťa, Jeňýk, Miky Marusjak, Bublina, Belmondo, Zuzka-Craken, 

Honza, posledně 4 jmenovaní i se dvěma psy. 

Odpoledne bylo věnováno řezání a štípání dřeva, aby bylo večer čím 

topit. Se soumrakem pak začal program samotné sleziny, předčítání 

příspěvků na téma Trampové a zvířena. Ještě předtím jsem krátce 

poreferoval o stavu Trapsavce 2017 – stav vyjednávání o místě ohně, 

formování poroty, vydávání sborníčků. A hned byly jedny Miniatury 

pokřtěny – Střepův Děs pod širákem. 

 
Jako už tradičně zahajoval velmi plodný Miky Marusjak svým prvním 

blokem, který obsahoval dvě básně a jednu povídku. Po nich se četla 

povídka od Kavčete a Buldokova parodie, či spíš její předělávka. 

V Belmondově podání pak zazněl výběr básní z tvorby Jirky Pachla, 

který jich poslal na slezinu víc než čtyřicet – všechny o zvířatech, jen 

jaksi chyběl ten trampský prvek. Následovala koňská povídka od Evy 

Doudové, báseň Toma Racka a pak i Harmonikova povídka, která nás 

vrátila do skutečného trampského pravěku, kde byla ještě hranice mezi 

člověkem a zvířetem nezřetelná. Já pak přečetl svou trošku do mlýna 

v povídce o shledání s dlouho postrádanými zvířecími kamarády. 

Svérázným způsobem se tématu ujal Wandri svým pojednáním o 
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pojídání psů, Aťka povyprávěla o potlachu divných ptáků, Belmondo 

přispěl svou povídkou o Roníkovi, Hanka pak jednou zvířecí básní a 

jednou povídkou, Střep pak lehce hororovou povídkou o soškách zvířat. 

Druhý Mikyho blok tvořený jednou povídkou byl doprovázen i 

obrazovým výkladem. Zazněla i povídka, kterou všichni okamžitě 

připsali Šklíbě, leč byla Víťova. Zaujala i Jeňýkova povídka, řešící 

dávnou otázku, zda žirafa plave. 

 
Jak vidno, literární sklizeň sleziny byla víc než bohatá a těm, co se 

nezdařilo se sleziny zúčastnit, nezbývá, ne si sborníček, až bude 

kompletní, si stáhnout z trapsaveckých stránek, ze sekce Ke stažení. Na 

přípravě kompletního sborníčku se právě intenzivně pracuje. 

Slezina je tedy za námi a uzávěrka samotného Trapsavce na dohled. 

Doufám, že se na Trapsavci uvidím se všemi, co nemohli na slezinu 

dorazit. 

Hafran 

 

 

 

 

 

 



9 

 

Jak to bylo v březnu 
Pavel Dohnálek - Buldok 

 

Veveřák s rejskem se choulili na pařízku a vyhřívali si své vypelichané 

kožíšky na prvním březnovém sluníčku. Po skalkovém lese ještě 

polehávaly ostrůvky špinavě šedého sněhu a mezi stromy se 

převalovaly chuchvalce studené mlhy. Oba kamarádi s obavou 

pokukovali po velkých černých mracích, které hrozily další 

nepříjemnou sprškou. Veveřák se zarputile snažil zapálit zvlhlého 

vajgla, kterého našel v jedné trampské boudičce, a rejsek se pomocí 

slámky pokoušel vysrknout zbytek rumu z placatice opřené o pařízek. 

S dojemně přiblblým výrazem ve své tvářičce se marně pokoušel 

zasunout brčko do hrdla láhve. Několikrát se mu to už málem podařilo, 

ale pokaždé se mu nějak zvrtly nožičky, a slámka se místo do láhve 

zabořila do spadaného jehličí. Asi při padesátém pokusu se už už zdálo, 

že bude jeho snažení korunováno úspěchem. Ale právě v ten okamžik 

vydal veveřák takový strašný skřek, že rejsek leknutím vrazil jeden 

konec brčka do pařízku a druhý sobě do oka. V ten samý okamžik se 

láhev převrátila rum vytekl na zem, kde beznadějně zmizel. Rejsek se 

ho ještě pokusil zachránit tak, že si cpal do tlamičky celé hrsti 

ovoněného svinstva, ale nebylo mu to nic platné. Rum zmizel, a místo 

oblíbené chuti měl tlamičku plnou písku a jehličí. 

 „Co blbneš?“ obrátil se na veveřáka, který poskakoval po pařízku 

a mlátil se packama po čumáčku. 

 „No, co, co. Ještě to s těma sirkama moc nezvládám“ teprve teď 

si rejsek všiml, že veveřák má opálené fousky a na obličeji doutnajícího 

vajgla. Naštěstí se právě spustila jedna z těch mnoha jarních přeháněk 

a dešťové kapky uhasily dýmající veveřákův obličejík a rejskovi 

zchladily alkoholem třeštící hlavičku. 

 „Kdyby bylo něco k jídlu“ utrousil veveřák, když se k němu 

namáčkl pod skalní římsičku, kam přeci jen tolik nepršelo. 

  „Nebo k pití“ zaškemral rejsek a zakoulel krví podlitýma 

očičkama.  

 „V takovým počasí se nedočkáme ani těch lakomejch špagátů. A 

trampové se neobjeví dřív, než vyroste tráva. 

 „Trávu nežeru“ hrdě procedil mezi řezáky veveřák. 

 „Tak to brzy umřeme“ zahořekoval rejsek. „Lidi v tomhle počasí 
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nepříjdou, autokempink otevřou až v létě, a v lese se už uživit 

nedokážeme. Asi se půjdu hodit sově, ať to mám za sebou.“ 

 „Tak proč jsi nezůstal u tý tvojí myšice? Na podzim sis 

pochvaloval jak to máš bezvadně zařízený, když s ní žiješ jen tak na 

hromádce. Teplej pelíšek, jídla co hrdlo ráčí a ještě nějaký to 

povyražení navrch. Tak nějak jsi to tenkrát říkal?“ ucedil sarkasticky 

veveřák, který komicky koulel očima ve snaze prohlédnout si svůj 

popálený čumáček. 

 „Když ona byla taková hodná“ pokračoval rejsek ve svém 

monologu „lahůdky mi nosila, pelíšek zahřívala, ráda mě měla, 

písničky mi zpívala a jak voněla. Kde je jí asi konec?“ 

 „Asi v pelíšku s někým jiným“ znechuceně utrousil veveřák, který 

se přestal tvářit jako debil a s despektem shlížel na rejska, který si po 

tvářičkách rozšmudlával sebelítostné opilecké slzy, které se mu tlačily 

do očí. 

 „Beztak se tahala s půlkou lesa, a kdyby jí to nebylo blbý 

obšťastnila by i toho uprděnce tchoře.“ 

 To už ale rejsek neslyšel. Usnul. Když to veveřák zjistil, 

rezignovaně pokrčil ramínky, přitulil se ke kamarádovi a pokusil se 

usnout taky.  

 Ráno, které je probudilo, bylo studené, ale obloha byla modrá a 

vypadalo to, že den, který je čeká, bude příjemně předjarní. Oběma 

brachům kručelo v bříšcích tak, že zblblá sýkorka, která na blízké břízce 

imitovala sběr hmyzu, letěla oznámit domů, že se blíží bouřka. 

 „Jdeme sehnat nějaký jídlo“ velitelsky zahřímal veveřák a 

kopnutím rozpohyboval svého druha.  

 „Možná, že najdeme něco na campech. Trampové mívají občas 

takové nápady a nechávají tam zbytky chleba nebo ovesných vloček pro 

zvířátka.“ 

 Rejsek tomu sice moc nevěřil, ale nechtěl veveřáka naštvat a tak 

raději souhlasil. 

 Náhodný pozorovatel mohl toho dne vidět ve skalkovém lese 

podivnou dvojici. Vypelichaný a na kost vyhublý veveřák se 

seškvařeným čumáčkem před sebou kopal neméně vychrtlého rejska se 

zarudlýma očkama a nudlí v čumáčku. Dvojice se proplétala borůvčím, 

vřesem a suchou trávou od jednoho trampského campu ke druhému. 

 „Zase nic!!“ zakňučel rejsek, když se sešel s veveřákem u ohniště 
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na tábořišti T.O.Skalní  

borovice.   

 „Nic“ lakonicky odpověděl urousaný hlodavec a vrazil si do 

tlamičky ohořelou sirku, kterou našel mezi zrezivělými plechovkami.  

 „Ještě zbývá Péťův camp, a jestli ani tam nic nenajdeme, tak nám 

opravdu nezbyde než vzkázat sově, ať si přiletí pro přesnídávku.“ 

 „Tam ani nemusíme chodit. Péťa hned tak nepřijede“ rezignovaně 

zapištěl rejsek. 

 „Co by nepřijel? Na Péťu je náhodou spolehnutí. Na jaře se tu 

vždycky objeví jako první a někdy se přijede podívat i v zimě“ pokusil 

se oponovat veveřák. 

 „Ba ne, nepřijede. Starý plch mi říkal, že Maruška čeká mladý. 

Když tu byli na podzim naposledy, tak už se ani nepářili. Jen seděli u 

ohníčku a hádali se, jak se to mládě bude jmenovat.“ 

 „To ti říkal ten starý plch, co chodí šmírovat užovky když se 

svlíkají?“ 

 „Jo, ten.“ 

 Veveřáka, až doposud v sobě živícího alespoň jakous takous 

naději na trochu jídla, ta zpráva vyvedla z míry. Nechtěl ale před 

rejskem odložit pověst velkého vůdce. Kategoricky proto zopakoval:  

 „Půjdeme na Péťův camp!“ 

 „Nikam nepůjdu! Nikam! NIKAM! Nejsem žádnej prašivej 

norník, abys mi poroučel co mám dělat! Běž si tam sám. Já už nikam 

nejdu. Zůstanu tady, a až kolem půjde lasička, nechám se sežrat. S tebou 

už nejdu nikam!“ začal vykřikovat rejsek a rezignovaně si lehl na 

zádíčka a roztáhl pacičky. 

 Veveřákem cloumal vztek. Zčásti proto, že byla zpochybněna 

jeho vůdcovská autorita, ale hlavně proto, že mu byla připomenuta ta 

trapná epizoda z loňského léta. Tehdy se mu podařilo přesvědčit 

norníky, že pod jeho vedením se stanou pány, a všechna zvířátka je 

budou muset poslouchat. Několik následujících týdnů pak tlupy 

norníků plenily nejen les, chatařskou kolonii a autocampink, ale 

obsadily i nádražní restauraci a vesnický konzum. Potom se ale do lesa 

přistěhovala kuna, a veveřák měl velké štěstí, že to s ním nedopadlo zle 

nedobře. 

 Teď s ním ale cloumal vztek. Jenom se rozmýšlel, jestli tomu 

drzému skrčkovi nejdřív vykopne zuby z tlamičky a pak ukousne 
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ocásek, nebo naopak. Jeho rozjímání přerušily prapodivné zvuky. 

Vycházely z blízké modřínové houštinky a veveřáka i rejska zaujaly 

tak, že zapomněli na předchozí rozmíšku.  

 V křoví cosi lámalo větvičky, zlostně dupalo, výhružně 

pochrochtávalo a občas mocně kýchlo. Z modříní se po chvíli vyvalil 

podivný tvor, kterého zvířátka v lese ještě nikdy neviděla. Byl velký asi 

jako králík, hnědý a obalený uschlým listím, větvičkami, kůrou a bůhví 

čím ještě. Na plachého lesního tvora se choval dost výstředně. Nejen, 

že byl přespříliš hlučný, ale neznámo proč se prodíral nejhustšími 

křovinami, válel se v trsech suchého kapradí a otíral se o každý klacek, 

terý při svém putování potkal. A jako by to nestačilo, ještě strašným 

způsobem smrděl. 

 Veveřák i rejsek byli tím strašlivým zjevením tak překvapeni, že 

se nezmohli ani na útěk. Jako přimrazeni sledovali, jak se k nim ten 

strašlivý tvor přibližuje. Strach úplně otupil jejich přirozené instinkty a 

oni jen bezmocně očekávali co s nimi to podivné zvíře zamýšlí udělat. 

 Bylo to divné, ale jako první se vzpamatoval rejsek. Ale místo aby 

se dal na útěk, začal se chechtat, plácal se pacičkama do bříška a 

vykřikoval „je...je...je...je...ježek.“ 

 To už i veveřák poznal v strašlivém tvorovi kamaráda ježka a 

přidal se k všeobecnému veselí. Jen ježek, který teprve teď uviděl 

veveřáka s rejskem, se netvářil zrovna vesele. Tvářil se uraženě, ale 

přeci jen se přiloudal blíž: 

 „Co je vám k smíchu, pitomci?“ 

 „Ty ale vypadáš! Kde sis pořídil takový mimikry?“ odpověděl mu 

rozchechtaný veveřák a upadl na záda, až si narazil kostrč. 

 „Kde by, na Péťově campu. Na podzim jsem se tam zahrabal do 

listí, že tam prospím zimu. Tak si tam dávám dvacet. Zrovna se mi 

zdálo, že někdo přišel na camp. Tak jsem si říkal, jak to bude fajn až se 

probudím a budou u ohniště nějaké drobečky. A najednou jako by 

někdo odhrnul to listí, kterým jsem se přikryl a vykálel se na mě. Tak 

jsem se probudil a ono se mi to nezdálo!! Proto tady chodím po lese a 

snažím se ze sebe tu mazaninu utřít. A hledám něco k jídlu, já mám hlad 

jako ježek!“ 

 Ježkova zpověď vyvolala další huronský řev. Když se rejsek s 

veveřákem dosyta nasmáli, svolal veveřák válečnou poradu. 

 „Půjdeme na Péťův camp a pomstíme kamarádovo potupení, 
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ukradneme jim jídlo!“ zahřímal velitelským hlasem. „Slibuju vám, že 

dneska budeme mít tolik jídla, že se v něm budeme moct válet. 

Samozřejmě kromě ježka. A jestli mi v tom bude chtít zabránit, tak si 

to s ním rozdám osobně!“ 

  A na důkaz, že to myslí opravdu vážně, zatnul pěstičku, až se mu 

na pacičce zduřil bicepsíček. Nikdo nic nenamítal. 

 K campu dorazili až za tmy, ale cestu dobře znali, a představa, že 

se konečně dosytosti nají je popoháněla víc než veveřákovy patetické 

rozkazy. Že na campu někdo opravdu je, poznali už zdáli. Pod převisem 

poblikával ohníček a vůně lanšmítu s vajíčkem se táhla údolíčkem jako 

pachový maják. Zvířátka se připlížila až k velkému balvanu, odkud 

měla dobrý rozhled a přitom nemohla být zpozorována. 

 „Jé, támhle je Péťa“ zajásal rejsek a drápkem ukazoval na trampa, 

který úpěnlivě šmrdlal kytarové struny. 

 „A kdo si myslíš, že mě posral?“ zhnuseně zahuhlal ježek. 

 Rejsek se ve svém nadšení nenechal zviklat: 

 „Ale tamto není Maruška! Marušku já poznám. Maruška nemá 

žlutý vlasy.“ 

 „Drž hubu, nebo je vyplašíš!“ okřikl ho, teď z druhé strany, 

veveřák. Rejsek ztichnul, ale jenom proto, že mu nešla do hlavy záhada 

s cizí Maruškou. 

 Veveřák zatím hodnotil situaci. Moc nadějně nevypadala. 

Plavovlasá trampka seděla na kládě a nespouštěla oči z hudlajícího Péti. 

Naneštěstí žracák, a o ten šlo zvířátkům především, držela mezi koleny. 

Jednou rukou ho držela a druhou z něj vytahovala sušenky, které 

střídavě strkala do pusy sobě a Péťovi. Bylo jasné, že k takto střeženým 

potravinám se nedostane ani ten nejlstivější zvěd. 

 „Oni to snad sní všechno sami“ zaúpěl rejsek a poslintal 

veveřákovi záda. 

 „Nesní. Něco si nechají na zítra“ s nadhledem zhodnotil situaci 

náčelník.  

 „Jen aby to nebyla hrachovka a kompot“ zahuhňal si pod vousky 

ježek, který měl na tuto kombinaci špatné vzpomínky z minulého roku. 

Právě tyhle potravinsy uloupil nějakým špagátům, a když je pak snědl, 

tu polévku přímo ze sáčku, nafoukl se tak, že nožičkama nedosáhl na 

zem a kamarádi ho kutáleli po skalkovém lese pro obveselení jeho 

ostatních obyvatel. 
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 „Já bych bral i hrachovku a kompot“ zasněněv špitnul rejsek a 

nádavkem poslintal veveřákovi i ocas. 

 „Za chvíli jim dojde dříví a půjdou spát“ suše konstatoval veveřák, 

který se plně vžil do role vůdce smečky a bedlivě pozoroval dění na 

campu. „Až dám povel, vyrazíme.“ 

 Jeho předpověď se vyplnila brzy. Péťa zahrál ještě pár písniček, 

když ho sušenkožroutka upozornila, že už není čím topit a jí je taková 

strašná zima. Péťa jakoby na to čekal. Rychle rozbalil usárny a na 

hromadu suchého kapradí rozložil dva spacáky. Zatímco Péťa ještě balil 

kytaru, trampka do jednoho z nich vlezla. Pak si vlezl do spacáku i Péťa. 

 Ježkovi nebylo jasné, proč Péťa vlezl do spacáku, který byl už 

obsazený, ale ani od rejska, ani od veveřáka se vysvětlení nedočkal. 

Oba totiž zaujatě pozorovali žracák, který zůstal ležet u ohniště. 

Slintající rejsek mimicky naznačoval veveřákovi, že už by mohli 

vyrazit, ale ten se s povelem k útoku dával načas. Teprve, když se 

spacák začal podivně vlnit a vzdouvat, a čísi ruka z něj postupně 

vyhazovala kusy oblečení, vydal veveřák povel na zteč. Zvířátka 

bleskurychle vyrazila k opuštěnému žracáku a stejně bleskurychle ho 

začala plenit. Startky bez filtru, cucací bonbóny Junák, plechovka leča 

s moravskou klobásou, pytlík solených arašídů, téměř plná láhev 

tuzemského rumu a špalíček anglické slaniny zmizely do tmy, aniž si 

toho Péťa nebo zimomřivá trampka stačili všimnout. Nevšimli si ani 

toho, jak ježek nanosil oblečení, které vypadalo ze spacáku, na 

doutnající uhlíky. Tak se Péťovi pomstil za své pokoření. 

 A když se trampové ráno probudili, našli na campu k jídlu jenom 

chleba. Protože ten zvířátka nejedí (když mají něco lepšího). K 

oblečení, bohužel, našli taky jenom chleba. 

 

Vylosovaný výňatek z rozsáhlé třídílné epopeje „Skalkový les na jaře, v 

létě, na podzim a v zimě“ 
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Standa 
Eva Doudová 
 

“Už to nestihnu!” Všichni se na něj podívali. Dokonce I Bartek 

pozvednul jedno obočí.  

“Co?” 

“Proměnu ! Jedeme moc pozdě!” 

Standa vypadal opravdu zoufale. Zbylé osazenstvo si rychlostí 

pingpongového míčku vyměňovalo udivené, naštvané, schovívavé i 

pobavené pohledy. Všichni už pochopili, že mají co do činění s opravdu 

psychicky narušeným individuem. Standa přitvrdil “Co čumíte? 

Musíme vystoupit! Hned! Chcete jet v kupéčku s koněm?” Vedle sedící 

Bartek neztratil rozvahu. Náznakem položil Standovi ruku kolem 

ramen a s opatrnou dávkou sarkasmu poznamenal. “No tak snad 

počkáme až na stanici. Co?” Lišáci už byli dávno sehraná parta. Sice 

neměli skoro žádnou zkušenost se cvoky, ale mlčky se domluvili, že 

společně raději co nejdříve vystoupí. 

Městečko obléhal ze západní strany starší ovocný sad a za ním se 

rýsoval hustý jehličnatý les, který oddělovala zanedbaná loučka. Tam 

zamířili, vedeni stale nervóznějším Standou. “Počkejte tady.” Vybral si 

jeden ze stromů, jakoby za ním chtěl vykonat potřebu a podával Čírovi 

svůj batoh. “Za chvíli tam odtud vylezu jako kůň.” Zarazí se. Začne 

hrabat v batohu. Vytáhne regulerní koňský postroj a pokračuje. “Tohle 

mi nasadíte. Tohle patří do huby a na tohle číslo zavoláte. Bágl nechte 

tady.” Vrhnul na ně ještě smutný pohled. “Bylo mi s vámi fajn, kluci”. 

A zamířil za strom. Tím opět sputil pingpong vzájemných pohledů, až 

převládla všeobecná netrpělivost. Už to bylo hezkých pár minut, co 

zmizel. Broňa si už chtěl šťavnatě rýpnout, když tu se z poza stromu 

ozval dusot a šum, jako by někdo sváděl tichý zápas s vysokou travou 

okolo. Vzápětí se objevil tmavě hnědý, mohutný kůň, dobré stavby a 

zamířil volným krokem ke skupince, teď už značně vyvedené z miry. 

Bartek pozdvihnul druhé obočí, pak obě najednou a stejně jako ostatní 

vypoulil oči. Nadechl se, ale předběhl ho Číro ” Co je zase tohle?!” 

Bartek rozhodně vydechl “ Jdu tam. Srandu si z nás dělat nebude. To 

teda ne!” Obezřetně obešel koně a pokročil ke stromu. Ke svému 

dalšímu překvapení tam nalezl jen kruh zválené trávy, od kterého vedla 

jen jedna pěšina, k nim. “Ty vole, von fakt nekecal.”  

“Tak kde je?” “Pánové přímo před váma.” 
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Otočil se Bartek ke svým, pevně ukazujíc na koně. Všichni na něj 

zaměřili pozornost. Kůň stál tiše, v hubě už první stébla, jak kovboj 

cigáro, a zdálo se jim, že se na ně potutelně šklebí. “Má z nás srandu.” 

Utrousil dosud překvapený Bruggy. Číro si vzpomněl na zapůjčený 

postroj v ruce. Rád by se ho zbavil. Koně, stejně jako ostatní, rád 

pozoroval, ale nijak blíže s nimi do styku nepřišel. “Tak kdo mu to 

nasadí? Ty vole, co budeme dělat s koněm?”  

“No to co nám řek´, né?” Potlačil Bartek zárodek počínající vzpoury a 

pomohl mu s nasazováním ohlávky a udidla. Po zdárném ukončení této, 

trochu komediální scénky, kdy měli všichni buď plno práce, nebo 

dostatek rozumu, aby se nesmáli, určili Bruggyho, aby zavolal. 

Bartek hladí s úžasem koně po široké pleci. “Páni, pravý Morgan a 

chovnej! To by bylo prachů…” Standa ho v odpověď zlehka nabere 

bokem, ale to stačí k tomu, že Bartek ztrácí rovnováhu, a už se za 

všeobecného veselí kácí k zemi. “Se hned neurážej”. 

Broňa se zarazí ” Ty jo, to sou nějaké čáry. Nevím, jestli s tím chci mít 

něco společného”. 

“Ale jak jsi byl rád, když nás vytáhl z hospody těsně před průserem”. 

Usazuje ho Číro. “To jo, ale tu hádku vyvolal von. Famfarón jeden!” 

“A ty by sis nechal nadávat do vegetariánskejch bábovek, když měli v 

nabídce jen koňskej guláš?” 

“S tím snad musí počítat, když de do hospody ´U veselého koníčka´!”  

“Byl už vožralej! Sme ho museli u pumpy probrat, aby byl vůbec 

schopnej samostatnýho pohybu…” 

Standa po nich hodil zlým okem a uši stáhnul bojovně dozadu. “No já 

vim. U vohně si se rozkecal. Vo těch tvejch proměnách, že to máš 

každou druhou noc po úplňku, a že máš den před svatbou s nějakou 

naprosto nemožnou klisnou. Co to bylo za méno?” Otočil se Číro na 

Standu. “Jezabelita. Vošklivá, nafoukaná, sprostá a hryže do uší.” 

Připomněl Bartek. Standa zafrkal, pohodil hlavou a zase náznakem 

sklopil uši. “No jo, chovnej hřebec. No” poznamenal Bartek, ”ale 

neříkej, že je ti jen blbě. Co těch krásných holek pořád okolo tebe. Jak 

se perou o to, kdo ti bude čistit kopyta, kydat kotec a hřebelcovat hřívu.” 

a znovu ho obdivně popleskal po hřbetě. “To je mu platný, vole,” ozval 

se Broňa “ když je kůň. Ony rozhodujou, kterou klisnu mu přivedou, co 

bude žrát, kde spat, a že žádný pivo!” 

“Dyk, to máme taky!” kontroval Bruggy. Číro mrknul na hodinky a 



17 

 

zapálil si cigáro. “ Nezvobecňuj. Nikdo tě nenutil uplíst Květušce 

haranta.”  

“Chceš se hádat?” Chytil se Bruggy a chystal se pokračovat. Jenže ho 

utnul Bartek rázným gestem. Standa začal nervózně přešlapovat a bylo 

ho potřeba chytnout za uzdu. “Přestaňte s tou blbinou. Jdem na nádraží. 

Tam máme sraz s těmi děvčaty.” 

“A jó.” Rozzářil se Bruggy a postupně všichni s ním. “ Von, nemůže, 

ale my jó.” Mrknul na koně, “ a třeba nám dovolej se na tobě i 

povozit…” Standa už jen odfrknul, protože věděl, že s tím nic nenadělá, 

a že vlastně našel prima kamarády “a nebudeš škodnej. My ti taky 

domluvíme nějakou pěknou nevěstu.” Dodal Číro. “No to si piš!”. 

Uzavřel debatu Bartek. 

 

Jeden rychlý coment ke slezině 

/inspirovaný zvadlem.../ 

Miroslav Marusjak - Miky 
 

Za zády město 

na zádech ranec 

v něm žvanec 

za zády kanec 

stokilový samec 

je ze mne psanec 

na útěku 

je mi do breku 

úzkost v krku 

sedím na smrku 

zadýchané plíce 

posrané nohavice 

ten samec 

není kanec 

ale stokilová svině 

rozzuřená bachyně 

horší než tchýně 

s válečkem v ruce 

již nikdy více 

cesta lesem na Těnovice 
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Hra o jablko  
Miroslav Marusjak - Miky    
 

Muž s ženou žili spolu šťastně v krásném prostředí nedotčené přírody, 

obklopeni ptáky a zvěří, trampský ráj to byl na pohled. Život byl jeden 

velký nekonečný potlach. Jednoho dne začal zlej mluvící had hecovat 

Evu: „Udělejte si s Adamem trampskou lesní párty. Pobývat mezi 

rozkvetlými loukami, stromy, opeřenci a zvířaty musí být velká 

nehorázná nuda. Pozvěte přátele!“ Eva, ženská marnivá, se nechala 

ukecat. Hned začala do Adama klavírovat: „Mohli bysme si taky někdy 

vyhodit z kopýtka. Pozvat nějaké mluvící bytosti, už mě to tu mezi těmi 

zvířaty nebaví.“ Adam nakonec naléhání své ženy podlehl a rezignoval. 

Pomocí poštovních holubů rozeslali zvadla.  

   Na rozkvetlé louce se sešla pestrá společnost, snad ze všech koutů 

světa. Z Madridu přiletěli slavíci, usedli na větve keřů a začali zpívat 

své šlágry. Přijela i osada trpaslíků spolu se Sněhurkou. A také Vilém 

Tell s kuší a se svým synem. Z Verony dorazili Romeo s Julií. Přivezli 

několik balení dezertního vína, krabicového jabčáku. Z Ameriky 

přicestoval jakýsi Steve, který navzdory prohibici propašoval soudek 

domácího calvadosu. Mezi pozvanými byla i ráčkující Věra z Prahy, 

s obřími brýlemi s dioptrickými skly, silnými jak popelníky.  

   Eva pro tuto příležitost napekla jablečné štrůdly. Sněhurka připravila 

několik pekáčů zemlbáby s tvarohem a jablky. Valašský zbojník Juráš 

z Jablůnky přivezl pravé jablečné frgále a levé sušené křížaly. 

Rozproudila se družná zábava. Degustoval se jabčák, calvados a k tomu 

se přikusovaly výtečné jablečné pochutiny.  Izaac Newton seděl 

smutně, zadumaně, stranou pod jabloní a nad něčím hloubal. Na hlavu 

mu spadlo jablko. V ten moment se ve fyzikově kebuli rozsvítilo. 

Objevil pro svět „zákon gravitace“. Díky této události vzniklo přísloví: 

„Jablko nepadá daleko od stromu, ale na hlavu.“ Eva se předváděla při 

krmení ochočených párů ježků a dikobrazů jablečnými slupkami. Ti 

podle jejích pokynů metali kozelce. Chuligán zajíc se přátelsky objímal 

s vlkem kolem ramen a s požitkem žvýkal jablečnou kůru. Vlk 

spokojeně bafal ručně ubalené cigáro, naplněné sušeným jablečným 

listím. Zazněly kytary, loutny, tamburíny, kastaněty. Přítomní vytvořili 

kruh okolo zajíce a za divokého křepčení začali opilecky halekat: „Sedí 

zajíček ve své jamce sám…“. Zajíc si omylem místo jabčáku lokl 

jablečné pěny do koupele a začal z tlamičky blaženě vypouštět mýdlové 
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barevné bubliny. Roztoužený Šmudla, notně posílený jabkovicí, dělal 

všem přítomným ženám nemravné návrhy.    

   Shrbený bělovlasý stařík s plnovousem, šerif tohoto lesa, se na 

všechny rozkřičel: „Děláte tady z toho pěkněj bordel! Ten váš zpěv a 

decibely ruší zvěř při páření, nemůžou se v klidu rozmnožovat a 

vyvádět mladé. Zažívají zděšení a stres a prchají do hlubokých lesů. A 

vás odsud taky vyženu svinským krokem!“ Uražený Romeo mu odvětil: 

„Klídek, pantáto, přece nebudete dělat tolik kraválu pro pár jablek. 

Sbalíme se a půjdeme sami, stejně nás to tady už nebaví!“ Vybídl 

ostatní: „Pojeďte všichni ke mně do Verony! Naši odjeli a mám 

prázdnej kvartýr. Uděláme si pořádnej mejdan!“  

   Když se osada Kapuletů vrátila z velkého vandru, našli v bytě 

otráveného Romea s Julií a Sněhurkou. Společně s osadou Monteků 

z toho měli pěkně otrávenou náladu. Spustili osadní vlajky na půl žerdi.  

   Věru Chytilovou tenhle příběh natolik zaujal, že podle něho natočila 

film „Hra o jablko“. Získal mnohá ocenění na různých festivalech a 

režisérka balík prachů. Ovšem to byla pouhá almužna proti Stevu 

Jobsovi z Ameriky. Ten použil svůj selský farmářský rozum a řekl si, 

že o téhle události by se měl dozvědět celý svět. Založil firmu 

s nakousnutým jablkem ve znaku a stal se z něj miliardář.  

   Přátelé, hlodá ve vás červík pochybnosti? Myslíte si, že se tohle 

nemohlo stát? V tom případě je vaše jablko červivé. Tenhle příběh je 

zaručeně pravdivý. Slyšel jsem ho vyprávět na výročním ohni T. O. 

Rychlé šípy a Mirek Dušín - ten přece nikdy nelže.   
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Pravdivý příběh podivného potlachu  
(prostě písmeno „P“) 

Miroslav Marusjak - Miky    
 

Poučení, počtení, pro pravidelné předplatitele Puchejře. 
 

Podivní poutníci propocení potem, putují po pěšině pustinou přes 

paseky, palouky, pahorky. Pěšky, polokecky, pohorky, ponožky, 

podkolenky Puma. Pocestní pohrdající prodejností politiků, 

povýšeností proláklých policajtů, poživačností páprdů, prázdným 

pozlátkem panelákových pokojů, podlézavostí, povrchností potentátů, 

pokrytectvím, porybnými, pyšnými polesnými. Programové pochopení, 

poklona potlesk pro pytláky.  
 

Pospíchají prapodivné přízraky postav, pozdravit pampeliškovým 

pápěřím, posílaném po povětří, parádnici podzimní přírodu. Postavy 

pardů. Pevné pohledy, přátelská přivítání, pousmání, počestné polibky 

pocestných. Podané paže, postaru. Palec přidržet proti palci. 
 

Pochybná předpověď počasí. Přivázat provázek. Připevnit plachtu. 

Postavit přístřešek proti průtrži, předzvěst potíží, prý přijde povodeň. 

Prší! Protivné počasí! Poklidit po paďourech poházené po pasece 

posrané papíry, použité prezervativy, prázdné plechovky, prázdné 

petky. Přichystat palouk pro potlach.  
 

Plápolající plameny. Připravit pánev, pekáč pro pokrm. Pojídat 

propečený párek, pečenou půlku prasete, plecko, prošpikovaná prsa. 

Porci povařeného podbradku popepřit pepřem, posolit. Přikusovat 

pečivo, pšeničné placky, pecen, pizzu. Popíjet půllitry piva.  
 

Poštěkávající psi pobíhají po palouku. Pokukují po pečeni plačtivými 

prosebnými pohledy. Pod placákem, potkan pokradmu, potajmu 

pozoruje paseku. Pralesním porostem přibíhá prase, prasnice, pět 

pyžamově pruhovaných podsvinčat. Pohlavní pokušení pod pantoflem 

plachého plcha. Probrečel podvečer pro prsatou prdelatou poběhlici, 

plnoštíhlou podvodnici, pornostar plšici. Pech plcha, průšvih, 

povzdechy, pláč paroháče! Plch pláče! Pandy pojídají potravinové 

palmové pamlsky. Poníci popásávají paseku. Přidrzlý pavián 

provokativně předvádí purpurovou prdel. Potvory poštolky, puštíci, 

papoušci, povzbudivě pokřikují. Pěnice pěnkavy pějí populární ptačí 
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popěvky. Ptáčata písklavě podbízivě pískají pubertální písně. Přilétá 

plachtící pták, pelichající popelavý plameňák. Padá peří. Poletuje 

povětřím. Parádní paruka přikryje palici parukářky. Přichází pád pýchy 

pyšného páva. Penízovky pařezové pokřikují po pýchavkách: „Pět 

peněz! Pět peněz!“ Průzračným potokem, připlouvá proti proudu přes 

překážky pstruh potoční. Potemník potemněl.  
 

Pošahaný plešatý popleta, profesor, přírodovědec, pozoruje prapodivné 

páření páru potápek. Podrobný popis pohlavního páření, pro přírodopis 

páťáků, posílá potrubní poštou pedagogickým pracovníkům.  
 

Podvečer. Planoucí pochodně podpálí pagodu. Pospolu, povzneseně, 

potichu povstali poutníci, pří poetické písni pozdvihování 

prapodivných posvátných praporů po provázku. Plameny prohřejí 

prokřehlé promoklé postavy. Pekelník přikládá provoněná prosmolená 

polena. Psaná, přečtená poezie, povedené povídky, pábitelské povídání 

příběhů, promyšlené pointy. Paběrky pějí programově přepracované 

předělané písňové party Plastic people. Pochvalné pokřiky. Pozvolna 

přichází půlnoc. Problém prodejné poroty. Prachsprostě provokativně 

popíjí poslané panáky pálenky, punče, půllitry piva. Podvoood! 

Předávání připravených pomalovaných placek. Protekčně putují 

privilegovaným podplatitelům.  
 

Pajdovo pousmání pod plnovousem. Posílá plno požehnání, přátelského 

porozumění, pohádkovou pohodu, partě postarších pardů podivného 

potlachu.  
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Na Malém Rabštejně 
Miroslav Marusjak - Miky    

 

Špinavá podzimní obloha 

jak stěny zaplivané hospody 

Drobně mží 

Sedím na skále 

hlavu v oblacích 

dole šumí řeka 

a stříbrně lesknou koleje 

Zkřehlé ruce 

se zahřívají 

o plechový hrnek 

čaje s rumem 

Ticho lesa a skal 

Do vlasů 

mi usedá sýkorka 

Nehýbám se 

zadržuji dech 

a sýkorka 

je stále ve vlasech 

Připadám si 

jak svatý František 

který hovořil s ptáky a vlky 

Odněkud zdola 

se ozvaly lidské hlasy 

lidské hlasy a štěkot psů 

Potom opět ticho 

Sýkorka 

roztáhla křídla 

a uletěla 

Před tunelem 

zahoukal vlak 

 

 

 

 

 



23 

 

Soubor básniček a říkanek o zvířátkách  

Jirka Pachl 
 

O liškách 

Čtyři malé lišky 

čtou si v noře knížky 

Jen ta velká spinká, 

ve snu vidí Budulínka! 

 

O hadech 

Hrozí slepýš zmiji: 

Zmije, já tě zbiji! 

Tak ty se mi budeš smát, 

že já nejsem žádný had?! 

 

O hlemýždi 

Běží hlemýžď přes silnici, 

spěchá za svou hlemýždicí 

čeká na něj s večeří 

před domečkem u dveří! 

 

O rejskovi 

Rejsek není žádná myš, 

tím ho tedy urazíš! 

Milý, čistý, zvídavý, 

buďte na něj laskaví!! 

 

O slimácích 

Tlustí hnědí slimáci 

pohybem čas neztrácí 

Život vážně neberou, 

vše co vidí sežerou! 

 

O ropuše 

Když máš smutek na duchu, 

tak si pořiď ropuchu! 

Noční píseň ropuší 

všechny smutky přehluší! 
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O ježcích 

Ve křoví šramotí ježci, 

jsou takoví milí a hezcí 

Kdybyste ale, lumpové malí, 

když chci spát tolik nedupali! 

 

O mravenci 

Copak dělá mravenec, 

když je červen, červenec? 

Hledá něco sladkého, 

nešlápněte na něho! 

 

O sově 

Za lesem houká sova, 

zkusí to jednou a pořád znova 

Až bílé ráno nastane, 

tak ji to bavit přestane! 

 

O komárech 

Máme rádi zvířata, 

nejradši ta chlupatá 

Komáři nás nebaví, 

štípají nás do hlavy! 

 

O komárech a klíšťatech 

Komáři a klíšťata 

přítulná jsou zvířata 

Kdo repelent použije, 

ten si jich moc neužije! 

 

O lesních tvorech 

Víly a skřítkové 

plaší jsou tvorové 

Spatřit je to je věc těžká, 

to už spíš potkáš ježka! 
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O veverce 

Na strom usedla veverka 

docela mokrá, chuděrka 

Zajásala hnedka poté, 

našla totiž ručník froté! 

 

O rosničce 

Potkal jsem rosničku, 

slzy na krajíčku 

Co se jí asi, smutného událo? 

Prý ani počasí už není co bývalo! 

 

O lamách 

Málokterá lama 

ráda bývá sama 

Proto lama s lamou 

pořád melou tlamou! 

 

O čistotných králících 

Chlubili se králíci: 

Nejsme žádní balíci! 

Víme co se sluší, 

myjeme si uši!! 

 

O plazu na tři 

Luští si dvě užovky 

z dlouhé chvíle křížovky 

Ta jedna je zmatená: 

Plaz jen na tři písmena?? 

 

O kamzících 

Ve vedlejší ulici 

Bydlí kamzík s kamzicí 

Už prý se jim pořád nechce 

koukat na ty horolezce! 
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O datlovi 

Kdo mi na to odpoví, 

o čem se zdá datlovi? 

Vstane, chudák, brzy ráno, 

hlavu celou vyklepanou 

 

O myši a křídlech 

Kreslil jsem myš na papír, 

vyšel z toho netopýr 

Je to důvod k zamyšlení, 

jak ta křídla všechno změní! 

 

O krtkovi 

To se tedy uznat musí, 

co ten krtek všechno zkusí 

Hlínu v nose, špatně vidí 

a navíc ti hrozní lidi! 

 

O nespokojeném sýčkovi 

Já jsem sýček a ne sova! 

Houkám vám to pořád znova! 

To byste se divili, 

říkat lidem gorily!! 

 

O koťatech 

Hádala se koťata, 

je-li Země kulatá 

Byla z toho spletená, 

Šla se vyspat do sena! 

 

O krávě 

Svět se se mnou zatočí, 

když kouknu krávě do očí 

Tolik hloubky, smutku, tíhy, 

to má nejspíš z té své knihy!! 
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O klokanech 

Dneska cestou na ranní 

potkal jsem pár klokaní 

Usmáli se shovívavě, 

už mi vážně straší v hlavě! 

 

O žirafách 

Na pasece pod strání 

žirafy se prohání 

Nikdo mi to neuvěří, 

poznal jsem je podle peří!! 

 

O spletené kachně 

Říká kachna kachně: 

Mně ti je tak trapně! 

Včera večer za šera, 

spletla jsem si kačera…! 

 

O kosu a žížalách 

„Už ani ty žížaly 

nejsou to co bývaly!“ 

Takhle se kos mračí, 

prý jsou čím dál kratší! 

 

O vráně 

Blízko města Tábora 

vrána vztekle krákorá 

Je to důvod k naštvání, 

říkat vránám havrani! 

 

O sněžné sově 

Nedaleko Pelhřimova 

stopla si mě sněžná sova 

Zdědila prý u Sovince 

malé hnízdo po mamince 
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O nešťastném jezevci 

„Je to tuze divná věc“ 

Dumá starý jezevec 

„Jezevčice, tak se říká 

samici od jezevčíka! 

A ta moje chudák žena 

je úplně beze jména 

Jak se tohle může stát?! 

Půjdu radši zase spát!“ 

 

O zajících 

Dnes už i ti zajíci 

nosí v zimě čepici 

Nezkoumají zda jim sluší, 

hlavní je mít v teple uši! 

 

O tlustých medvědech 

Už ani ti medvědi 

medu tolik nejedí 

Nemůžou se kvůli břichu 

vejít ani do kožichu! 

 

O vlku a vlčici 

Natrhal vlk vlčici 

z vlčích máků kytici 

Vrčí na něj:“Na co?, 

příště přines maso!!!“ 

 

O tom, jak to opravdu bylo s ošklivým káčátkem 

Na rybníku v rákosí 

kachny živě klábosí 

Kritizují pohádku 

O ošklivém káčátku 

„To ví přece každý pták, 

že vše bylo naopak!! 

Labuť byla divná, trapná, 

stala se z ní krásná kachna!!“ 
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O srnách 

Okusují srny 

pod sněhem jen drny 

To je bída, jo, jo, 

líp by bylo v ZOO 

 

O Slunovratu 

Radují se všichni ptáci, 

že se Slunce zpátky vrací 

Dnes nepůjdou brzy spát, 

budou slavit Slunovrat! 

Koledy si zazpívají, 

dny do Vánoc spočítají 

Probudí i zajíce, 

už jenom tři měsíce!! 

 

O červotočovi 

Chtěl bych se stát červotočem, 

nepřemýšlet, taky o čem? 

Žít si někde třeba v dubu, 

dřeva pořád plnou hubu 

Mít své tajné chodbičky, 

vykousané cestičky 

V ničem se moc nepatlat, 

dát si pozor na datla 

(taky žádná chemie, 

červotoč vše přežije!!!) 

 

Něco o molech 

Jen entomologové velmi zdatní 

poznají jak se liší mol moučný a mol šatní 

Podle výzkumu zcela nového 

rozdílní jsou jenom malinko 

Tedy že na rozdíl od zástěry mola moučného 

mol šatní si sebou nosí ramínko.. 
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O žížale 

Chtěl bych se stát žížalou, 

s elegancí nedbalou 

do země se zavrtat 

a tam v klidu žít a spát 

Nechat plynout dny a týdny, 

občas na déšť vylézt z hlíny 

Taky je to výhoda 

mít na pokec konce dva 

Jen mě mučí představa, 

co žížaly potkává 

Skončit někde na háčku, 

nebo v ptačím zobáčku... 

 

O kachnách 

Šel jsem k řece krmit kachny, 

připluli jen kačeři. 

Připadám si trochu trapný, 

že mi kachny nevěří... 

 

 

Po potlachu 
Tomáš Racek - Tom 

 

Co je to? 

Klove to! 

Do spánků buší! 

Barevný strakapoud 

naše sny ruší. 

Celty se pohnuly, medvědi mručí, 

foukají do ohňů, do hrnků čučí. 

A v ranním láhvoví i v plechovém hrnku, 

v odrazu obrazu šklebí se zase. 

Je to tvář medvědí anebo prase? 
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Podle Darwina 
Petr Soldát - Harmonika 

 

Australopiték Eu seděl na skále, tloukl o sebe dvěma kusy dřeva a 

dlouze vyl. Dělal to každý večer a dělal to rád. O kus dál seděl na 

padlém stromě jeho bratranec Mu a dělal to samé. Jen místo kusů dřeva 

o sebe tloukl dvěma kameny. I on měl tato večerní sezení velmi rád. Jak 

zapadalo slunce, přicházeli další australopitékové, usedali na skálu, na 

stromy, či jen tak do trávy a otočeni k západu slunce dlouze vyli.  

Tato idylka však nikdy netrvala dlouho. Ještě než slunce zapadlo, 

ozvalo několik krátkých vyštěknutí a každý z australopitéků se rozběhl 

ke svému hnízdu ze zelených listů. Tam štěkání pokračovalo. Většinou 

se všechno točilo kolem poněkud skromné zásoby bobulí v hnízdech, 

rozjívených australopitéčat a mírně dezolátního stavu hnízda 

samotného. 

A tak to šlo každý den.  

A šlo by to tak pořád, kdyby jednoho dne, zcela nečekaně a oproti všem 

zvyklostem, nenastala změna.  

V době, kdy byli všichni australopitékové povoláni samicemi do svých 

hnízd, aby tam obdrželi svou denní porci vyčítavého štěkání, zůstal 

australopiték Eu na své oblíbené skále o něco déle, a poprvé za svůj 

krátký život viděl západ slunce v celé kráse až do konce.  

Odměnou za to mu byla zhruba dvojnásobná dávka štěkání.  

Když to slyšeli ostatní australopitékové, tak je už nikdy ani nenapadlo 

přijít pozdě do hnízda a večerní sezení byla od té doby čím dál tím 

kratší. A z toho Eu zrovna moc radosti neměl. Začal proto vymýšlet, jak 

nastalou situaci řešit.  

Dalo mu to sice dost práce, protože měl přece jenom podstatně menší 

mozkovou kapacitu, než jeho příbuzný druhu homo habilis, ale nakonec 

v něm uzrál poměrně nečekaný nápad.  

Obešel všechny samce a cosi na ně opakovaně zafrkal. Protože byl ze 

všech samců největší, poslechli ho všichni. 

A tak v době, kdy se běžně chystali na podvečerní sezení u západu 

slunce a samice jim nevěnovali nijak zvláštní pozornost, stočil každý 

z australopitéků jeden zelený list ze svého hnízda do malé roličky a 

místo směrem ke skále vyrazili všichni směrem k lesu. Když samice 
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zjistili, že všichni samci zmizeli neznámo kam, začaly hlasitě a 

výhružně poštěkávat.  

Když uviděly, že se blíží bouřka, vloudil se do jejich štěkání velmi 

škodolibý tón. 

*** 

Déšť bičoval všechno živé i neživé a tlupa australopitéků se choulila 

zimou pod velkým stromem. Za tuto situaci sklízel australopiték Eu 

poměrně nehezké pohledy od všech ostatních.  

Najednou se zablesklo, zaburácel hrom a na louku, kousek od 

australopitéků, spadla na zem hořící větev. To už australopitékové na 

nic nečekali a všichni se rozprchli po okolí. Všichni, až na jednoho. 

Australopiték Eu popošel k ohni blíž a zjistil, že když se nepřiblíží 

k plamenům moc blízko, tak nepálí, ale jenom pěkně hřejí. Zavrčel tedy 

něco směrem, kterým všichni utekli. První se na louce objevil jeho 

bratranec Mu. Když viděl, že Eu nikam neutíká, ani nekňučí bolestí, 

také popošel blíž k ohni. Z lesa se začali vynořovat další a další 

australopitékové a nakonec se okolo ohně v kruhu hřáli všichni a své 

stočené listy měli pěkně srovnané u nohou.  

A podobně, jako při oblíbených západech slunce, začali všichni dlouze 

výt. 

*** 

O zhruba tři miliony let později a přibližně pět tisíc kilometrů severněji. 

Skupina postav stojí okolo ohně. Zelená stočená věc jim leží pěkně 

srovnaná u nohou. 

Jen to vytí za ta léta nabralo poněkud konkrétnější rysy. 

 

„Vše tone v snách, a život kolem ztich', 

jen dole v tmách, kol ohně slyšet smích ….. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



33 

 

Staří známí 
Jan Frána - Hafran 

 

„Myslíš, že dorazí?“ zeptal se Česnek toho včera asi už potřetí. 

„Jasně!“ kejvnul Hároš. 

„No, nevím, je to přeci jenom už patnáct let,“ pochyboval jsem, ale 

Hároš se zdál být přesvědčenej. 

Byl pátek večer, slunce zapadalo, my seděli kolem ohně a čekali hosty. 

Jak už jsem poznamenal, neviděli jsme je už dobrých patnáct let, a bylo 

tak trochu překvapení, když Hároš přišel s tím, že by měli dorazit 

v sobotu za námi na Brdy. Potěšilo nás to, pochopitelně, vždycky jsme 

litovali, že jsme se přestali vídat poté, co jsme byli nuceni přestat 

vandrovat po Zadní zemi, protože tam byl vytvořen národní park a byly 

zničeny trampský campy. I naši kamarádi na nějakou dobu někam 

zmizeli a my o nich neslyšeli ani mezi trampama. 

„Neměli jsme jim jít naproti nebo aspoň nějak označit cestu? Pokud 

vím, tak tu ještě nikdy nebyli a můžou snadno zabloudit!“ strachoval se 

Hastrman. 

„Oni? Blázníš? Jsou přeci v přírodě jako doma, mají instinkty divokých 

tvorů a zkušenosti generací. Říkám ti, oni dorazí a dorazí už za chvíli,“ 

trval si na svým Hároš, „jsou jako my.“ 

„Právě, když si vzpomenu, jak jsme zakufrovali na minulým vandru...,“ 

protáhnul Česnek. 

„Dobrá, jsou lepší než my,“ připustil Hároš, ale nezdálo se, že by 

Česneka přesvědčil 

Ten nadále coural po campu a netrpělivě vyhlížel na pěšinku do údolí. 

„Čím je přivítáme?“ zeptal jsem se. 

„Pěkně po slovansku, chlebem a solí, neboj, jsem na to připraven,“ řekl 

Hároš. 

„No, to budou mít radost. Chtělo by to aspoň hlt rumu,“ namítl jsem. 

„Oni nechlastaj!“ 

„Ale já jo,“ nedal jsem se, „jestli oni rum neradi, já stejně jejich příchod 

oslavím posvém.“ 

Hároš mě znechuceně odmávnul a zdržel se dalšího komentáře.  

Nervózní Česnek doputoval k ohništi a sedl si na pařez. 

„Nechápu, jak můžeš vědět, že dorazí právě teď. Je to lán cesty pěšky, 

v neznámým terénu. Vůbec bych se nedivil, kdyby dorazili v noci nebo 
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ráno. Mohli se někde ještě stavit, mohli opravdu zabloudit, to si říkej, 

co chceš! Klidně můžou dorazit až pozdě zítra.“ 

„Nebo taky za tejden,“ poznamenal jsem. 

„Se vším jsem počítal,“ prohlásil sebevědomě Hároš, „vzal jsem 

v úvahu dýlku trasy, profil, stoupání, klesání, přírodní překážky, 

občerstvovací, zásobovací a odpočinkový místa, statistickou 

pravděpodobnost chybného odbočení, vliv počasí a výsledek je jasnej. 

Dorazí dneska a to v průběhu nejbližší hodiny.“ 

„Jen aby! Ale už se na ně fakt těším, kluky jedny ušatý. Takovou dobu 

se nevidět...“ 

„To my všichni,“ řekl jsem, „hlavně, aby nás vůbec ještě poznali.“ 

„No tak dlouho to zase není, to je jasný, že nás poznají, viděli jsme se 

přeci tolikrát,“ řekl Hároš, „a těch společnejch zážitků.“ 

„Vzpomínáte, jak jsme s nima hráli ve skalách tu bojovku na 

schovávanou a jak nám šlohli jídlo?“ zasnil se Česnek a přes tvář mu 

přelétl stín, „A pak nám ho sežrali,“ dodal dotčeně. 

„Jó, měli vždycky smysl pro kanadský žertíky,“ přikývnul jsem. 

„Přece bys jim kousek toho žvance nezazlíval, stejně jsme se vždycky 

o všechno dělili, a když jsme jeli domů, nechávali jsme, co zbylo. A 

zbývalo vždycky,“ osopil se na Česneka Hároš. 

Slunce definitivně zapadlo a na nás zvědavě pokukovaly první hvězdy. 

Najednou zpozorněly, v houstnoucí tmě za námi se ozvalo tichý 

zašustění, drobounký zadupání, praskla větývka, a když jsme se otočili, 

uviděli jsme pár lesknoucích se očí, který nás ostražitě pozorovaly. Za 

chvíli se k nim přidaly další, pak další a za chvilku tam svítilo celý 

souhvězdí kukadel. Hároš měl pravdu, kamarádi se objevili přesně, jak 

předpověděl. Vzácní a ohrožení plši zahradní, kteří se po vyhnání 

trampů ztratili ze Zadní země ochranářům neznámo kam, konečně po 

několikaleté pouti dorazili na Brdy. 
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Uličníci na jaře 
Jaroslava Šálková - Kavče 
 

Přišel květen. Mizí blátivé kaluže, vzduch voní zelenou trávou, a na 

plácek za stánkem s občerstvením příjemně hřeje sluníčko. Sešli se tu 

veveřák, rejsek a ježek, a čekají, až do autocampingu začnou přijíždět 

první návštěvníci. 

Veveřák přežvykuje sirčičku, trčící z koutku tlamičky, a je v ráži. 

Vypráví, jak ho jedna slečna cpala sušenkami a oříšky, a dodává: 

„Jenže ten její horolezec mi to záviděl, nebo co. Víte, co řek? Řek: 

nemuchluj tu veverku, určitě je samá blecha. Já myslel, že se zjevím! 

Tak jsem mu šel v noci nahlodat lano, ale to jste neviděli ten materiál. 

Ještě teď mě bolej zuby.“ 

„A máš blechy?“ zajímal se rejsek. 

„Nechte toho,“ pohoršil se ježek. „Pojďte si raději povídat, na co se 

nejvíc těšíte, až v autocampingu otevřou.“ 

Rejsek, který si přes zimu umínil stát se nejslavnějším výtržníkem 

skalkového lesa, drsně prohlásil: „Já si vlezu do kelímku od piva a 

pořádně se vožeru.“ 

„Já sem budu chodit za ženskejma,“ řekl veveřák a přehodil sirčičku do 

druhého koutku. „Ale teď mám hlad. Kdy už přijedou vejletníci?” 

S nadějí se zadívali na opuštěnou asfaltku, za níž se vlní široká travnatá 

pláň, kde v létě rostou barevné stany, pobíhají děti, a bouchají dveře 

umýváren. 

„A ty spižírny v těch stanech,“ nahlas zavzpomínal rejsek. „Voni je 

zakrejvaj jen kytičkovanejma záclonkama...“ 

V zatáčce asfaltky se objevily veliké krosny, pod nimi pestré větrovky. 

Noví příchozí míří k autocampingu. 

„Špagátníci!“ ječel veveřák. „Zase jen špagátníci! Hladovci, každej 

kousek sejra si hlídaj jako voko v hlavě. Kdy už konečně přijede 

pořádnej nafasovanej vejletnickej auťák?“ 

„Patřilo by jim ukousat tkaničky u bot,“ připojil se ježek. 

„Nemá cenu tady čekat,“ mávl rejsek tlapkou. 

Loudavě se vydali k lesu. 

Odpoledne se slezli ve skalní soutěsce, které se říká Camp u pěti 

havranů. U ohniště se tam k sobě něžně tulí trampská dvojice. 

„Ta holka je pěkně vypasená,“ míní ježek. „Ta bude mít s sebou vagón 

jídla.“ 
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Rejsek nesouhlasil: „Tahle spíš vypadá na to, že uklohní nějakou 

slátaninu, a pak je jí zle to jíst.“ 

„Poblivky a jiný vandrácký jedy nežeru,“ prohlásil veveřák. „Ale 

podívejte na ten narvanej žracák! Musíme se do něj dostat. Snad 

nenajdeme jenom svetr s pláštěnkou jako vždycky!“ 

„Je zapnutej na řemen, a ta holka se o něj opírá,“ kňoural ježek. 

„Na tmu čekat nebudem, na to mám moc velkej hlad, vole,“ prohlásil 

výtržník rejsek. „Já to du votevřít!“ 

Ježek a veveřák se zatajeným dechem sledovali, jak se hrdinný rejsek 

plíží kolem ohniště, škrábe se po žracáku a popotahuje za přezku. 

Tramp si toho všiml, pustil trampku z náruče a řekl: 

„Je tu nějaká tlustá myš, asi samička co bude mít mladý!“ 

Rejsek se polekal, utekl do trávy ke svým, a aby zamaskoval strach, 

zahrozil zpátky pěstičkou: „Copak nevidíš, vole, že jsem mužskej?“ 

Ježek se dal do pláče, takový měl hlad. Veveřák se mračil a rozhodl, že 

žracák vyplení, i kdyby se měl dát vycpat. Vylezl z úkrytu, veřejně 

pochodoval k ohništi, sirku v tlamě a zlověstný výraz na čumáku.  

Trampka uviděla veverku a vypískla: „Jé, veverka! A vůbec se nás 

nebojí!“ 

Veverka přihopkala blíž. 

„Opravdu se nebojí! Podívej, Péťo, jak je ochočená, nechá se pohladit!“ 

Tramp něco zabručel. 

„Ona se nechá chovat, podívej jak je roztomilá, ňuňuňu ...“ řekla 

trampka, a přízeň, kterou předtím věnovala Péťovi, přenesla na 

veveřáka. Veveřák se nechal hladit, chovat a hýčkat, a tvářil se 

spokojeně. Potom trampka objevila veveřákovu sirku a spustila křik. 

Myslela, že snad veverka hlady přežvykuje dříví! Hned nařídila Péťovi 

otevřít žracák. Tramp neochotně poslechl a rozbaloval zásoby jídla. 

Rejsek s ježkem, schovaní v trávě, jen zírali. Rejsek rozhodným hlasem 

pronesl: „Tak sem se v noci vypravím se všema příbuznejma.“ 

Péťa rozladěně přihlížel, jak veveřák sklízí pozornost, která by měla 

patřit jemu, a začínal toho mít dost. Důrazně řekl: „Pusť tu veverku, jo? 

Jestli to nevíš, tak jsou samá blecha!“ 

Pak ho neobyčejně překvapilo, když veveřák vystrčil rozježenou 

hlavičku z dívčiny náruče a vztekle mu plivl ožužlanou sirku přímo do 

oka. 
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Čáp. 
Vlastimila Hlavatá - Aťka 
 

Když jsem ve schránce našel zvadlo na jarní oheň Divnejch ptáků, 

nejdřív jsem se zasmál. Jmenuju se totiž Čáp. Václav Čáp. Ale říkali mi 

jen Čápe. Ve škole, na vojně, v práci, v hospodě.  Žena mi taky říkala 

Čápe, dokud jsem ji nepřistihl v posilovně na žíněnce s osobním 

trenérem. Pak jsem byl nějakej čas debil, ale teď už jsem zase Čáp. 

Normální rozvedenej Čáp. 

Zvadlo jsem zastrčil do šuplíku mezi složenky a skoro zapomněl. Naše 

osada existuje jen ve vzpomínkách, na vandry nejezdím a práce má 

dobrej řemeslník dost i o víkendu. 

Alimenty na dceru totiž platit musím, i když bydlí s tou mojí a trenérem 

ve vile na kraji okresního města. Koupe se v jeho oválným bazénu, vozí 

se v jeho stříbrným kabrioletu a říká mi Čápe. 

Jenže pak bylo třetího května a já slavil padesátiny. No, slavil. V sobotu 

jsme se v Praze zpili do bezvědomí s bráchou-slíbil, že mi to za tři roky 

oplatí. V pondělí jsem donesl do práce whisky a chlebíčky a vzal si na 

zbytek týdne volno. Ve středu kolovaly rundy v hospodě U Hejkala. 

Servírka Karin, co nosí blond copy a je jí hodně přes šedesát, mi dala 

pusu a řízek grátis. Dcera poslala SMS, bejvalka ani to. V pátek už jsem 

lezl na nervy sám sobě a zvadlo čekalo v šuplíku. 

JARNÍ OHEŇ DIVNEJCH PTÁKŮ 

9.-11.5. V SUPÍCH SKALÁCH. 

JEN PRO ZVANÉ. 

ZA T.O.DIVNÝ PTÁCI ZVE ŠERIF DUDEK 

Řádce s nápisem PROHIBICE jsem se vyhnul očima, nacpal do báglu 

spacák, rum, věnec vuřtů a chleba. Šerifa Dudka jsem nikdy nepotkal, 

ale bylo krásně a času jsem měl dost. Vzpomínal jsem na svoje 

trampský mládí, na písničky, na holky a zastávku jsem málem přejel. 

Když jsem na poslední chvíli vyskočil z vlaku, venku se objímali dva 

postarší trampové. Sakra, já už jsem taky postarší tramp, uvědomil jsem 

si a moje: "Ahoj" znělo trochu schlíple. 

"Jedeš na Supí skály? A máš zvadlo?" zeptal se ten starší. 

Natáhl jsem k němu ruku s potřebným dokumentem a on se usmál. "Já 

jsem Kavka, zástupce šerifa a gratuluju ti k padesátinám." 

"Jak to víš?" vyletělo ze mně, když jsme zalamovali palce. 

"Kavka ví všechno," zašklebil se ten druhý, Sokol: "A všichni jsme měli 
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padesátiny." 

Pak mě vedli skalama, bavili se o práci, o vnoučatech, o nemocech, o 

jídle a často odpočívali. Přemýšlel jsem, co je nutí v jejich věku ploužit 

se lesem s báglem na hřbetě, ale stejně jsem neměl nic na práci. Coural 

jsem se za nima, občas prohodil něco do debaty a těšil se na rum, co si 

zatím ve spacáku udržoval konstantní teplotu. 

Když jsme se protáhli kamennou puklinou do skalního hnízda, připadal 

jsem si jako na srazu důchodců. Nikdo tam nebyl mladší než já. Žádná 

hezká holka, žádnej pes, žádný voučata. Vlastně tam byli jenom samí 

chlapi.  

To budou fakt divný ptáci, proletělo mi hlavou. Rozložil jsem si spaní 

vedle Kavky, dal si bylinkovej čaj z kotle nad ohněm a ještě před šestou 

nás šerif svolal k ohni. 

Hranice vzplála, zapívali jsme Vlajku a slova se ujal Kavka. 

"Vítám vás všechny na letošním jarním srazu Divnejch ptáků. Šerifem 

na další dva roky zůstává Dudek. Loni nás opustil kamarád Holub, 

pokusil se přechodit zápal plic, ale letos jsme pozvali dva nováčky. 

Sýkoru z bývalé T.O.Idaho-ten ale nepřijel, takže tady vítám kamaráda 

Čápa z bývalé T.O.Samotáři. Prosím, abyste se mu všichni představili, 

ať ví, s kým má tu čest." 

Vousáč vedle se usmál a pak se mi skoro zatočila hlava. "Hrdlička" řekl. 

Ten další byl Brabec a pak už to šlo jeden za druhým. Sokol. Jiřička. 

Volavka. Slavík. Datel. Kačer. Husa. Sýček. Sova. Čejka. Vrána. 

Strnad. Vrabec. Sojka. Straka. Čížek. Kalous. Špaček. Stehlík. Skřivan. 

Vorel. Drozd. Lelek. Laštovka. Kafka. Dudek. Kavkou to končilo a já 

poslal dokola rum na seznámení. Slavík se Skřivanem spustili jedno 

kolo starých trampských písní, Kavka odchytil moji seznamovací láhev, 

zašrouboval ji a šerif Dudek promluvil jenom ke mně. 

"Dobře poslouchej, Čápe. Jestli se chceš stát jedním z nás, musíš 

přísahat, že nikdy neprozradíš, čím se naše výroční ohně odlišujou od 

ostatních. Musíš přísahat věčnou mlčenlivost. To je kromě prohibice 

naše jediná podmínka." 

Rozhlédl jsem se po kruhu přívětivých vousatých tváří, které osvětloval 

oheň. Co mi proboha může prozradit tahle parta staříků? Recept na 

věčný mládí to nebude, spíš na vyléčení prostaty. A komu bych to 

vyprávěl? Karin v hospodě? Obrázku dcery, kterou jsem už půl roku 

neviděl? 
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Přikývl jsem. Obešel jsem ohnivý kruh a každýmu ptákovi do očí 

přísahal, že ho nikdy nezradím. Každý z nich mě osobně přivítal do 

osady, pak se pohodlně usadili a Kavka začal vyprávět. 

"Nikdo už nezjistil, kdy naše osada vznikla. Říká se, že prvním divným 

ptákem byl doktor Emil Holub, ale mohl to být prostě jen někdo, kdo 

hodně věděl o bylinách a zázračných pramenech." Kruhem putoval ešus 

s bylinkovým čajem. Všichni se pořádně napili a já taky. Stejně tu nic 

jinýho nebylo, když Kavka blokoval můj rum. "Pravidlo padesáti let se 

časem objevilo samo. Mladí kluci jsou příliš blázniví. Nedovedou krotit 

svoje touhy a přitahujou maléry. Divnej pták nemůže mít velkou rodinu. 

Ženský se moc vyptávají. A prohibice je taky důležitá. Za prvé nápoj s 

alkoholem má podstatně menší účinky a se zbytkovým alkoholem v 

krvi bys lehce mohl přijít o život." 

Po zádech mi přeběhl mráz. Do čeho jsem se to na starý kolena 

namočil? Oni mě chtějí otrávit? Kruh vousatých tváří už se nezdál tak 

přívětivý. 

"Můžu přijít o život?" vycedil jsem mezi zuby. 

"Samozřejmě. Alkohol otupuje smysly. Zvlášť nováčci nedovedou 

rozložit síly. Špatně odhadujou vzdálenosti. Směr větru. Překážky. 

Nebezpečí. Když ti dojdou síly na zemi, prostě si sedneš a odpočineš si, 

ale ve vzduchu?"  

Ešus už zase koloval, tak jsem se napil, až mi zuby zacvakaly o okraj a 

zděšeně opakoval poslední slova:"Ve vzduchu?" Tváře kolem se jaksi 

zamlžily, jen v očích jim svítily potměšilé plamínky. 

"Jo. Jednou za dva roky totiž uvaří šerif z támhletoho pramene a spousty 

bylin tradiční nápoj. Když ho vypiješ alespoň 12 deci a necháš 12 hodin 

působit, proměníš se na dalších 12 hodin na svýho totemovýho ptáka. 

A neptej se proč. Nevím. Zato vím, že se ráno v sedm stanu kavkou. 

Mladou a silnou. Už se těším, jak roztáhnu křídla a poletím. Nejdřív na 

zříceninu za lesem, to je moje oblíbený místo. Pak se můžu rozhodnout, 

co dál, protože mozek, mozek mi zůstane lidskej. Můžu si pokecat s 

jinejma kavkama, zplodit nějaký kavčata, poslouchat, co si lidi povídají 

nebo koukat holkám na ubytovně do sprch. Většinou si ale užíváme 

lítání. " 

Kolem to hromadně kývalo a já se radši zase napil. 

"Hlavně nezapomeň na těch 12 hodin. V 7 večer musíš být tady." 

Už zase jsem se cítil jako debil, ale nikdo kolem se nesmál. Slavík se 
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Skřivanem začali potichu hrát, Sova přiložil na oheň. 

"Co když to nestihnu?" 

"Spadneš. Teda když budeš ve vzduchu. Pokud stihneš někde přistát, 

sice nespadneš, ale dojdeš pěšky. Bosej a nahej. A těm, co potkáš, 

můžeš vysvětlovat, kde ses tam vzal." 

"Když spadnu, tak budu nahej?"  

"Jasně. Tvoje šaty a všechny věci na tebe budou od rána čekat tady." 

"A co když sem někdo vleze a ukradne..." Hodil jsem okem k báglu s 

občankou, klíčema a fotkou dcery. 

"Neukradne. Víš, proměnit se může jenom celej pták. Nám to funguje. 

Támhle ti čtyři jsou ale jenom půl ptáci. Kafka. Brabec. Vorel. 

Laštovka. Ti zůstanou v hnízdě. Hlídají a taky organizují pomoc. Kdyby 

náhodou." 

"Náhodou?" Napil jsem se, i když jsem měl pocit, že prasknu. 

"Každej ptačí druh má limitovanej dolet do dálky i do výšky. Datel si 

prostě nezaletí prohlídnout Annapurnu a Sýkora nemůže konkurovat 

supům ve využívání vzdušnejch proudů. Nováčkům dělají problémy 

komíny, vysoký vedení, myslivci a taky...jídlo." 

Zalapal jsem po dechu a v té chvíli jsem zjistil že se těším. Že se těším 

na sobotu, jako už dlouho ne. "Hele," promluvil jsem do ticha, protože 

písnička o hejnu vran právě dozněla. "Nevíte někdo, jak chutnají žáby?" 

Smích byl teplý a kamarádský. Volavka mě poplácal po zádech a slíbil, 

že mě kousek doprovodí, protože jsme podobná letová kategorie. Šerif 

mi pomohl spočítat doletovou vzdálenost, abych se stihl včas vrátit. 

Sokol upozornil drobné ptactvo, aby se drželo z dohledu. Straka se těšil, 

že si nakrade plné hnízdo lesklých věcí a já šel brzo spát. 

Do okresního města bych to měl v pohodě stihnout za dopoledne i jako 

začátečník. Znám tam jednu takovou v křoví ukrytou bažinu. Malý žáby 

a ještěrky budu polykat a velký ošklivý ropuchy budu nosit do jednoho 

oválnýho bazénu, co se jich tam vejde. A až se najím k prasknutí, 

zakroužím nízko nad jedním stříbrným kabrioletem. To by bylo, abych 

se aspoň jednou netrefil, když už mi zůstal můj lidskej mozek. 

No, nemám pravdu??? 
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Nejvěrnější kamarád je pes 
Miroslav Neuvirt - Wandri 

 

Trampská píseň ,,Kamaráde, kamaráde, věřím tomu dnes, nejvěrnější 

kamarád je pes…“ 

Na samý úvod vám položím otázku: „Kamarádi, máte rádi psy?“ Vidím 

ve vašich očích údiv. Jistě se v duchu ptáte: „Není ten chlap divný?“ 

Který tramp by neměl rád psy! Ano, uznávám, ale co když úvodní 

otázku rozšířím o jedno slovo. Otázka by tedy zněla: „Kamarádi, jíte 

rádi psy?“ Teď ale vidím ve vašich očích pohoršení, ba možná i zděšení. 

V duchu a někteří možná i nahlas, projevujete se mnou nesouhlas. 

Říkáte: „No tohle! Tramp, milovník přírody, zvířat, tedy i psů přece 

nemůže pojídat psy.“ Ale… 

Na psím masu si nepochutnávají jen Asiaté. Na psím masu si 

pochutnávají i Evropané! Na psím masu si dokonce pochutnávají i Češi. 

A teď si kamarádi, jestliže již nesedíte, sedněte. Na psím masu, si 

pochutnávají dokonce i trampové! Nevěříte? Jako doklad tohoto 

barbarského činu vám nabízím článek z časopisu Tramp! Ano, čtete 

(slyšíte) dobře, Tramp!! Je z roku 1970 a nadpis článku zní: 

„Psožrouti.“ Autorka příspěvku, Jiřina Balážová, je patrně trampka. 

Možná není, ale co určitě je – je milovnicí psů. Píše: „Odebírám Trampa 

a s radostí a se zájmem sleduji jeho stránky. Znám samotu, úzkost i 

bloudění mládí a těším se, že ukazujete cestu tak krásnou, pravdivou, 

cestu do náruče přírody, cestu kamarádství… Vím, že trampi jsou 

„drsní muži“, kteří milují lesy, ticho, měsíc a šumění větru, ale skoro 

vůbec nečtu nic o lásce ke zvířatům, které jsou součástí přírody. Zvlášť 

jedna věc je naprosto zdrcující a to, že mezi trampy je rozšířeno 

psožroutství. A na to vás chci dnes upozornit.  Porážení psů a koček 

k požívání je podle našeho právního řádu nepřípustné. Je o tom 

v zákoně o veterinární péči čís, 66/ 61 Sb. a v prováděcí vyhlášce 

k němu čís. 154/ 61 Sb. Toto stanovisko bylo jasně potvrzeno 

vysvětlením min. zemědělství. Lesů a vodního hospodářství z 27. 11. 

1963, č. j. 143. 312/ 64-43, kde se praví, že se nesmí tato zvířata porážet. 

Ani pro vlastní potřebu …a tak dále a tak dále. 

*** 

Článek končí: „Prosím vás, nepropagujte už ve vašem časopise tento 

nešvar, ba naopak, upozorněte na jeho protizákonnost.“ Dal jsem si tu 
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práci a článek, který vyprovokoval trampku a milovnici psů Jiřinu 

Balážovou, jsem našel. Nebudu ho raději citovat, šokoval by vás. 

Ostatně znám jednu trampskou osadu ze západu Čech, která se také 

pyšnila tím, co se na jejich osadním fleku všechno snědlo (oni používali 

výraz, co se sežralo). Tak například: několik kilogramů pstruhů a 

lipanů, celé hejno kuřat a slepic, malé stádečko vepříků a beránků. Prý 

sežrali dokonce i statného vola! Dokonce tam sežrali jednoho 

čistokrevného českého fouska, papírového štýrského ohaře, krásnou 

německou dogu s rodokmenem a dokonce pekingského pinče z 

Pekingu. No řeknu vám, že toho pinče bych asi nedal. 

 Jestliže se někomu z vás začínají zbíhat sliny (a s tím jsem počítal) tak 

vám mohu nabídnout nějaký recept. Tak že, co takhle psí anglické 

řízečky! Nebo snad psí játra na pribináčku. A co třeba psí maso na 

burgundský způsob. 

*** 

Jsou tací, kteří tvrdí, že nejlepší jsou psí karbanátky.  Ostatně, mám tady 

poslední a tak vám něco nabídnu. Přečtu vám úryvek kapitoly známého 

románu. Ten, kdo první uhodne autora a název knihy, dostane ho (ne 

ten román - ale ten karbanátek) i s mastným papírem.      

   Část kapitoly: Pověsili na zamřížovaný výklenek kus přikrývky a brzo 

dýchali koncentrovanou vůni jídla. Mac, Larkin a Tex si přidřepli ke 

zdi a nespouštěli oči z hrnce. Petr Marlowe seděl na kraji betonového 

lůžka, a protože byl nejblíž, čas od času jídlo v hrnci zamíchal.  Po 

prsou, po bradách, po rukou a po nohou jim stékaly crčky potu, ale 

žádný to nebral na vědomí. Věděli jenom, že tohle není sen. Přímo před 

jejich očima se vařilo maso a brzo je budou jíst. 

„Kdes to sebral?“ zeptal se Petr Marlowe. Ani ho to nějak zvlášť 

nezajímalo. Chtěl jenom něco říct a zkrátit to nesnesitelné čekání. 

„To je Hawkinsův pes,“ řekl a v hlavě se mu převalovala jediná 

myšlenka: „panebože, to to voní!“  

*** 

Doufám, že jsem vás tímto příspěvkem příliš nerozladil. A už se 

konečně přestaňte na trampu cpát těmi hnusnými fazolemi! Ale teď mi 

napadlo, že ty fazole třeba s drceným česnekem, nasekaným 

koriandrem, nebo koprem, s kapkou oleje, špetkou soli, s kousky masa  

z mladého psa …. 

 



43 

 

Gréta 
Hanka Hosnedlová 

 

Káďa a Gréta byli nerozlučná, ale mezi trampstvem také nesmírně 

populární dvojice. Jeden bez druhého nedali ani ránu. Popravdě řečeno, 

nebýt Gréty, tak by si Kádi asi málokdo všiml. Byl to prostě takový 

obyčejný kluk v zeleném. Na druhé straně si zase ale nikdo nedovedl 

představit Grétu bez Kádi. Všude chodili spolu, Káďa měl neustále 

Grétu na krku, a ta se k němu pořád lísala, láskyplně ho olizovala, kde 

jen mohla. A okolní svět jim toleroval mnohé, protože Gréta byla 

roztomilá a přítulná – tedy ke Káďovi. K ostatním zas tak moc vstřícná 

nebyla a s nikým se příliš nepřátelila – měla prostě svého Káďu. A ten 

ji bezmezně miloval. Svět ale pro ně nebyl až tak otevřený, jak by se 

možná zdálo. Ne všude byli vítáni s úsměvem a otevřenou náručí. 

Někde se dočkali dokonce i odmítnutí, což Káďa nebyl schopný vůbec 

pochopit. Grétě to bylo naprosto jedno. I když vlastně důvodem, proč 

se před nimi někde zavíraly dveře, byla právě ona. Ale kam nesměla 

Gréta, nešel ze zásady ani Káďa… Vlastně se kvůli Grétě zříkal celé 

řady různých požitků, ale zdálo se, že mu to Gréta plně vynahrazuje. 

Až do doby, kdy do party přišla Ina. Té se Káďa líbil, a to dokonce moc. 

Ale v cestě jí pochopitelně stála Gréta. Ta nemohla Inu ani vystát. 

Syčela na ni jako had a odmítala s ní jakkoliv komunikovat. A to i přes 

mnohé Ininy vtíravé snahy. Možná někde v skrytu své duše Gréta tušila, 

že od Iny jí hrozí nebezpečí, skutečné nebezpečí. A Káďa, který se mezi 

Grétou a Inou cítil dočista rozpolcený, nevěděl co dělat. Byl z toho 

dámského souboje, jak se patří nešťastný, což nikoho nepřekvapovalo. 

Ale uzavírané sázky v osadě sázely spíš na Grétu než na Inu. Už proto, 

co všechno musel Káďa pro Grétu vytrpět.  Jedné soboty se ale Káďa 

objevil na nádraží bez Gréty, zato s Inou v závěsu. A pak i v týdnu na 

slezině, v pátek na zpívané a zase další sobotu a další sobotu… Na 

otázku, kde je Gréta, odpovídal mlhavě a neurčitě. A Ina se jen 

spokojeně a majetnicky usmívala.Postupem času začalo okolí brát 

dvojici Káďa – Ina jako nezbytnou samozřejmost. I když takovou 

popularitu jako s Grétou rozhodně Káďa už neměl. A parta na Grétu 

pomalu zapomínala, otázky s jejím jménem pomalu řídly… Až do 

chvíle, kdy se v Puchejři objevil nápadný inzerát: Věnuji do dobrých 

rukou přítulnou ochočenou fretku. Slyší na jméno Gréta. 
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Svišti 
Hanka Hosnedlová 

 

Čtyři svišti 

si to sviští 

po strništi 

jak po hřišti 

ku letišti, 

přitom piští, 

že se blyští 

na jevišti 

kde se tříští 

jak v bludišti 

láska příští 

ke smetišti 

při šrotišti 

na bojišti 
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Každý má svého beránka 
Víťa Obůrka 

 

„Potřebuju vocas ! Rezatej, chlupatej, velikej! Liščí!"  

Tak takhle jsem pokřikovala na rodiče ve druháku, a všichni víte, jak to 

dopadlo. Teď mám na krku maturitu a vandry a vedení turistického 

oddílu není zrovna to, co by drahé rodičovstvo zajímalo. Jarní 

prázdniny mi s oddílem ještě prošly, ale pak už byla každá oddílová 

akce a každý vandr vykoupena těžkým bojem zvláště s mým otcem.  

O co méně jsem se mohla akcí účastnit, o to více se kamarádi vandráci 

snažili být se mnou ve spojení telefonem nebo rovnou hned k nám 

zaskočili. To se ovšem rodičům, kteří měli rádi svůj klid, začínalo taky 

pěkně zajídat. A vůbec nejvíc je rozčilovaly přezdívky mých kamarádů.  

Jako staří vodáci na ně byli relativně zvyklí, ale to byl vždycky nějaký 

ten Jerry, Kid, Morgan, Kapitán, Mořský vlk, Betty, Jane. 

Jenže většina mých kamarádů se rekrutovala z našeho oddílu, kde se 

vytvořila dlouholetá tradice dávat přezdívky po zvířatech. Takže jsme 

měli Vlka, Šakala, Krtka, Ježka i Mývala a kamarádovi, v dětských 

letech mile přezdívanému Chřestítko, poté co dorostl sto devadesáti 

centimetrů, už nikdo neřekl jinak než Slon.  Měli jsme i Berušku, 

Poštolku a Medvědici, a když už to nebylo přímo zvíře, tak to bylo 

velmi blízko – třeba kamarádka Alík nebo kamarád Hadonoš. No, proč 

jsem asi Šklíba, že…  

Kolikrát se naším bytem rozlehlo volání: „Evo, volá ti zas nějaká ta 

potvora, asi medvěd nebo co.“  

Ono „Dobrý den, pane Šklíba, máte doma dceru?“ otce rovněž 

nenadchlo.  

Když už se slušňák Vlk chtěl představit jménem, tak po slovech „Dobrý 

den, tady Kamarád“ otec vztekle praštil s telefonem. Velké K se v 

telefonu dost špatně vysvětluje. A dotazy mé mladší sestry typu „A 

nosorožce máte?“ zas točily mně.  

Nikoho v této situaci asi neudiví temná hrozba mého otce: „Jestli tu 

potkám někde ještě nějaké to zvíře, tak ho srazím z pavlače!“ Vyslala 

jsem ke smečce rychlé varování, ale přesto ve mně byla malá dušička, 

co kdyby někdo náhodou přišel. Navíc mi začal svaťák a já nevstávala 

od učení a telefony jsem taky raději nebrala. Ještě že je otec lesnický 

inženýr a od pondělí do pátku je po inspekcích v našich lesích. 
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Jenže v pátek po poledni přijel. Znaven po týdnu v pracovním procesu 

si v předsíni odložil tašku, já houkla od učení „Ahoj, tati,“ a měla radost, 

že kafe mu musí vařit sestra, protože já přeci příští týden maturuju. A 

pak jsem zahlédla oknem nad psacím stolem, jak po pavlači před oknem 

prošla postava v zeleném, a do pěti vteřin se rozdrnčel zvonek. Varovat 

příchozího nebyla nejmenší šance.  

Tak jsem se jen vrhla k pootevřenému oknu, abych byla svědkem, jak 

otec ještě ve služební uniformě otvírá dveře a jeho mohutná postava se 

výhružně staví před mně neznámého mladíka. Ten sice zaváhal, ale 

mírně rozechvělým hlasem pravil: „Dobrý den já jsem Beránek a …“ 

Dál se nedostal. Můj jinak milý tatínek zrudl, zhluboka se nadechl a 

zařval: „Já ti dám beránka!“ a popadl o zábradlí opřený smeták.  

Hoch se hbitě otočil ve snaze uprchnout z tohoto místa hrůzy, ale otec 

byl rychlejší a přesným úderem o návštěvníkova záda žerď smetáku 

přerazil. S šíleným dupotem po dřevěném schodišti pak chlapec opustil 

dům, aby v té rychlosti vletěl na dvoře do vyskládaných stohů 

prázdných plechových přepravek z protějšího obchodu. 

Když se utišil rachot řítících se plechů, bylo slyšet jen tiché vzlykání 

vyděšeného nešťastníka, povalujícího se mezi přepravkami. Otec, který 

mezitím vychladl, se vyklonil přes zábradlí pavlače a bodře zahlaholil: 

„To seš nějakej tramp, když se sesypeš z jedné rány?“ 

A dole se plačtivým hláskem ozvalo: „Když já nejsem žádný tramp. 

Mně k Vám poslali s mapami od vás z podniku, já jsem váš nový 

lesnický praktikant Antonín Beránek.“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



47 

 

Trampové a zvířata 
Eduard Štěpař - Střep 

 

Honzovi nikdy neseděly ty trampské přezdívky, jako Joe Sam nebo 

Charly. Tak se zval každý druhý či třetí trampíř. Jo ale ti jeho úhlavní 

kamarádi z osady T.O. ZVÍŘATA. Honza se těm přezdívkám musel 

smát. Grizzly, Zajíc, Liška a ten jejich šerif Pardál. 

Když se Honza stal osadním přítelem, tak mu dali taky hned přezdívku. 

Jak jinak než zvířecí, a to Čáp. To pro jeho hubenou vysokou postavu. 

Honza neboli Čáp si to šlapal s usárnou na hřbetě po uličkách městečka 

Hřensko. Míjel různé malebné domky na úpatí skal. Chytil se turistické 

značky, která jej měla dovést až na Pravčickou bránu. Tu si Čáp povšiml 

malého stánku se suvenýry, který stál na úpatí pískovcových skal. 

Dlouhána Honzu nezaujali ani tak ty suvenýry pro putující turisty, ale 

spíš ta copatá zelenooká zrzka. Čáp měl mezi kamarády trampy pověst 

donchuána. Nebo přesněji řečeno, rád se do této role sám stylizoval. 

Tak lehkým krokem nedbalého elegána došel až k tomu stánku se 

suvenýry. Mrkl na tu copatou zelenookou zrzku, pozdravil.  

„Přeji dobrého dne, krásná rusovlásko“.  

Pobaveně se tomu Čápovo komplimentu usmála a veselým hlasem na 

trampa spustila.  

„Hele, kamaráde, já taky jezdím na čundry. Klidně mi tykej.“  

To vzal Čáp jako výzvu, podal té zrzavé holce po trampsku ruku z 

řádným zalomením palce.  

Představil se: „Já jsem Čáp.“ 

Ta dívka se tomu potutelně usmála, když se také představila.  

„Já jsem Veveřice.“  

Pohlédla na něj svými zelenými kukadly, které říkaly: „Tak tedy co 

bude dál kamaráde?“  

Ten pohled Čápa dost znervózňoval. On to zas takový donchuán nebyl, 

i když se rád za něho vydával. Proto si začal prohlížet suvenýry 

rozvěšené různě po stánku. Jeho pozornost upoutaly krásné, do dřeva 

vyřezávané tlamy zvířat. Ty zvířecí tlamy se náramně podobali lidským 

obličejům. Čáp musel uznat, že pan řezbář byl ve svém oboru mistrem. 

Zvláště jedna z těch plastik jej opravdu zaujala. Ten vyřezávaný zajíček 

jako by z oka vypadl jeho kamarádovi Zajícovy z osady Zvířata. Už 

delší dobu svého kamaráda neviděl.  Tak se tedy rozhodl, že koupí té 
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plastiky mu udělá radost. 

„Co stojí ten vyřezávaný zajíc?“ zeptal se Čáp prodávající dívky.  

Ta se na něj zase usmála a zvesela mu odpověděla.  

„No klidně to můžeš mít zadarmo.“  

Čáp nevěřícně pohlédl na tu dívku a zopakoval: „Zadarmo?“  

Dívka zvaná Veveřice svůdně pohlédla na Čápa a milým hlasem 

spustila.  

„No, já tady pomáhám občas strejdovy. Ty plastiky vyřezává on, a 

každý kdo si s ním v jeho hospodě dá partičku karet, dostane tu plastiku 

na památku.“ 

Čáp byl dobrodruh tělem i duší, tak nadšením téměř vykřikl.  

„Ukaž mě cestu do té hospody?“  

Veveřice ukázala za stánek, kde byly malé schůdky tesané do skály. Čáp 

se tedy vydal po nich, až na stromy porostlý vrchol pískovce. Zde stála 

krásná dřevěná hospůdka s verandou.  Z té verandy byl krásný výhled 

do kouzelného kraje labských pískovců. Čáp se kochal nádherou tohoto 

vskutku romantického místa. To, že teď uprostřed sezony hospoda zeje 

prázdnotou, mu divné nepřišlo, tolik byl zaujat krásou toho to místa. 

Když vstoupil do výčepu, tak hlasitě pozdravil.  

„Dobrý den!“  

Zpoza výčepu mu odpověděl malý snědý kudrnatý muž, z uhelně 

černým knírem pod nosem.  

„No, ahoj!“  

Ten muž byl zjevně hospodský a tedy strejda té zrzky zvané Veveřice. 

Po trampsku podal Čápovi ruku a spustil.  

„No já vlastně taky jezdím na čundry. Ale teď přes sezonu jsem 

zapikanej tady. Potom se představil svou přezdívkou „Čert“ 

„No ty vole, aspoň žádnej Joe nebo jiný zvíře“. Říkal si v duchu Čáp, 

kterému ty trampský přezdívky lezly upřímně krkem.  

„Tak co, kamaráde Čápe, přišels na pívo?“ optal se jej žoviálním hlasem 

Čert.  

To se ale Čáp zarazil, potom se rozvážným hlasem zeptal.  

„Nepředstavil jsem se. Jak to že znáš mou přezdívku?“  

Čert vyprskl smíchy a veselým hlasem zvolal.  

„No, tak se někdy koukni do zrcadla ha, ha, ha!“ 

Tenhle druh humoru Čáp neměl rád. Někomu se posmívat pro jeho 

vzhled? Proto rázným hlasem přerušil Čertův vskutku ďábelský smích.  
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„No, chci tu plastiku zajíce, co jí tvoje neteř prodává dole ve stánku! 

Budeme o ní hrát v karty!“  

Čáp se zhluboka nadechl, pohlédl přísně na hospodského, a dodal.  

„Jo, to pívo si dám taky.“  

Ten hospodský Čert byl veselá kopa. Teatrálně se uklonil a ze strojenou 

servilitou říkal.  

„Kartičky? Se mnu? Ale jistě.“  

Potom ale jeho hlas zvážněl, když přísným hlasem pravil.  

„Já vsadím tu dřevěnou plastiku zajíce. Ale co dáš v sázku ty?“ 

Čáp se zamyslel a po chvíli řekl. 

„No já jsem jen chudý trampíř. Nemám, co bych vsadil“. To se ale 

hospodský znovu rozesmál, ze smíchem v hlase pravil. Tak se mnou 

hraj o svou duši? Ha ha ha“!!! 

„ No hrát z Čertem o duši. To zní lákavě.“ Řekl Čáp a také se tomu od 

srdce zasmál, tak si tedy z hospodským plácl. Zasedl s ním ke karetnímu 

stolku. 

Čápovy šly trumfy krásně na ruku. Čtyři jasné postupky, byl si jist svým 

jasným vítězstvím. Proto vyložil své karty na stůl. Už, už se viděl, jak 

si tu nádhernou řezbářskou práci odnáší. Ale Čert jako by četl myšlenky 

svého soka. Lišácky mrkl na Čápa. Pak i on vyložil na stůl své karty. 

Čápa se zmocnil údiv, který záhy vystřídalo zklamání. 

Hospodského karty, byli mnohonásobně vyšší než ty, které vyložil Čáp. 

Tak Čáp jen odevzdaně řekl.   

„No jo Čerte, vyhrál jsi.“  

Čert se zvesela zašklebil a pravil.  

„Teď tvoje duše patří mě!“  

Oba se tomuhle rádoby vtipu zasmáli. Čáp si ťukl z Čertem a notně se 

ze svého půllitru napil. Jen to pivo si tak nějak nevychutnal. Jako by mu 

v ústech odumřeli všechny chuťové buňky. 

*** 

Čáp hledí na davy turistů i trampířů jdoucích po uličkách malebného 

městečka Hřensko. Jednoho z těch trampířů poznává. Je to Pardál, šerif 

osady. Jeho nejlepší kamarád. Jde ke stánku ze suvenýry. Ta zrzavá 

copatá rajda se na něj už z dálky směje. Hází na něj svůdný kukuč. Jak 

rád by Čáp na svého kamaráda zařval: „Ty vole jdi dál! Je to celé past! 

Vůbec sem nelez!!!“  

Ale což pak může? Vždyť je dřevěnej.   
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Mám taky pes 
Milan Plch - Belmondo 

 

Mám taky pes. 

Ten pes je můj.  

Ten pes je můj? 

Můj?  

Nevím. 

Ten pes má taky jméno. Není ani tak podivné a tak není třeba 

vysvětlovat proč. I on je rasy podvratné a též běží až přiběží. Koukám 

jak můj vandrovní pes uléhá a mizí pod sedadlem a usíná po svých 

obvyklých toulkách po lesích. A samozřejmě není cvičenej, je 

svobodnej pes. 

Našel si nás sám. Od noci, kdy malé štěně mělo místo klepání se 

zimou na smyčce provazu za krkem ležet ještě u mámy, do okamžiku, 

kdy se s ním toulám po lesích, uplynulo vlastně strašlivě málo času. 

Psa jsem nechtěl, bál jsem se vázat, bál jsem se, že bych mu nedokázal 

dát všechno to, co potřebuje. Teď tu je a hledí z hnědých očí do 

hnědých očí. 

A stokrát a tisíckrát mi může každý říkat, že to tak není. Že je to jen 

pes a tak se chová podobně nebo stejně… Racionálně uvažováno je to 

prostě tak. Tedy asi. Jenže, když se podívám jak ta malá sněhobílá 

kulička zmáslovatěla, jak se chová, jak vyhledává a s neskutečnou 

radostí očuchává kohokoliv ze smečky. Jak mu patří každý okamžik 

na vandru, jak stočenej do kolečka sleduje cvrkot kolem a všechno si 

to vychutnává. Jak si pobíhá naprosto jistě a bez obav mezi muzikanty 

na koncertech a festivalech jako by tam odjakživa patřil… 

A tak taky jdeme bez řetězů, dva tuláci, dva. Jdeme a zpíváme si… 

Sedím na louce, hledím do hnědých očí a tuším. Snad i vím. Vybral si 

nás, aby se mohl vrátit. Nikdy to nepoví, ale…   

Pohladím kožich barvy másla a jdeme dál. 

 

 

 

 

 

 



51 

 

Žirafa 
 

Zmije ležící na cestě připomínala spirálu vypadlou ze starých 

pendlovek.  Sluneční paprsky cezené korunami borovic dopadaly na 

strukturu jemných a sotva znatelných šupinek hadího těla a a vytvářely 

na lesklém povrchu těla stále nové a nové ornamenty. Zmije svedla 

otráveně hlavu a podívala se směrem, odkud zaznamenala dunění. 

Otráveně počkala, až se na cestě objeví siluety dvou postav. Potom se 

péro unavených pendlovek pomalu rozvinulo a  jen pomalu a líně sjelo 

do stínu podrostu kapradě.  

„Had, had,“ vykřikl Žabák a rozběhl se k místu, kde zahlédl poslední 

pohyb zmije. Šakalík se rozběhl za ním. Hadí tělo projíždělo esovitým 

vlněním podrostem kapradi,až dosáhlo kamenného břehu řeky.  Tady 

vjelo bez jakéhokoliv zvuku do mělké tišiny a stejným esovitým 

pohybem pokračovalo v úniku  pod hladinou, až se zcela ztratilo v 

temné hlubině  tůně.  

„Nikdy jsem neviděl hada plavat,“ zavrtěl hlavou nevěřícně Žabák.  

„Každý zvíře plave,“ řekl zasvěceně Šakalík.  

„Každý ne,“ otočil se k němu Žabák.  

„Každý.“   

„A co takhle kočka?“  

„Když musí, plave.“ 

„Dobrá. A moucha?“ narovnal Žabák záda a vítězoslavně se na Šakalíka 

podíval.  

„Moucha není zvíře,“ odpověděl suše Šakalík. 

„Tak co je tedy moucha?“ provokoval Žabák. 

„Moucha je hlavně hnusná,“ odpověděl suše Šakalík. „Myslím pořádný 

zvíře.“  

„ A co takhle žirafa?“ vytáhl Žabák trumfa.  

„Plave.“ Odsekl naštvaný Šakalík. 

„Vsaď to,“ vytrčil Žabák pravou ruku. 

„Tak vo co?“  

Šelestění vody přerušilo tiché plácnutí.  

*** 

„Ty vole! Neví! Voni neví! Placení odborníci a neví. Prej že jim žirafa 

k Vltavě nikdy neutekla. Tak jak mají vědět, jestli plave,“ řval do ticha 

lesa naštvaný Žabák a každou vyřčenou větu potvrdil úderem hrany 
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dlaně do mobilního telefonu. „Snad by to věděl Wágner z Hradce. Ten 

je lovil. Ale prej už umřel,“ ječel dál nepříčetně Žabák. „Stojí nás tisíce, 

miliony, samej inženýr, magistr a neví, jestli jedna jediná blbá žirafa 

plave.“  

„Každej savec plave,“ využil Šakalík chvilky ticha a potěžkal  kletr 

vyplněný proviantem na celý týden.  „Prostě to vzdej.“  

„Ani omylem. Někdo to musí vědět,“ vzal Žabák svůj kletr a nahodil 

jej na záda.  

„Třeba takovej hajný.“  

*** 

„Ale kluci, to já nevím, jestli žirafa plave a starej neí doma,“ vykláněla 

se hajná Podávková z okna hájovny a kdyby se vyklonila ještě víc, 

určitě by vypadla do záhonu růží pod oknem. „Žirafu sice znám z 

televize, ale tam nikdy neplavala. Taky proč, vona asi všechno přebrodí, 

ne?“ zahyhňala se hajná a rozhýbala prsa dosud ukrytá za parapetem. 

„Víte. My máme jenom srnčí, možná nějakýho daňka a snad je tam i 

prase, ale žirafa? To ne,“ pokračovala z okna.  

„A ta srnka plave?“ chytil se Žabák stébla naděje. 

„Kluci to já nevím, spíš myslím, že už ne, když je v 

mrazáku,“ povytáhla hajná prsa nad parapet, aby s mohla pořádně 

nadechnout.  

„Plave! A vy plavte taky, nebo si dojdu pro dvojku, “ vynořil se za 

rohem hajný Podávka a vrásky šrafující jeho obličej do rozezlené 

grimasy nenechaly nikoho na pochybách, že to myslí úplně vážně.  

„A ty taky zalez,“ zaštěkl i k oknu s vystavenou hajnou.  

„Možná pan učitel Kydlíček v Manětíně,“ špitla ještě hajná, když 

odklízela sebe i prsa z parapetu a pak se okno navždycky zavřelo.  

„Já to myslel vážně,“otočil se hajný zpět k Šakalíkovi se Žabákem. Za 

plotem se vznášel jen drobný obláček zvířeného prachu.  

*** 

Pan učitel Kydlíček stál mezi dveřmi. Za ním na stěně visela Božka 

Němcová a Jeník Nerudů a přes rameno kontrolovali, zda vymačkává 

správně čísla na klávesnici telefonu. Pan učitel Kydlíček zmáčkl 

jedničku, potom pětku a s prstem trčícím nad osmičkou se na Žabáka a 

Šakalíka ještě jednou podíval. Skrz brýle přilípnuté na špičce nosu 

přejel oba trampy dlouhým zkoumavým pohledem. Nakonec oddálil  

prst od klávesnice telefonu, telefon zaklapl a strčil jej do náprsní kapsy 
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vyžehlené košile.  

„Něco mi říká, že je důvod vaší návštěvy ryze vědecký a tak je volat 

nebudu,“ odstoupil od dveří a uvolnil průchod.   

„A potom ten vznešený cíl. Poznání. Zdá se, že nemohu 

odmítnout,“ ozvalo se dutě již za dveřmi.  

Žabák i Šakalík pozdravili Božku i Jeníka a pod jejich přísným 

pohledem pečlivě urovnali kanady.  

„Peníze mám v záložně a doma jen nutnou hotovost,“ řekl stále ještě 

nejistým hlasem učitel. Nakonec se k nim otočil odevzdaně zády a vešel 

do vysokého světlého obdélníku dveří. Žabák i Šakalík za ním. Ve 

velkém pokoji se nacházela obrovská knihovna. Učitel se zastavil před 

stěnou zaplněnou hřbety knih a ukazovákem přejížděl po hladkých 

oblinách tisků.   

„Tak vás zajímá, jestli žirafa plave,“ broukal si sám pro sebe a 

ukazovákem přeskakoval ze hřbetu na hřbet.  

„Nás to ani tak nezajímá, jako že to spíš potřebujeme vědět,“ odkašlal 

si Šakalík. 

„Mám pocit, že je to to samé,“ zastavil učitel ukazovák mezi dvěma 

hřbety knih. Potom se opět roztančil.  

Po třech hodinách neustálého vytahování různě tlustých a různě velkých 

knih se učitel Kydlíček konečně otočil. V očích za skly nešlo 

přehlédnout známky zklamání. Žabák i Šakalík stáli stále mezi dveřmi 

do pokoje, s prsty nohou zapíchnutými do koberce.  

„Mám vážné obavy pánové, že odpověď na vaši otázku se v mé 

bibliotéce nenachází,“ řekl skřípavým a omluvným hlasem, ze kterého 

bylo cítit, že poprvé sám sebe zklamal. 

„Tak tedy děkujeme,“ otočili se oba trempové pomalu do chodby a 

sehnuli se ke kanadám.  

„A nechcete alespoň čaj?“ zaslechli plačtivý hlas již přes zavřené dveře.  

*** 

Zootechnik Preis na Žabáka a Šakalíka nevěřícně zíral. Již po třetí vzal 

na kancelářském stolu přemítací kalendář, aby se ujistil, že je skutečně 

šestnáctého června.   

„Takže apríl můžeme vyloučit,“ zakroutil hlavou.  

„Apríl?“ podíval se Žabák a Šakalík nechápavě na zootechnika.  

„A Panuška od nečtinskýho agra vás sem taky neposlal?“ zapíchl do 

nich zootechnik oči.  
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„Agra?“ podívali se Žabák i Šakalík tázavě na sebe.   

„No, já myslím, jestli to není nějaký vtip, jako tenkrát s ……….“  

„Žádný vtip pane inženýre,“ přerušil jej Šakalík. „Pro nás je důležité 

vědět, jestli žirafa plave, „ dokončil větu.  

„A na co chcete pučit krávu?“ položil zootechnik kalendář na desku 

stolu.  

„Protože kráva je skoro jako žirafa,“ odvětil Žabák i Šakalík 

jednohlasně.  

„No, nejsem si tím tak zcela jistý,“ zamyslel se zootechnik a projel dlaní 

strniště vousů.  „No, ale, co bych pro vědu a litr fernetu neudělal,“ sáhl 

po sluchátku telefonního přístroje.  

„Paní Hanusová, nemůžete vzít dolů k potoku Cilku,“ zamrmlal do 

mikrofonu sluchátka.  Ze sluchátka vytekl nekonečný proud 

chraplavého zvuku. 

„Ne, nezbláznil! Ano!  Cilku! Jó, k potoku!“ přerušil zootechnik 

nepřetržitý proud slov a praštil vzteky sluchátkem do vidlice telefonu.  

Když přišli k potoku, stála tam už kráva Cilka a navztekaná Hanusová. 

Hned jak viděla Preise, Žabáka i Šakalíka, nadechla se z plných plic.  

„Dost, Hanusová, je to kvůli vědě,“ předběhl ji zootechnik. „A pusťte 

tam tu krávu,“ ukázal směrem k zakalené hladině potoka.  

„Huš,“ řekla Hanusová a plácla Cilku dlaní po zadku.  

Cilka se rozkolébala směrem k potoku.  Na břehu chvíli zaváhala, a pak 

udělala krok do vody. Za ním další. V polovině potoka ji sahala hladina 

po kolena. Cilka se podívala na skupinu na břehu vyčítavým kravím 

pohledem a pak sklonila hlavu k hladině a s chutí se napila. Na druhou 

stranu potoka již dno jenom stoupalo. 

„Pokus se nezdařil, pánové,“ otočil se zootechnik k trampům. „Lituji. 

A nic hlubšího než tenhle potok široko daleko není,“ sáhl do kabely na 

boku a vytáhl litrovou láhev fernetu. Ticho přerušilo zapraskání spojů 

uzávěru a hluboký hlt.  

„Děkuji Hanusová,“zakřičel už směrem k odcházející chovatelce. „A 

po šichtě se stavte na malýho.“   

*** 

Kotouč rudého slunce zapadajícího do vyhaslého sopouchu sopky 

Kozelky vyslal poslední paprsek k Manětínu. Narudlý výboj záře 

posledního svědka každodenního umírání ještě na okamžik osvítil 

přílbici Svatého Floriána na náměstí a pak se bez jakýchkoliv náznaků 
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smutku zcela vytratil. Ježatý zrzek s obličejem posetým sluncem 

vytažených pih seděl na soklu sochy světce se třema ušima. Díval se na 

svět kolem sebe se stejnou drzostí, jako se díval svět na něj. Patu levé 

nohy měl položenou na desce skateboardu jako znak toho, že se jedná 

o jev pouze dočasný, a že tenhle plácek s kostrbatou dlažbou není určitě 

konečná. Jedinou aktivitou prokazující, že před dosažením svého cíle 

nezemřel, bylo živočišné žvýkání.  

Žabák a Šakalík vystoupali ze škarpy na náměstí a zamířili k hospodě 

U Eretů.  

Toho kluka si všiml Žabák na poslední chvíli. Drcnul ramenem do 

Šakalíka a bradou ukázal k podstavci sochy.  

„Neblbni,“ zakroutil hlavou zamítavě Šakalík. „To je nějakej místní 

spratek.“  

„ A tebe ještě něco napadá?“ zeptal se Žabák Šakalíka.  

„To sice ne, ale tohle je vyhozená investice,“ zakroutil hlavou Šakalík 

a udělal další krok vstříc portálu hospody.  

„Pojď to aspoň zkusit,“ chytil ho Žabák za rameno. 

Spratek je přivítal velkou bublinou. Okamžik před tím, než by se vznesl, 

bublina praskla a cáry žvýkací gumy mu obalily špičku pihatého nosu.  

„Tak to sem eště nežral,“ podíval se na ně s typickým  spratkovským  

úšklebkem a jazykem stáhl cáry gumy z nosu.  

„To si jako děláte kozy, jo?“ drtil gumu mezi zuby a jazykem vytrčeným 

z úst testoval správnou konzistenci.  

„Říkal jsem ti, že to je zbytečná investice, ne?“ odvrátil se od spratka 

Šakalík.  

„Jako jestli žirafa plave, jo?“ vyfoukl spratek další bublinu.  

„Tak nějak,“ začal litovat svého rozhodnutí i Žabák.  

„Jako to zvíře, jo?“ stáhl spratek další torzo žvýkačky z nosu.  

„Jako to zvíře,“ odpověděl mu Žabák a pomalu se otočil za Šakalíkem.  

„Tak chcete to vědět, nebo ne?“ zastavil je spratek v dalším pohybu.  

Žabák i Šakalík se pomalu otočili. Spratek sáhl do velké kapsy v 

kraťasech nad koleny a tmu pod suknicí světce ozářil bledě modrý 

obdélník o velikosti strahovského stadionu.  Bříšky prstů s oštípanými 

nehty zaklepal na dotykový displej a pak se na ně s drzým úšklebkem 

podíval.  

„Kápne z toho něco?“ vyfoukl další bublinu.  

„Asi ani ne,“ odpověděl mu Žabák, který udělal v hlavě bleskově účetní 
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uzávěrku stavu peněženky.  

„Tak sorry,“ praskl spratek zase bublinu. „I v prdelákově máme 

podnikatelskýho ducha,“ přejel bříškem prstu dispej a náměstí se 

ponořilo do šera.  

Žabák se Šakalíkem se otočili.  

„Plave, pečbuřti, plave!!!“ zaječel za jejich zády spratek. Dřív než se 

otočili, vyskočil ze soklu sochy a rozběhl se směrem k asfaltové silnici. 

Odtud se ozval už jenom rachot skateboardových ložisek. 

*** 

Vrzání písku na hlavách dlažebních kostek prozrazovalo každý pohyb 

živé bytosti na náměstí.  U Svaté trojice se Šakalík náhle zastavil a 

náměstí zcela ztichlo. Šakalík sejmul těžký kletr se zad a za jediný 

popruh je zavěsil Žabákovi na krk.  Potom si strčil ruce do kapes a 

vyrazil směrem k Eretům.  

„Co blbneš,“ vykřikl za ním nechápavě Žabák. 

„Až zítra do večera, ne?“ přidal Šakalík do kroku a ani se neotočil. 

„No počkej, ale ….“  

„Jaký počkej? Plácli jsme si.“    
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