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Sborník 47. ročníku trampské literární soutěže
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Bohdan Mezei – Haluz: PF 2021, 2. místo v kategorii Trampská grafika

Rostislav Srstka – Sťor: Země tří sluncí 
1. místo v kategorii Trampská grafika

Ilona Havlátová: Obraz v odraze
3. místo v kategorii Voda

Pavla Slepičková – Pavlís: 
Když máš rum, vodu netřeba!
1. místo v kategorii Voda
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Ahoj kamarádi, 

máme za sebou už druhý ročník Trapsavce, který se konal ve stínu celosvětového zdravot-
ního průšvihu. Jsme moc rádi, že v této těžké době múzy nemlčely, líbaly vás a že jste tvořili. 
Sešlo se 247 prací, což je za posledních 20 let třetí nejlepší výsledek, přičemž od druhého 
místa jej dělí jen jeden příspěvek.

I letos jsme nakonec byli nuceni sáhnout k přesunu trapsaveckého ohně na září a věříme, že 
příště už bude platit tradiční termín květnový.

Jaký ročník byl? Částečně jubilejní, i když to byl teprve 47. ročník, přesto je to letos už 50 let, 
co se Trapsavec poprvé konal. 

Rozhodně byl letošní Trapsavec zajímavý a pestrý. Je potěšitelné, že máme stále celkem 
dost psavců do 23 let, že se objevila se celá řada nových autorů, po delší době i ze Slovenska. 
A co víc, letos je velmi dobré zastoupení slovenských psavců mezi oceněnými.

Asi nejvýznamnější skutečností je to, že se na první místo v historickém bodování propra-
coval Jeňýk, který tak překonal legendárního Juana. To, že se to stalo až devět let po jeho 
odchodu, svědčí o tom, jak mimořádným autorem Juan byl.

Je především potřeba poděkovat všem těm, kteří nám s letošním ročníkem pomohli:  
Pavlís za ilustrace, Šlápimu za zalomení sborníku, Kawi za korektury, Tonymu za zajiš-
tění tisku, Hombrému za camrátka, Bobovi a Adamovi za zajištění a půjčení tábořiště  
a povolení akce, porotě za náročnou práci při hodnocení takového množství prací, Vokounovi 
za moderování sleziny poroty, Chorošům za muziku, všem kamarádům, kteří přijeli dřív a po-
mohli s přípravou ohně, všem autorům, kteří své příspěvky poslali, a samozřejmě všem těm, 
kteří na oheň přijeli.

Těšíme se na povídky a básně dalšího ročníku i na viděnou za necelý rok.
Hafran a Tom
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VÝSLEDKY 47. ROČNÍKU
TRAPSAVCE

Zlatý Trapsavec
Roztrhnutou oblohou II / Peter Jokl – Joko (Partizánske)

Poezie do 23 let
1. místo – Kanada / Zuzana Števková – Zápalka (Nitra)
2. místo – Usínání / Klára Soukupová (Čermná nad Orlicí)
3. místo – Otázky / Anna Eisenreichová (Praha)

Próza do 23 let
1. místo + Malý Trapsavec – Nič nové pod Slnkom / Zuzana Števková – Zápalka (Nitra)
3. místo – Na vandru s Deanem / Linda Kastlová (Holýšov)

Poezie nad 23 let
1. místo – Introverti na výletě / Lenka Bittová (České Budějovice)
2. místo – Červnový den / Jiří Vídeňský (Moravské Budějovice)
3. místo – Zimný vander / Pavol Fekete (Nižná Kamenica)

Próza nad 23 let
1. místo – Zimní kemp / Václav Papež – Padre (Praha)
2. místo – Vandre s Bertou / Barčíková Renáta – Lienka (Žilina)
3. místo – Psí oči / Vítězslava Felcmanová – Vitolda (Praha)
3. místo – Kto si to z nás robí srandu / Jana Matzová – Amazonka (České Velenice)

Poezie Oldpsavci
1. místo – Dumky na brehu čarovnej rieky / Katarína Mezeiova – Túlavá Jackie (Hronsek)
2. místo – Vzkříšení / Marta Pelikánová – Pelda (Austrálie)
3. místo – O nás dvou / Petr Doležal – Dollyk (Hlinsko)

Próza Oldpsavci
1. místo – Případ jabko / Jan Valeš – Jeňýk (Holýšov) 
2. místo – Jeden z nás / Václav Stričko – Vašýk (Praha)
2. místo – Rebel s příčinou / Petr Soldát – Harmonika (Český Krumlov)
3. místo – Dron / Jan Frána – Hafran (Plzeň)
3. místo – Bábovičky / Jan Valeš – Jeňýk (Holýšov) 

Noví Oldpsavci
Vítězslava Felcmanová – Vitolda
Jiří Vídeňský

Kenyho VOLEJ Revival (o nejlepší vodáckou povídku ročníku)
Případ jabko / Jan Valeš – Jeňýk (Holýšov)

Porota
Magdalena Dvořáková – Waki , Vlastimila Hlavatá – Aťka,
Milan Plch – Belmondo, Miroslav Marusjak – Miky, Jan Pohunek – Přebral 



5

ROZTRHNUTOU 
OBLOHOU II.  
(Cmarovi)

Byť znova tulák
   stočit si bágel ako cigáro 
      šlukovať lačné kroky 
         na nevyspatých cestách
            než sa prvý ranný vták nadýchne 
                                                                                                            
a privolá deň
Byť znova tulák
   zabudnúť tváre a oslovenia
      a utržky dotykov 
         za všetkými stodolami nehy
            v pomočených žihlavách 
                                                                                                            
s rozkročeným kompasom v dlani
Byť znova tulák
   čakať na desiatom peróne 
      zvetralých odjazdov  
         diaľkových vlakov  
            na ten môj čo ma vezme na juh
                                                                                                             
niekam dole
Byť znova tulák
   vyberať z popolniku spomienok 
      tie nejdlhšie vajgle  
         stále voňajú holým dymom na nahej koži
            a ťahajú zo mňa 
                                                                                                             
púpavy sľubov 
Byť znova tulák
   kráčať roztrhnutou oblohou 
      poslednému 
         kpt Nemovi vo mne
            čítať v zhasnutom jabloňovom sade
                                                                                                            
ešpézetky netopierov 
Byť znova tulák
   vykúzliť vreckový oheň 
      v hladnej brázde zimy
         zrátať dvanástim mesiačikom
            ešusy vypitej kávy
                                                                                                             
a ukradnúť si aspoň jeden deň
                                                                                                             
než sa prvý ranný vták nadýchne...

Zlatý Trapsavec
Peter Jokl – Joko (Partizánske)

NIČ NOVÉ 
POD SLNKOM

Zubaté marcové slnko svietilo na rušnú stav-
bu. Blýskalo sa na tesárskych sekerách a ob-
čas aj v očiach sústredených remeselníkov. 
Pravidelné údery hrubovačiek a toporov len 
občas prerušila nadávka alebo bujarý smiech. 
V jarnom povetrí sa dokonca niesli úryvky 
piesní a strácali sa kdesi v krajine. Prvý hlas 
však spieval prikresávaný smrek. Čerstvé 
drevo plné vody krásne zvonilo a vo vzduchu 
zanechávalo vôňu živice. Keď ho dokrešú, po-
slúži ako posledná chýbajúca krokva. A bude 
sa môcť šindľovať.

„Máme ďalší objav!“ ozvalo sa niekde spod 
nedokončenej strechy. Za chvíľu vlasatú a od 
sadzí zašpinenú postavu vypľula drevenička 
na dvor. Robota razom odpadla každému od 
ruky a partia tesárov sa zhŕkla ako na povel. 

„Myslím, že sa nám týmto drevenička od-
menila za to, že ju tak pekne rekonštruujeme. 
Bola skrytá v podkroví, za podlomenicou.“ Za-
čiernené ruky odkryli sklenú fľašku, plnú čírej 
tekutiny. Tam, kde bola najširšia, bolo vyryté 
slnko. Ozvalo sa zborové Ó a zvedavé ruky sa 
začali naťahovať po jej hrdle.

„Kuš! Vyčkajte do večera a marš robiť!“

* * *

Zobúdzam sa v lese. Na zimu a na priveľa 
svetla. Čo je v podstate úplne normálna čun-
drácka rutina v období od jesene do jari... Len-
že nič akosi nepasuje. Batoh mám na chrbte, 
predpokladám, že so spacákom stále zbale-
ným vnútri a na hruď si ako v posmrtnom kŕči 
pritískam otvorenú fľašku. Vyzerá, že po vzore 
staničných alkáčov nevyšla na zmar ani kvap-
ka. Podľa vône a tvaru tipujem tú archívnu ro-
žovku, ale môj žalúdok rezolútne povedal nie 
akémukoľvek ochutnávaniu. To je prvá indícia. 
Ďalšia by mohla byť tá boľavá hlava a akýsi 
zahmlený pohľad na svet. A hlavne na včeraj-
šie dianie.

Vstávam na vratké nohy a beriem bágel.  
Z boku sú pripevnené dve tesárske sekery  
a podľa váhy a štrngania je vnútri aj zvyšok ná-
radia. Tým pádom mám zbalené naozaj všet-
ko a cesta na hrebeň je preto zážitkom, ale 
výhľad to vynahradzuje. Krajinu podo mnou 
tvoria lúky s roztrúsenými stavbami. Obiele-
né domky so slamenými strechami, z ktorých 
stúpa dym do modravej oblohy, prevoniavajúc 
svieži jarný vzduch. Zrubové stodoly, dobytok 
roztratený po úbočiach. Na náprotivšom kop-
ci pod dvoma mohutnými lipami hrá farbami 
drevený kríž. Podpoľanie. Štolianske lazy. 
Náhle mi prebleskol hlavou útržok včerajšieho  
večera.

* * *
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„Zdravíčko!“ Robota na moment zastala.  
A všetky pohľady si ma akosi nedôverčivo 
premeriavajú. Veru, v džínoch a ihličkových 
maskáčoch príliš nezapadám medzi tie krásne 
pracovné kroje.

„Pán boh daj. Ty si z partie tých pokrýva-
čov?“ pýta sa šľachovitý mužík s kečkami. 
Pokrývačov?! Ďalší útržok včerajška mi zare-
zonoval v hlave. 

* * *

„…no a v tom sčítaní ľudu z roku 1869  
z Ponickej huty bol týpek, čo sa volal Helios 
Schavald a ako povolanie mal napísané,  
a to sa podrž, pokrývač, tulák, alkoholik. Ale to 
už aký spiťo človek musel byť, aby ho ešte aj  
v 19. storočí označili za alkoholika?“

„To je pekné remeslo. Myslím, že tak by sme 
vtedy skončili všetci.“ Kuchynkou sa ozval pri-
pitý smiech. 

„Nevymýšľaj, veď vy všetci ste tu vystaraní: 
kušnier, tesár, rechtor. A vidíš, ako sme do-
padli my, tuláci. A to si zober, ako na hovno 
sa vtedy muselo vandrovať. Žiadne páperové 
spacáky, karimatky, ani merino spodky.“

„To sme nemali ani za komančov, a tu sme. 
Čo ma desí viacej je, že si vtedy nemohli za-
hrať Hoboes.“

„Tak si zahrajme aspoň my. Ale ešte predtým 
nalej a pripime si na toho vandráka.“

* * *

„Tak ideš robiť, či tu v tom hrdom kroji budeš 
iba stáť?“

„Idem, idem. Šindľovať treba?“ Rýchlo si vy-
berám pobíjačku. Zdá sa, že ani noc vonku jej 
neublížila. Na nabrúsenom ostrí sa odráža si-
lueta prikyvujúceho kečkára.

„Vieš to?“ Tentokrát je rada na mne s pritaka-
ním a o chvíľu sa už driapem po streche.

Surovô drevo, horký dym,  
vandroval by som, neni s kým.

Keď ja cez horu pôjdem, 
čo ja tam jesti budem? 

Jesto tam šišky smrekovie, 
ako pečienky bravčovie.
Keď ja cez horu pôjdem, 
de ja tam spati budem? 
Jesto tam lúčka zelená, 

ako perina z páperia.
Keď ja cez horu pôjdem, 
čo ja tam piti budem? 

Jesto tam voda v koľaji, 
ako vinečko v Tokaji.

Do taktu, ktorý udáva tempo zatĺkania klin-
cov, sa vplieta spev. Robota ide od ruky  
a dobre sa pri nej triezvie. Štiepaných šindľov 
na streche pribúda. Dokonca pri tom chlapi 
stíhajú aj žartovať, podaktorí s fajkou akoby 
prilepenou do jedného kútiku úst.

Preplnená kuchynka, vydýchaný vzduch, 
vôňa piva a hrianok, pečúcich sa na železnej 
platni murovanej pece. Okolo zhŕknutá par-
tia kamarátov, dreveničiarov. Po náročných 
dňoch kresania, protézovania trámov, pílenia 
a hobľovania vládla rozpustilá atmosféra. Mie-
šali sa akademické debaty o ľudovej architek-
túre s primitívnym humorom, maskáčové vzo-
ry s ľudovým ornamentom, folkové pesničky  
s punkom, pivo s pálenkou.

„Veď my sme skoro zabudli!“
„Na čo?“
„Predsa na tú fľašu.“ O chvíľu sa ozvalo cin-

kanie pripravovaných poldecákov. Zastavil sa 
monotónny šuchot kolovrátku aj zvonivý hlas 
brúsenej sekery, nedokončená lyžička klepla 
o stôl a ihla zostala na chvíľu nečinne zapich-
nutá do rozrobeného kožuchu.

„Myslíte, že je to tvrdé?“
„Svätená voda to hádam nebude, tá zväčša 

nerobí také retiazky.“
„Budeme ju vôbec piť? Taká stará vec má 

predsa isto hodnotu.“
„Samozrejme. Myslím, že by sme urazili pô-

vodných majiteľov, kebyže si nedáme.“
Ruky sa chopili kalíškov a započali tak vekmi 

nezmenený rituál.
„Na zdravie!“
„Na Heliosa Schavalda!“
„A na všetkých tulákov!“

* * *
No, to mnohé vysvetľuje. Teda, nie to, prečo 

ma túlavé topánky v noci zaviedli s pobaleným 
ruksakom do lesa.  Vytočil ma niekto natoľko, 
že bolo lepšie vypadnúť von? Alebo ma zlákali 
jarné lesy na spoločne strávenú noc? Nebolo 
by to prvýkrát. Ale isto to vysvetľuje to búšenie 
v spánkoch. Ako keby partia kamenárov tréno-
vala na mojej hlave výrobu náhrobkov. Alebo 
partia tesárov kresala trám. A naozaj. Nebo-
lo to len v mojej hlave – kopcovitým terénom 
sa ozývajú záseky sekerou. Rýchlo pátram 
pohľadom po stavaniach a nachádzam dom 
s nedokončeným krovom, s malými ľudkami 
trúsiacimi sa okolo, krešúcimi veľký smrek. 
Do čerta, ja sa váľam pol dňa s opicou kdesi  
v lese a oni už isto od rána makajú. Rýchlym 
krokom sa brodím trávou a kanady sa blýskajú 
rosou. 

Zubaté marcové slnko svieti na rušnú stavbu. 
Blýska sa na tesárskych sekerách a občas aj  
v očiach sústredených remeselníkov. Pravidel-
né údery hrubovačiek a toporov len občas pre-
ruší nadávka alebo bujarý smiech. V jarnom 
povetrí sa dokonca nesú úryvky piesní a strá-
cajú sa kdesi v krajine. Prvý hlas však spieva 
prikresávaný smrek. Čerstvé drevo plné vody 
krásne zvoní a vo vzduchu zanecháva vôňu 
živice. Keď ho dokrešú, poslúži ako posledná 
chýbajúca krokva. A bude sa môcť šindľovať.

Už z diaľky vidím, že tváre remeselníkov 
nespoznávam. Žeby v rámci workshopu prišli 
pomôcť noví ľudia?
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„Mišo, poď sem, ty paskuda! Veď si za-
budol vročenie dorobiť, rok vyryť! Gazda 
by ti uši odtrhli keby zbadali.“ Chlapi div od 
smiechu nepadajú zo strechy. Všetci sa 
hrnú do izby. A ozaj. V stropnom tráme je 
úhľadne vyryté: S POMOCI BOŽEJ VYSTA-
VIL PAVOL HRONČEK DŇA 14. MARCA  
Rok chýba. Po chrbte mi behajú zimomriavky. 
Ale veď to vročenie ešte včera bolo komplet-
né. To krásne vročenie, ktoré nás primälo re-
konštruovať túto drevenicu. Obraciam pohľad 
do kúta izby, ktorý bol ešte predchádzajúci 
deň prelezený hnilobou. Miesto toho tam bolo 
pekné, neporušené drevo. Oslovený Mišo be-
rie do ruky rydlo a púšťa sa do roboty. Takto 
dolu hlavou sa to ozaj robí zle. Kúsky dreva 
mu padajú do očí, odkrvené ruky bolia. Zvyšok 
tesárskej partie sa mu smeje, tľapkajú ho po 
chrbte.

„Dúfam, že doma svoju robotu dorábaš,  inak 
musí byť tvoja Julka veľmi nespokojná!“ A dre-
venica sa opäť otriasa smiechom. Ale mne 
veru veselo nie je. Pozerám najskôr na chla-
pov, poobliekaných v košeliach z bieleho plát-
na, širokých gätoch, pracovných kožuchoch, 
so zmesou prapodivných klobúkov na hla-
vách. To nemôže byť pravda. Slamené stre-
chy, po ktorých už niet v Podpoľaní ani chý-
ru, rozostavaná drevenica z roku 1850, ktorú 
temer o dvesto rokov budú rekonštruovať, 
autentické kroje, dokonca kované klince… 
Potom mi pohľad kĺže po kostrbatom vroče-
ní. Už vidno celý rok. 1850. Ten istý, aký tam 
bol včera, avšak ozdobné číslice chýbajú, ani 
malý krížik uprostred nuly nevidno. Tiež teraz 
nie je zatretý vrstvou vápna, zaprášený, pre-
krytý pavučinami, ale čerstvo vyrytý, svietiaci 
z nového trámu. Toto je ten moment kedy sa 
normálne človek prebudí zo sna. Ale mne sa 
nič také nedeje. Stále okolo mňa stoja ľudia, 
ktorý sú v mojej súčasnosti nejakých 130 ro-
kov mŕtvi.

Bežím k batohu. Fľašku s rožovkou z neho 
doslova vytrhávam. Ak sa mi ňou podarilo 
prestrebať sa do 19. storočia, musí to ísť aj 
naspäť. Pijem plnými dúškami, žalúdok pro-
testuje. Po niekoľkých hltoch zhlboka dýcham. 
Nič sa však nemení. Ani drevenica, ani krajina 
okolo mňa. Dokonca ani výška hladiny. Ako 
keby si z pálenky od jej nálezu nik nevypil.

Potácam sa naspäť do domu. Mišo sa stále 
morduje s vročením, ostatní sa uchechtávajú. 
Stále to nevyzerá tak, akoby malo, ako si ja 
pamätám – z budúcnosti.

Idem k nemu. Vymieňam fľašu za rydlo. Ne-
protestuje. A kým pálenka stihne obehnúť celú 
izbu, vročenie je hotové. Aj s krížikom upro-
stred nuly.

* * *

„A teba ako volajú?“ Otázka patrila mne. 
Je pravda, že sme sa akosi celý deň nedo-
stali k predstavovaniu. Čo mám povedať? Ak 

som naozaj v roku 1850, s civilným menom tu 
neobstojím, s prezývkou rovnako. A čo mám 
vlastne robiť, ja, privandrovalec? V 19. storo-
čí, kde rodina a rodný dom znamenali väčši-
nu života, kde sociálne väzby boli základom 
prežitia? Naraz sa mi v mysli vynoril včerajší 
večer.

„…pokrývač, tulák, alkoholik.“
„Heliosa Schavalda poznáš? Nie? Tak to 

som ja.“
Na večer chlapi poodchádzali. Zostala tu 

len drevenica a ja. S prvou pokrytou strechou 
za mnou a paradoxne spacákom, karimatkou  
a merino trenkami v ruksaku. Už zostáva len 
posledná povinnosť tohto dňa. Rebríkom lezi-
em do podkrovia a fľašku schovávam za pod-
lomenicu. História sa musí opakovať.

1. místo Próza do 23 let + Malý Trapsavec 
Zuzana Števková – Zápalka (Nitra)

NA VANDRU 
S DEANEM

Osobák směr Tanvadl už netrpělivě postával 
vedle perónu na hlaváku v Praze a za minutu 
měl odjíždět. Já jsem jako pitomec koukal na 
hodiny, jejichž ručička se blížila k času odjezdu 
a modlil se, aby se na nástupišti zjevil Anděl. 
Jak už jsem věděl, tak Anděl vždycky chodil  
s tím svým obrovským báglem na poslední 
chvíli. Už jsem ztrácel naději, že ho ještě vů-
bec uvidím, když se vynořil z podchodu a clo-
nil si oči před sluncem, co hladilo dlažbu pod 
jeho zablácenými botami. Zvedl jsem ruku, 
abych na sebe upozornil. Po zmateném roz-
hlížení taky zvedl ruku a rozběhl se ke mně. 
Na zádech mu poskakoval ten jeho slavný ob-
rovský bágl. 

„No ahoj. Už jsem čekal, že jedu sám.“ Zalo-
mil jsem mu palec a poplácal ho druhou rukou 
po batohu. 

„Dole byla další parta, co mě nutila se s nima 
napít.“ 

Akorát jsem ho chtěl poplácat po rameni  
a udělat mu cestu do vlaku. Jakmile jsem ale 
natáhl ruku ke dveřím, tak ozvalo cvaknutí 
zámku a vlak se dal do pohybu. A můj bágl 
na sedačce s ním. Podíval jsem se na Anděla  
a zpátky na odjíždějící vlak. 

„Do prdele…“ vydechl jsem a stiskl Andě-
lovo rameno pevněji. „Moje věci jsou v tahu!  
I s ešákem, co tahám od prvního čundru! 

Setřásl z ramene moji ruku a nezaujatě se 
podíval na koleje, kde v tunelu mizel vlak. Za-
čal jsem naštvaně chodit sem a tam po perónu 
a proklínal Anděla za to, že nemohl alespoň 
dneska přijít v čas.

„Co budeme dělat?“ zeptal se, když položil 
bágl na lavičku a sám si ochranitelsky stoupl 
nad něj.
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„Já se napiju a ty zjisti, jak dostanu svý věci 
zpátky,“ vytáhl jsem placatku, co jsem měl na-
štěstí s drobnýma na pivo v bundě. To nám ten 
víkend pod širákem pěkně začal. Plácl jsem 
sebou vedle Anděla na lavičku.

„To když jsem jezdil na čundr s Deanem,“ za-
čal se svou oblíbenou průpovídkou, „tak vlaky 
jen tak neodjeli, když si v nich měl batožinu.“

„To bylo v době, kdy ještě vlaky jezdili na 
páru a uhlí,“ zavrčel jsem z pod klobouku, co 
jsem si stáhl do ksichtu, abych se na něj ne-
musel dívat.

„Jak jsi pokročil s tím, jak dostanu zpátky 
bágl?“

Netrpělivě jsem do něj strčil, abych ho do-
nutil se podívat na bezpečáka v oranžové 
věstě. Anděl se probral z transu, hodil si bágl 
na záda, mě s ním praštil do hlavy a ramene, 
a vydal se za chlapem. Spolkl jsem nadávku 
a raději zavřel oči, abych si představil, jaký 
by to bylo ležet takhle na trávě a čumět do 
korun stromů. Teď jsem měl nad hlavou je-
nom střechu nádražní haly a hnusné městské 
sluníčko mě šimralo do tváře. Anděl se nade 
mnou zjevil jako skutečnej anděl a koukal na 
mě bez mrknutí oka. Abych řekl pravdu, tak 
tohle mě na něm pořád trochu děsilo, ale kdo 
jsem, abych si vybíral jinýho kámoše na čun-
dr?

„Jak to vypadá? Dostanu někdy svý věci 
zpátky?“

Podrbal se pod šátkem, co měl na čele. 
„Chce vědět, jakou cenu ty věci měly. Aspoň 
přibližnou.“

„Nevyčíslitelnou!! Stačí? Nebo mám podat 
popis toho, že jsem tam měl půl kila uzený-
ho na večer?“ Zvedl jsem se a rozhodil ruka-
ma. „A co to další. Cigára a flaška ferneta. Co 
všechno by chtěli do psích náušnic vědět?!“

„Jenom chtěli vědět, zda nehledaj tašku se 
špinavým prádlem…“ odpověděl opatrně An-
děl a já měl před očima rudo. Chtěl jsem se 
vrhnout na bezpečáka holýma rukama. Moje 
kudla totiž byla v kapse batohu.

„Tak jim vyřiď, že sakra práce nehledaj!“
„Že jsme radši nejeli později…“ povzdechl si 

Anděl. „To, když jsem jezdil na čundr s Dea-
nem, tak bylo všechno jednodušší.“ 

Popadl jsem ho za košili. „Když si jezdil  
s Deanem, tak neujížděly vlaky, protože měly 
hodinu zpoždění.“ 

Poplácal mě po ruce a usmál se. „Radši se 
znovu napij. Les neuvidíme celej víkend. Ty-
hle obíhačky po celým nádraží budou očistec. 
To, když jsem jezdil na čundr s Deanem, tak 
se nám to nikdy nestalo. Vždycky jsme měli 
oba všechno.“

Hlavou se mi prohnala myšlenka, že ho po-
šlu prvním vlakem za svojí bagáží. Jenže další 
vlak jel až za dvě hodiny, a tak dlouho jsem  
s ním prostě nemohl čekat. Jinak bych ho po-
sadil na první rychlík do Bratislavy a zavřel ho 
v kupé. S tím jeho báglem by se tam měli jako 
v pokojíčku. 

„Ehm? Pane?“ 
Pustil jsem Anděla a ohlédl se na muže s te-

lefonem u ucha.
„Patří vám ten obrovskej batoh, co jede na 

Tanvald?“ 
Přikývl jsem. 
„Mám jim vyřídit, aby vám ho vyhodili někde 

na nádraží, abyste si ho mohl vyzvednout?“
„To by bylo nejlepší.“ 
„Prej hned za Prahou spadl na sedačku  

a z batohu vytekla nějaká tekutina. Takže za-
platíte čištění tý sedačky.“

„Můžu si pro něj dojet do Turnova?“
Muž přikývl a něco řekl do telefonu. „Další 

spoj jede za dvě hodiny. Batoh bude na ná-
draží. Ptejte se u výdeje jízdenek a připravte 
si peníze na zaplacení.“

A tak se stalo, že jsem za dvě hodiny spo-
lečně s Andělem seděl ve vlaku na Tanvald 
a poslouchal jeho řeči o tom, že když jezdil 
na čundr s Deanem, tak bylo to i tamto lepší 
než teď. Mně osobně dělaly starosti moje věci 
někde na nádraží smrdící fernetem, než jeho 
řeči. Za prvý toho Deana nikdo nikdy neviděl 
a za druhý poslouchat ho dýl jak hodinu, jak si 
stěžuje na všechno od politiky, přes blížící se 
dovolenou, až k tomu, jak zase budu falešně 
zpívat u ohně, mě přivádělo k myšlence, že 
jsem měl jet raději sám.

„Příští stanice Turnov,“ oznámil konečně 
ženský hlas z repráků nad našimi hlavami. 
Radostí bych začal tancovat, ale to by si An-
děl, co konečně zmlkl a koukal z okna, mohl 
vyložit špatně. 

Nedočkavě jsem vyhlédl ven z okna, abych 
se mohl ujistit, že budova, ke které se poma-
lým kodrcavým tempem blížil vlak, je skutečně 
nádraží v Turnově. Na fasádě skutečně visel 
modrobílý nápis T U R N O V. 

„Dělej!“ houkl jsem na Anděla, co si nahazo-
val bágl na záda a skoro s ním srazil stařenku, 
co šla uličkou. 

„Musíme okamžitě k lístkům a potom už to 
valíme do lesa!“ 

Vytáhl jsem ho z vlaku a rozběhl se přes ko-
leje do žlutýho baráku. Přiřítil jsem se k okýn-
ku, za kterým seděla blondýnka. 

„Jsem tady pro ten bágl,“ vyhrkl jsem na ní. 
Nejdřív se na mě divně podívala a potom se 

podívala vedle sebe na zem, kde byl můj bágl 
a pod ním se tvořila louže smrdící jako fernet. 

„Otevřu vám dveře a vy si tu ohavnost vez-
měte, ale nejdřív podepište tohle.“ Strčila me-
zerou pod přepážkou lístek s účtem za čištění 
vlaku.

Tak vysokou sumu jsem naposledy viděl mi-
nulej měsíc na účtu z hospody, když jsem byl 
s jinýma kámošema sjíždět Berounku. Hodil 
jsem naštvaný pohled za sebe na Anděla, co 
se na blondýnku pitomě zubil. Podepsal jsem 
papír a přidal k němu skoro celý obsah peně-
ženky. Výměnou za to jsem dostal svůj bágl, 
který byl pěkně promočený fernetem a smrděl 
jako celá hospoda. 
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„Když jsem jezdil na čundr s Deanem, tak 
nikdo nedělal nic z toho, když jsme ve vlaku 
něco vylili.“

Spolkl jsem poznámku o tom, že to byli ko-
ženkový sedačky, co stačily setřít a stejně už 
dávno smrděly vším možným. Nahodil jsem 
radši batoh na záda a vyrazil rychle z nádraží. 
Příště už jedeme jenom busem.

* * *

Společně s Andělem jsme stáli zase na tom 
proklatým hlaváku v Praze. Zalomil jsem mu 
palec a poplácal ho po rameni.

„Až na ten začátek, tak to byl dobrej víkend,“ 
řekl jsem mu. „Ale víš, co mi vrtá palicí?“

„Co?“ vyvalil na mě oči a upravil si jendou 
ruku popruh na báglu. 

„Hele, kdo byl ten tvůj Dean? Kluci nikoho 
takovýho neznaj a myslí si, že jsi trochu…“ 
Naznačil jsem, že má o kolečko víc. 

Anděl se hrdě usmál a poplácal svůj obří 
bágl. „No přece můj starej bágl.“ Poplácal mě 
po mým smradlavým báglu a během chvíle se 
ztratil mezi masou vystupující z rychlíku. 

„No tak ahoj…“  Zamumlal jsem za ním. 
A od tý doby zásadně jezdím na čundry je-

nom s Andělem a zásadně mu říkám vlak, co 
jede dvě hodiny před tím, než máme skutečně 
jet. Vždycky na nástupišti vyhlížím jeho šátek 
a jeho novej bágl, kterej, jak mi na dalším čun-
dru prozradil, se jmenuje Samuel.

3. místo – Próza do 23 let
Linda Kastlová (Holýšov)

O NÁS DVOU
Opojení prostě jednou vyvane jak dým,
Z táboráků zbude jen pár uhlíků.
Pajda chytil prašivinu, kdoví kde a s kým,
ztrácím chuť se toulat jen tak ze zvyku.

Ztrácím chuť bejt pro ostatní oporou
i ten úděl starých bot se zají.
Než bych vyčpěl, sám si trhnu oponou,
aťsi jiní z pátků měsíc krájí.

Na kožený boty plivou vděčný sliny,
do batohů skládají si svět.
Ať si v klidu prosadí tu svou.

Já se rozhod neřešit ty viny,
zapomenout posledních pár let
Vykašlat se na to, kam mě zvou.

Už to Pajdo není o vás dvou...

3. místo – Poezie Oldpsavci
Petr Doležal – Dollyk (Hlinsko)

ZIMNÍ KEMP

Toho zimního večera hnal kamarád Tom 
svoje kanadky do kopce nad Mníškem. Hos-
podu U čunčí huby zvoucí sálavým teplem  
a okny zářícími do tmy nechal s těžkým srd-
cem za sebou a pospíchal dál na Hřebeny. 
Kluci jsou už určitě na kempu a Tom bude 
zase poslední. Rumovou pokutu si předvídavě 
nesl v žebradle. Velké vločky pomalu padaly 
lesním tichem, které rušilo jen křupání jeho 
kroků čerstvým sněhem. Bezděčně zpomalil 
a vychutnával tu nádheru. Něco takovýho ob-
čánkové z města nemají šanci zažít. Lezavý 
mráz za krkem ho popohnal na cestě ke kem-
pu, kde už určitě hřeje vatra a něco tekutýho 
do krku. 

Po další, asi půlhodině, trochu znejistěl  
a zpomalil. Tady někde přece už měl minout 
mega smrk na rozcestí. Pak po svahu pod ním 
zářez ve skále a v něm kemp! Snad, při sám 
Punťa, nezakufroval.

Sněžení zhoustlo a dosud zářící měsíc pře-
kryl mrak. „Tak, a mám vystaráno.“ Zapnul 
čelovku a vážil cestu dál, proti cestě zpět na 
Čunčí hubu. Teplo, pivko a gulášek, to byl sil-
ný argument. Nicméně vnitřní hrdost zvítězila 
a on se vydal vstříc zimnímu bivaku pod celtou 
na březích zamrzlého brdského Yukonu.

Jeho stopy na cestě byly stále hlubší a cesta 
dál ho stála víc a víc sil. Už si vyhlídnul mo-
hutný smrk pod cestou, pod jehož větvemi 
bude pohodlný a hlavně suchý bivak na tuhle 
noc, když se mezi stromy objevily jasné znám-
ky blízkého kempu. Na stromech se mihotaly 
odlesky plamenů táboráku a bylo slyšet, jak 
někdo hraje na kytaru a pár hlasů, které se 
pokoušely tu kytaru doprovázet. Netušil, že by 
tu měl být nějaký kemp, ale už nemohl pochy-
bovat o tom, že zabloudil, což by tuhle záhadu 
celkem dobře vysvětlovalo.

Do čtvrt hoďky se dohrabal už notně hlubo-
kým sněhem na svah nad dolíkem, který vy-
padal jako dávno opuštěný lom. V dolíku byl 
krásný kemp. Uprostřed hořela mohutná vat-
ra a kolem ní seděla na špalcích parta kluků  
s kytarou. V čele seděl kmet v dlouhém plátě-
ném olejáku a s omšelou koženou hučkou na 
hlavě. Bílý liščí ocas mu spadal do týla. Kolem 
ohně kluci od mladých vyhublých cápků až 
po fotříky s pěknými bříšky. Na kytaru hrál je-
den z těch mladších. Hrál dost urputně a přes 
dlouhé vlasy se snažil najít správné akordy 
ve zpěvníku před sebou. Vypadali jako dobrá 
trampská parta, která si na nic nehraje. Ani na 
to, že umí hrát a zpívat. 

Ležel ve sněhu nad svahem a snažil se spo-
čítat osazenstvo kempu. U čísla deset se pod 
ním utrhl čerstvě napadaný sníh a tak slav-
nostně přijel po břiše do centra dění v kempu.

„Kudy tudy jedeš, Hombre? Přisedneš k ohni, 
nebo jen projíždíš?“ Velebný kmet shovívavě 
shlížel k němu na zem. Z jeho vzhledu a řeči 
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bylo jasné, že patří mezi old trampy. Tom vy-
doloval z paměti trosky obřadní řeči a snažil 
se odpovědět na úrovni.

„Jedu z Braníka na Dawson City a u Davle 
jsem zakop o bludnou veksli. Teď tu bloudím  
v blizardu a hledám srub prospektorův.“ Hra-
bal se přitom z muldy sněhu, která s ním při-
jela po svahu.

Pochvalné mručení kolem ohně mu dodalo 
sebevědomí. „Ale fakt, kluci, jedu pozdě na 
osadní kemp a ve tmě jsem zabloudil. Docela 
by se šiklo zůstat tady u ohně přes noc.“ Věta 
měla na konci otazník.

Velebný kmet v čele kruhu ukázal na volný 
špalek u ohně, který tam zaručeně ještě před 
chvílí nebyl: „…oheň a voda tu jsou pro všech-
ny, zůstaň tedy.“

Zase ten závan starých časů.
Sundal tele a žebradlo z ramen a dřepnul 

si na špalek. Kamarád po pravici mu podal 
starou plechovku od mletého standardu pl-
nou horkého grogu. Pravej námořnickej 1 : 3  
a jemná dávka cukru. Přesně to právě teď po-
třeboval. Vlasatec naproti přes oheň hrábnul 
do strun a zábava kolem ohně se zase rozjela.

Při jedné pauze v kytarové produkci zaslechli 
ze tmy křupání sněhu pod něčími kroky. Let-
mo ho napadlo, že než došel nad kemp, kluci 
kolem ohně o něm museli vědět. Chvíli čekali 
a každý přemýšlel, jestli se právě blíží nějaký 
lesácký problém nebo jen další tramp do po-
čtu. Mezi stromy se objevila postava zasněže-
ná od hlavy k patě a ztěžka se prokousávala 
hlubokým sněhem. Pomalu došla úvozovou 
cestou do kempu a zůstala stát před vatrou. 
Té pohodlné cesty si prve nevšiml. Na druhou 
stranu by ochudil společnost o své úspěšné 
entrée. 

Postava si stáhla s hlavy kožešinou obšitou 
čepici a z pod ní se jí po ramenou rozpustily 
dlouhé vlasy v barvě čerstvě pokoseného zra-
lého obilí. Všichni zůstali na ten zázrak zírat. 

Kráska chvíli zmateně koukala na ten kruh 
vejrů a pak nejistě pozdravila: „Ahoj, kluci. 
Můžu přisednout?“

Najednou všichni vejři obživli a začali přeo-
chotně nabízet svá místa. Největším trubcem 
byl ovšem Tom, který ze samé ochoty zakop-
nul o špalek a vylil si grog do žebradla. 

Nastalý zmatek nakonec uklidnil kmetský 
šerif. „Ticho, kluci! Klid! Chováte se jak ban-
da debilů.“ Hejno vejrů kolem ohně se sna-
žilo posbírat zbytky své ztracené důstojnosti  
a poskládat se do původního kruhu. Před dív-
kou stál na zemi špalek, který se nějak uvolnil  
v rámci předchozí škrumáže obdivovatelů. 
Podobně, jako prve Tom, shodila z ramen tele  
a žebradlo a uvelebila se na špalku. 

„Taky jsi zbloudila, děvenko, hledáš svou 
osadu?“ Šerif pokynul trampovi u kotlíku  
s vroucí vodou a ten zručně vyrobil další ple-
chovku grogu. Sledován závistivými pohledy 
kolem ohně donesl grog nově příchozí a po-
čkal, než si sundá palčáky, aby mohla nabíze-

nou horkou lahůdku obejmout celými dlaněmi. 
Dívka sebou trochu trhla v reakci na děvenku, 
ale kmet v čele ohně vzbuzoval respekt nebo 
spíš úctu a tak si odpustila ostrou odpověď. 

Tom z ní nemohl spustit oči. Poznámka  
o děvence ho vytočila, ale než v něm mohly 
bouchnout saze, dívka už něco povídala še-
rifovi. Moc nevnímal, co říká, protože ho na-
prosto uzemnil její hlas. Strašně moc chtěl, 
aby její rty mluvily jen k němu, aby ty velký 
černý oči tady byly jen pro něj. Přál si, aby tu 
teď byli jen sami dva. 

Jak tam tak seděla v olivové parce s kože-
šinou na límci, džíny zastrčené do maličkých 
kanadek, a v dlaních převalovala horký grog, 
Tom cítil, že konečně našel to kvůli čemu 
tak dlouho bloudil (a nebyl to osadní kemp). 
Čím dýl ji pozoroval, tím víc cítil, jak v něm 
narůstá nějaká nezvladatelná síla. Měl pocit, 
že pro tuhle krásku by dokázal naprosto coko-
liv. Kdyby si to přála, dokázal by pro ní snad  
i změnit promrzlý prosinec na sluncem prohřá-
tý červen.

Jen tak na půl ucha zaslechl, jak šerifovi říká:
„… a posílá mě tátova nová přítulka. Chce, 

abych jí přinesla jahody.“

1. místo – Próza nad 23 let
Václav Papež – Padre (Praha)

USÍNÁNÍ
Zlaté vlasy spletené v svatozář,
na tváři úsměv pro tanec ohně,
těžkou hlavu pokládám na polštář,
byť chci toho stihnout ještě hodně.

Plameny kouzlí hřejivé jiskry,
co magicky vplují do noci,
i hvězdy jemně se blýskly,
jak příštího směru proroci.

Bosý nohy odřený chůzí
dávno schované v peřinách,
odevzdávám se večerní iluzi,
topím se v půlnočních vteřinách.

Sama sebe v pustinách nacházím,
vždyť cesty jsem ušla pěkný kus,
a tak do říše snů pomalu odcházím,
snad zítra – stejně jak dnes – dorazí i velký 
vůz.

A on dorazil.
      

2. místo – Poezie do 23 let 
Klára Soukupová (Čermná nad Orlicí)
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VANDRE 
S BERTOU

„Cing-cing, cing-cing…“ ozval sa telefón spo-
za hlavy. 

„To hádam nie, čo zas chce?!“ Vyskočím na-
zúrene z postele a bosé nohy čvachtajú popa-
mäti do vedľajšej izby.

„No čo zas!“ neskrývam zúrivosť.
Z postele sa na mňa previnilo očia dve ve-

kom vyblednuté oči.
„Ja len, či už Mirko odišiel?“
„Nie!“ Tresnem hystericky dverami a idem sa 

hodiť späť do postele. O hodinu vstáva Mirko 
a o tri, niečo po šiestej, aj ja.

Rozmýšľam, kedy človek dospeje. 
Možno mu stačí niečo „dospelácke“ zažiť, 

urobiť správne rozhodnutie, oženiť sa, stať 
sa rodičom, splodiť dieťa alebo priviesť ho na 
svet…

„Kde je moja Renátka?! Kde je moja Renát-
ka?! Kde je…“ ozýva sa tichý vysilený plačlivý 
hlas spoza nemocničnej oddeľovacej plachty 
medzi posteľami. Vedľa na posteli leží pani, za 
ktorú dýcha čudne chrčiaci stroj.

„Nevykrikuj toľko, veď už som tu!“ 
Zaslzené oči ožili a so psou vernosťou pozo-

rujú každý môj pohyb. 
Natriasam vankúš. Odkladám obed s poma-

rančom.
„Ten by som si dala,“ zašteboce. Je si ve-

domá, že ma zas môže ovládať. Poslušne 
šúpem pomaranč a po kúskoch jej ho vkladám 
do úst. Niežeby nezvládla sama jesť, ale ten 
slastný úsmev bezzubých úst medzi žuvaním 
ma vie dostať.

„Rozprávaj mi niečo!“
„Čo, mama?“ 
„Ako ste išli s Jankou v noci. Veď vieš.“
Viem. Prisuniem si toaletnú stoličku, usadím 

sa vedľa postele a chytím ju za ruku.
„Večer asi okolo deviatej sme stopom dora-

zili do sedla Čertovica…“ So slovami nanovo 
ožíva vander spred milión rokov. Je to úžas-
né. Znova ma morí nekonečná bolesť v hrdle 
z nevyliečenej angíny. Znova cítim vôňu noci 
a zvuky ozývajúce sa v dolinách. V nekoneč-
nej diaľke ako maják svieti Chata pod Ďum-
bierom. Chrapľavým hlasom spievam nejakú 
Ďatľovu pieseň. Je niečo po polnoci, zima, 
únava a obe sa neprirodzene rehoceme…

Pozriem na posteľ. Na tvári má slastný  
výraz. Spí.

A ja rozprávam, len tak, pre seba. Som opäť 
tam, na hrebeni.

„No teda, Renátka došla!“ prerušila ma s ne-
skrývanou iróniou príliš hlučná sestrička.

Neviem, kedy človek dospeje. 
Možno, až keď prebalí svojho rodiča. 
Nie prvýkrát! Po prvýkrát je to len čudné… 

Nevládne nohy na zem, grambľavé ruky 
okolo krku. Jej telo bezmocne visí na mojich 
pleciach.  

„Preboha, veď mi pomôž! Ja nie som vzpie-
rač!“ opäť nedôstojne kričím. 

„Keď nevládzem!“ 
„Ja musím, čo!“ Vzápätí ma ten môj tón 

mrzí. Ako handrovej bábike jej telo klesne do  
vozíka. 

„Ešte ma pooprav, zle sedím!“ povie už  
pokojnejšie.

Po strastiplnej príprave vyrazíme do záhra-
dy. 

Ako málo mi zrazu stačí. Niekde, zo dna 
množstva zvukov aut, píly, či melódií v mest-
skom rozhlase, vylovím a následne vyselektu-
jem šumenie vetra, spev drozda na susedovej 
anténe, či pretekajúci sud. 

„Poď sa so mnou rozprávať!“ vyruší ma  
z predstáv.

„A o čom?“ s nevôľou sa pýtam. Chcem sa 
rýchlo vrátiť do sladkého rozjímania.

„Vieš, minule si mi začala rozprávať, ako 
ste išli s Jaňom Václavkom tým hlbokým sne-
hom…“

„S Modokom a Mladým… Ale to som ti už 
rozprávala!“ Hneď sa zháčim nad svojím 
dôrazným tónom. Preboha, spamätaj sa!

„Tak teda s nimi. A nedorozprávala!“ nedá sa 
len tak odbiť.

Rozprávam. Znovu cítim mokré nohy, chuť 
orechového koláča a štípanie očí v zadymenej 
chajde… 

„Renátka, nehnevaj sa, posrala som sa…“

2. místo – Próza nad 23 let
Barčíková Renáta – Lienka (Žilina)

ZIMNÝ VANDER
Mesiac visí ako medená platňa
na nočnom dekolte pani zimy,
vo fáze posledného dozvuku.
V modrotlači vesmírneho plátna
zmizla arabeska baleríny,
ako diaľka schovaná v klobúku.

Mračná ťahajú slnko z pod hory
s krvavo strapatou korónou,
motívy menia sa za nove.
Nebeská kompa sa ponorí,
naráža pádlami do stromov,
a trúsi ihličie po bielej osnove.

3. místo – Poezie nad 23 let
Pavol Fekete (Nižná Kamenica)
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PSÍ OČI
Říjnové romantické slunce půvabně prodlu-

žovalo stíny a pomáhalo stromům zlatit listí. 
Jeřabiny a šípky ronily krvavé slzy podzimu, 
pole kolem trati dýchala žábrami úhledných 
brázd a lesy zneklidněly nervozitou jelenů. 
Nebe bylo bez mráčku, slibovalo chladný, ale 
suchý večer.

Bob se zamyšleně díval z okénka vagónu 
spěchajícího vlaku. Byl na jednom z posled-
ních letošních vandrů. Co nevidět bude zima 
a tu rád trávil v chalupě v horách, stejně jako 
horké léto. Ale jaro a podzim, to jsou údolí, 
lesy, skály a řeky. A také kluci a holky, co se 
s nimi potkává u ohňů ve skrytých kempech. 
Dneska už byl ale podzimně naladěný, měnil 
se v horského medvěda, rád by byl pod Ost-
rým kamenem sám. Chtěl se rozloučit s příro-
dou, popřát jí dobrý zimní spánek a k tomu se 
moc nehodilo bujaré veselí radostně naladě-
ných trampíků.

Konečně si hodil ranec na záda a vydal se ze 
zastávky úzkou cestičkou do skalnatého kop-
ce. Poslouchal podvečerní muziku několika 
odvážných ptačích virtuózů a unavené vrzání 
popruhů svého těžkého zavazadla. Noc bude 
studená a on měl rád teplo a pohodlíčko, proto 
navíc táhl svetr, vaťák a samozřejmě velkou 
placatici rumu na grog.

Cesta se kroutila stále nahoru, teď si musel 
dávat pozor, aby neminul nenápadnou odboč-
ku, která ho zavede do kempu. Našel ji bez 
problémů, ze zvyku za sebou zametl stopy  
a zmizel v nízkém porostu. Po chvilce se cesta 
opět rozšířila a Bob mohl pohodlně kráčet dál. 
Nezdálo se, že by před ním někdo šel, tak se 
mu možná opravdu podaří užít si samotářský 
víkend.

Kemp Ostrej kámen vybudovali nadšenci před 
mnoha lety pod skalním převisem poměrně 
hluboko v lese. Nejdříve ho znalo pár zasvěce-
ných, postupně se jejich počet zvýšil, ale nikdy 
se nestalo, aby se sešla větší skupina trampů. 
Kousek dole byl čistý potok, takže nebylo po-
třeba myslet předem na vodu, v lese dost dříví, 
úkryt před deštěm, prostě ideální flek.

Bob dorazil ještě za světla. Docela rád shodil 
ze zad ranec a protáhl se.

„Sakra, stárnu,“ zabručel a podrbal se v not-
ně prokvetlém plnovousu.

Ohniště bylo uklizené, vedle připravená hra-
nička nalámaných klacků. Kolem čisto, až na 
pár vajglů mezi kulatinou laviček. Bob se na 
ně zamračil, pečlivě je vydloubal a schoval do 
pytle na odpad. V mělké jeskyňce byly nastla-
né poměrně nové větve, ve štěrbině cancák, 
tři konzervy „kdyby něco“, nádoba na vodu  
a krabičky se solí a pepřem.

Bob došel k potoku, naplnil kotlík a čutoru. 
Pak ještě přinesl dříví, rozdělal oheň a koneč-
ně si začal chystat večeři. A právě když dožvý-
kal poslední sousto chleba se špekem a cibulí, 
zaslechl šramot. Někdo přicházel.

Nejdříve se objevil psí čumák, potom celý 
pes. Velký pes. A mezi jeho nohama proběhl 
malinký psík. Oba zůstali stát a vytvořili tak na 
chvilku dvoupsí sousoší. Za nimi se vynořili 
dva lidé, kluk a holka v maskáčích. Oba měli 
evidentně stejnou velikost kajdy, ale zatímco 
jemu čouhala z rukávů hubená zápěstí, ona 
měla rukávy ohrnuté, aby ruce mohla vůbec 
používat.

„Ahoj,“ řekli dvojhlasně a zaraženě, asi chtěli 
být také sami.

„Ahoj, pojďte se ohřát,“ zval je Bob, udělal 
přátelskou grimasu, vstal a natáhl ruku, „Bob.“

„Anka.“
„Tonda.“
Pozdravení měli za sebou a všem bylo jas-

né, že se musí přičinit, aby spolu strávili pří-
jemný večer. Pokukovali po sobě, nakonec 
ticho prolomila Anka.

„Dáš si s náma šipak?“
Bob tázavě zvedl obočí.
„Nevim, co je šipak, ale mám rum.“
„Tak to bude nadívanej šipak,“ usmála se 

Anka a triumfálně vytáhla ze žracáku pytlík se 
sušenými šípky.

Tonda došel pro další dřevo, protože se 
ochladilo a bylo potřeba hodně topit. Bob byl 
rád, že si vzal svůj oblíbený králičí ledviňák. 
Dvojice mladých trampů se mu začínala líbit 
a měl pocit, že mu s nimi bude hezky. Anka 
měla uklidňující pohled pečující srny, úsporné 
a promyšlené pohyby, čišela z ní laskavost  
a dobrota. Její partner ji sledoval upřímnýma 
očima plnýma lásky a Boba tak hřály nejen 
plameny praskajícího ohně, ale také jejich 
hezký vztah.

Velký pes, tmavý labrador, si poslušně lehl 
na celtu a vyhříval se v bezpečné vzdálenosti 
od plamenů. Malý pinč Žolík obcházel kolem  
a nenápadně se přibližoval k Bobovi.

„Nekopne mě?“ zasmál se Bob a pomalu na-
bídl pejskovi ruku k očichání.

Žolík tak váhavě učinil a okomentoval to psí 
řečí.

„Půjdeš ke mně?“ zeptal se ho Bob a Anka 
zavrtěla hlavou.

„On nemá důvěru k cizím lidem, protože za-
žil...“

Ale Žolík neváhal, skočil Bobovi do klína  
a usadil se tam.

Tonda, který právě přikládal do ohně, se ne-
stačil divit.

„Tak to se ještě nestalo. Nevím, jak jsi na 
něho zapůsobil, ale on nemá s lidmi nejlep-
ší zkušenosti, vzali jsme ho z rodiny, kde měli 
dost zlýho kluka, co nejradši ze všeho týral 
všechno živý, včetně rodičů. Asi to s pesosa-
ma umíš.“

„Ale vůbec ne, mám před nima respekt, ni-
kdy jsem žádnýho neměl, ani se s pejskama 
nemuchluju. Sám se divím, jak se to stalo, viď, 
Žolíku? Co? Hm, nikdy nic neřeknou.“

A Bob zadoufal, že jeho kožešinový ledviňák 
je opravdu králičí a ne nedej bože z kocoura.
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Žolík štěknul a olízl mu ruku jemným jazýčkem.
„No tak si to spolu užijte. Ale žádný pamlsky, 

Žolík má přísnej režim, jo?“
„Jasně, to bych si netroufl. A co ten jeho vel-

kej kamarád?“
„Borek? Toho odložil jeho majitel, když si ten 

chudák poranil oko. Páníček se asi nechtěl 
starat o jednookýho pejska. Přitom Borek se  
s hendikepem vyrovnal bez problémů. My 
jsme prostě sběrači takových opuštěných ne-
šťastníků.“

„Já si toho oka ani nevšiml!“
Dali si první kolo šipaku s nádivkou, čili šíp-

kového čaje s rumem, koukali do ohně a po-
vídali si. Bob si uvědomil, že je vlastně rád, 
když není sám. Anka s Tondou byli příjemní 
společníci a malé zvířátko v klíně rozněžnilo 
jeho duši. Popíjeli a klábosili dlouho do noci, 
vyprávěli si různé příběhy a zážitky. Plameny 
magicky osvětlovaly okolí, prohlubovaly jejich 
vědomí a dolovaly zapomenuté myšlenky. Pak 
se malý pejsek zavrtěl a upřel svůj zrak na za-
myšleného Boba a ten jakoby se probral ze 
sna, ospale se usmál.

„Vyprávěl mi kdysi kamarád Žabka, byli jsme 
spolu na vodě, příhodu se psem. Jednou se 
takhle vydal na špacír kolem nějaký řeky, bylo 
to v neděli, takže rodinky na procházce, děti, 
pejsci, znáte to. A najednou šla proti němu 
pani s nějakým ratlíkem. A ten byl z Žabky ce-
lej paf. Paní ho nemohla odtáhnout, ten pes 
chtěl pořád za ním. A hlavně ty oči, povídal. 
Neustále se na něj tak nějak úpěnlivě díval. 
Žabkovi ten pohled někoho připomínal, tak na 
pejska zavolal: Viku? Paní se potom koneč-
ně podařilo psa odtáhnout a Žabka se večer 
dozvěděl, že kamarád Vik, už starší pán, ne-
dávno opustil naše slzavý údolí. V hospodě 
zazpíval písničku, padl a bylo.“

„Hu, to je strašidelný!“, řekla Anka a zívla. 
Podívala se na Borka, ten spokojeně pochru-
poval u jejích nohou, občas zafuněl, nebo se 
zavrtěl, jak se mu něco zdálo.

„Nevypadá na nějaký převtělení,“ krčil rame-
ny Tonda.

„A tenhle teprve ne,“ smál se Bob a podrbal 
svého adoptovaného mrňouska za ušima.

Ještě chvíli si povídali, pak se uložili do pe-
lechů a šli spát. Občas někdo přiložil, tak jim 
bylo krásně teplo. Žolíkovi se nechtělo, ale re-
žim je režim, tedy musel pod svou deku vedle 
Borka. Poslechl, ale ráno už netrpělivě přešla-
poval u Boba. Potom zhltnul mističku přesně 
odměřeného psího žrádla a vesele poskako-
val kolem.

Posnídal i Bob s novými kamarády. Ti se 
pomalu sbalili a chystali se jít dál. Bob je se 
zájmem pozoroval, popíjel kafe z ešusu a vy-
chutnával krásné jitro. Dole pod nimi se vá-
lela mlha, kterou se snažilo proniknout mdlé 
vycházející slunce, bylo ticho, jen občas cink-
lo, jak Toník zapínal popruhy usáren. Anka se 
vrátila od potoka celá zrůžovělá během, aby 
se zahřála po mytí ve studené vodě.

Konečně byli hotovi a loučili se.
„Tak ahoj a dík za pěknej večer,“ řekl Tonda 

a myslel to upřímně.
„Někdy zase ahoj!“ přidala se Anka a plácla 

se do stehna, „Borku, jdeme!“
„Ahoj, bylo mi s váma dobře!“ usmál se Bob 

a pohladil Žolíka u svých bot, „s tebou nejvíc, 
mrňousi!“

Žolík se na něho sápal drobnýma nožkama. 
Musel ale poslechnout volání Tondy. Vyběhl 
k cestě, pak se zastavil a otočil se k Bobovi. 
Udělal nešťastné psí oči, jak byl rozpolcený 
touhou a poslušností.

Bob se do těch velkých tmavých očí dlouze 
zadíval.

„Žabko?“ vydechl.
Žolík ňafnul a zmizel v lese. Po chvilce se 

ozvalo ještě zaštěkání, asi pozdrav a rozlou-
čení, potom už bylo ticho.

Mlha se doplazila až k tábořišti a tak se Bob 
rychle sbalil a vystoupal až nahoru na skálu. 
Zamyšleně si prohlížel údolíčko cudně zaha-
lené mléčným závojem, ale cítil podivný ne-
klid, nemohl se uvolnit a užít si tu nádhernou 
romantiku.

Konečně se rozhodl. Přiznal sám sobě, proč 
je právě teď na tomhle místě. Kdepak vyhlíd-
ka! Vzdychnul a sáhnul do vnitřní speciální 
kapsičky maskáčové bundy. Vytáhl malý jed-
noduchý mobil. Na vandru ho nikdy nepouží-
val, měl ho pro jistotu, koneckonců jeden in-
farkt už měl. A věděl, že na tomhle místě je 
spolehlivý signál.

Trochu roztřesenýma rukama vytočil Žabko-
vo číslo a nechal dlouho vyzvánět. Zkoušel to 
potom ještě několikrát, ale nedovolal se. Bylo 
ticho, nepohnul se ani lísteček a mlha vše ha-
lila do nicoty.

3. místo – Próza nad 23 let
Vítězslava Felcmanová – Vitolda (Praha)

OTÁZKY
Když na baru zestárnem s ránem
a v lahvi už zbývá jen lok
I chmýří se pýří, jak planem
být slovy svých posledních slok

Až v poštářích rozzáříš toužení,
zakážeme si závazky
Bez lásky nebudem v souznění
Z tý písně zbydou jen otázky

3. místo – Poezie do 23 let 
Anna Eisenreichová (Praha)
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KTO SI TO Z NÁS 
ROBÍ SRANDU

„Čože ťa tak zaujalo? Aj ja chcem vidieť. 
Ukááááž! Neschovávaj predo mnou tu guľu! 
A negúľaj tými začmudenými očiskami, lebo ti 
ich polejem svätenou vodou.“

„Ty ma vždy dokážeš odzbrojiť. Provoku-
ješ ma, ale veď ja ťa raz zvediem na hriešne 
chodníčky a pristrihnem ti tie tvoje anjelské 
krídla. A čo tu vlastne dnes robíš? Prší, nie je 
nálada na výlety.“

„Nezahováraj, ty čertisko, a ukáž mi to, čo 
máš za chrbtom. Také tajnosti robíš vždy, keď 
sa to dievčisko niekam chystá. Nezdržiavaj  
a ukáž tú guľu, lebo ju stratíme z dohľadu  
a potom bude nuda.“

„No dobre, ale nebudeš mi do ničoho reptať. 
Rozumieš tomu? Lebo ak nie, tak spíšeme 
klasickú zmluvu s diablom, podpísanú krvou.“

„Nebuď staromódny a nerob ‚caviky‘. Sem  
s tým!“ zavelil prísne anjel.

Čert rezignovane položil ruky na stôl, roz-
tvoril ich pomaly, ako lupene kvetu a odkryl 
krištáľovú guľu. Pohľady oboch sa do nej 
zapichli a vstúpili do mikrosveta zaliateho do 
skla. V ňom sa odvíjal ničím nerušený bežný 
život.

* * *

V malom byte v strede sídliska bolo rušno. 
Chodba zaplnená batohmi, kuframi a taškami. 

„Mládež, poďte si uložiť tú batožinu, nech 
sa v pohode dobalím aj ja, idem z domu skôr, 
ako vy. Musím sa sústrediť, aby som nič ne-
zabudla. Ja nejdem do hotela ako vy, ja idem 
do lesa. Zaťko môj, a dúfam platí, ako sme sa 
dohodli, že ma do Drienova odvezieš.“

„Jasné, dobalíte sa a môžeme vyraziť.“
„Mami, nerozmyslíš si to? Veď vonku prší. Ty 

fakt nemáš rozum. Babka mala pravdu, keď 
vravela, že si ako puberťák.“

„Jóóóój Danka, nezačínaj zase tú starú pes-
ničku. Veď nás tam bude kopec takých ako 
ja. To len dnešná mládež je taká rozhýčka-
ná. Veď nie som z cukru. A čo myslíš, ako sa 
buduje imunita? Pamätaj, keď niekto zmokne  
a premrzne, nie je na vine počasie, ale nedo-
statočná výbava, a to nie je môj prípad. No  
a už je aj najvyšší čas vyraziť, tak ma poď vy-
prevadiť! A ty zaťko, osedlaj toho svojho táto-
ša, nech nemusím ísť na vlak v tom nečase.“

* * *

„No vidíš, zdržiaval si a skoro sme ju prepás-
li. Jasné, že sa niekam chystá. Už sa teším, 
ako jej to trocha okoreníme,“ usmial sa šibal-
ský pomocník boží.

„No ale, anjel! Ty začínaš byť hriešnejší ako 
ja. Čo sú to za rečí? Takéto veci mám v náplni 
práce ja, nie ty. Stratíš akreditáciu na pomoc 

blížnemu, keď budeš takto uvažovať a pre-
padneš sa do horúcich pekiel. No a ja prídem 
o džob. Nechce sa mi vypĺňať lajstrá na úrade 
práce.“

„Čo sa ty bojíš, čertisko jedno, veď kto by 
sa to dozvedel? Ani psa nehodno vyhnať von-
ku. Bude to bez svedkov. Neulievaj sa! Pridaj 
trochu decibely a ohnivé blesky, nech dievča 
spytuje svedomie, prečo radšej nezostalo 
doma.“

„Anjel, tuším ti už začínajú z tej zlatej hrivy 
vytŕčať rožky,“ hodil vystrašeno vyzerajúci po-
hľad na zlatú okrasu „vraj nevinného“ anjela.

„Kuš, pekelník, lebo ja ti tie tvoje hneď odpí-
lim a hodím do ohňa, keď ich kvôli tvojim zby-
točným rečiam stratíme z očí.“

* * *

„Ten dážď fakt nemieni ustať, mám pocit, že 
zosilnel, stierače nestíhajú stierať. No, už aj 
blesky križujú oblohu. Ten stan budem stavať 
fakt v daždi. STAN! Dával si do auta stan?“

„Ja nie.“
„No, do riti, veď ja som nechala doma stan. 

To už sme prešli najmenej päťdesiat kilákov, 
však? No, mňa porazí. Čo urobíme? Vrátime 
sa? Zavolám kamarátovi, aby ešte chvíľu po-
čkal, že sa vrátime. Cŕŕŕŕŕn, cŕŕŕŕŕn. Ahoj Kid! 
Neuveríš, čo sa mi stalo. Zabudla som stan. 
Počkaj nás, my sa vrátime, vyzdvihneme ťa 
o hodinu neskôr. Čože? Fakt? Myslíš to váž-
ne? No dobre. Ahoj! No, pokračujme v ceste. 
Kamarát hovorí, že si poradíme aj bez stanu. 
Niekam zalezieme. Bude sranda.“

* * *

„Nesklamala dievčina, nebude to nuda,“ 
plieskal si čert radostne ruky o stehná, až sa 
z nich prášilo.

„A to v tom zabudnutom stane nemáme prsty 
my dvaja,“ smeje sa anjel, až mu poskakujú 
zlaté vlasy na jeho posvätnej hlave a pridá-
va ešte ladný tanček radosti. Vtom sa zastaví  
a rozkmitá viečka, za ktorými schováva svoje 
nebové oči. Hodí veľavýznamný nezbedný po-
hľad na čerta.

„Vravela, že ide do Drienova? Tam majú na 
poli poriadne mazľavú hlinu. To môže byť zau-
jímavé. Zavolám do nebeskej centrály, že tre-
ba polia popolievať, aby úroda bola bohatá.“

„Máš čertovsky dobré nápady, aj keď si 
iba anjel,“ mädlí si čert ruky nad dobrým  
nápadom.

* * *

„Tak vďaka, zaťko, za odvoz. Pozdravuj moju 
Danku a jazdite pomaly. Ahoooooooooooooj!“

„Dovidenia. Dajte si pozor hlavne vy dvaja. 
Cez to rozbahnené pole tam hore nad dedinou 
by sa mi teda nechcelo kráčať.“ Po týchto slo-
vách nasadol a odcválal.
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„Mal pravdu, nebude to sranda,“ skonštato-
val úsmevne Kid.

„Neboj, to dáme,“ vyrazila odhodlane Lesanka.
Už po niekoľkých metroch boli z topánok 

rozmerovo mohutné a ťažkopádne monštrá  
a ich chôdza sa začínala podobať pochodu ot-
rokov v okovách. Poľná cesta sa zmenila na 
klzisko. Ani jeden si nebol istý svojím krokom. 
Obloha neľútostne kropila ďalej a nohy veselo 
podšmykovali. Hotová estráda.

„Počúvaj, Lesanka, cesta je na figu. Ale po-
zri, tá kukurica vedľa má trávnaté podložie. 
Reznime to rovno cez kukuricu.“

O pár sekúnd už iba kmitanie vrcholov stat-
nej kukurice náznakom prezrádzalo smer ich 
presunu.

* * *

„Ale s tebou vybabrali, hehehehehehe,“ 
rozosmialo sa štrbavým úsmevom čertisko.

„A s tebou vari nie? Veď ty prvý si špehoval 
cez tú guľu, že si zas užiješ srandu.“

„No hej, ale teraz vymýšľaš viac čertovín ty, 
než ja. Za chvíľu sa z teba stane padlý anjel.“

„Vieš čo, staraj sa o seba,“ otočil sa urazene 
anjel a odul pery evidentne sklamaný nad vý-
vojom situácie.

* * *

Medzitým Kid s Lesankou došli na zablatený 
flek trampskej osady, ktorej výročný oheň mal 
o chvíľu zahorieť. Viac ako päťdesiat kamará-
tov sa schovalo pred dažďom pod prístrešok, 
odkiaľ zneli gitarky, bendžo, basa aj husle. 
Vlajky sa kúpali vo výdatnom daždi a pagoda 
prikrytá igelitom čakala na svoju chvíľu. Obaja 
hneď po príchode zapadli v dave trampov, kde 
v dobrej nálade zabudli na trampoty bežného 
dňa i celého života. A dážď? Ten sa stal už iba 
romantickou kulisou k piesňam, ktoré sa niesli 
údolím: „Kapkami si déšť do plachet vozů zpí-
vá … . … Padá dážď a vzduch zvlhol vodou, 
musím ísť ďalej cestou sám…“ Pagoda mala 
šťastie, že čerti milujú oheň. A špeciálne tento 
výročný bol pod dohľadom pekelníkov dvoch. 
Strážil ho pekelník určený šerifom osady, ale 
najväčšiu zásluhu na tom, aby oheň nezhasol, 
mal čert so známkou pravosti. Poctivo udržia-
val oheň a spolu s nespratným anjelom sa do 
rána zabávali na tanečných figúrach trampov, 
ktorí na chvíľu opustili bezpečie prístreška, 
aby v lese odliali svoje zásoby tekutín. Nad 
zaplaveným lesom sa vznášal spev starých 
trampských hitov až do rána.

* * *

„Čo vy dvaja to tu stvárate? Máte vy svedo-
mie kaziť Sanchezovi výročný oheň na po-
svätnej pôde tohto trampského raja?“

„Čit, neruš nám zábavu. Kto je ten drzáň?“ 
obrátil čert spýtavý pohľad na anjela.

„Psssst, to je môj šéf,“ zadrhol sa hlas  
v hrdle anjela.

„Pane Bože!“ vyskočilo z čerta.
„Áno, je to on,“ sklopil zrak anjel.
Veľký šéf schytil anjela za krídlo. „Ty maž 

na svoje miesto a ty upaľuj domov! Lucifer už 
vyhlásil pátranie, trest ťa neminie. Moment! 
Ešte stojte! Najprv práca. Kým začne svitať, 
že bude všetko, ako má byť. Slnko zobudiť, 
blato vysušiť. Bačkoru priviesť na flek, lebo 
bez jeho piesní by to nemalo ten správny ko-
niec. Na včerajšok má ospravedlnenku, mal 
koncert.

Ráno bolo presne podľa božieho plánu. Sln-
ko rozlialo svoje lúče po celom fleku a pohlád-
zalo unavené, ale šťastné tváre. A ranná káva 
chutila zas o niečo viac, ako včera. Tá včeraj-
šia už patrí spomienkam. Tá dnešná je totiž 
najčerstvejšia.

3. místo – Próza nad 23 let
Jana Matzová – Amazonka (České Velenice)

PŘÍPAD JABKO
Doktor Libor Hrobský otevřel dveře do vý-

čepu hostince Na růžku a chvíli se zmateně 
rozhlížel. Kruhy hlav návštěvníků soustředě-
né kolem stolů, teď rozmazané zamlženými 
skly brýlí, mu připomněly Špálův obraz Ra-
psodie v modrém. Ten obraz potkával devět 
let na chodbě základní školy. V devítce ho 
omylem sestřelil přesně kopnutým přímákem 
a rodiče zaplatili náhradu reprodukce ve výši  
116,- Kčs. Slušná cena za to, že další genera-
ce už nemusely trpět. 

„To už je čtvrtek?“ proplul kolem něj hos-
podský Tonda s vějířem půllitrů. „Ten váš stůl 
máte samozřejmě volnej,“ dolétlo k němu už 
od pípy. 

Nasadil si vyčištěné brýle a zamířil kolem 
kulečníkového stolu do rohu místnosti. Na 
stole v koutě stálo pivo a keramická miska so-
lených arašídů. Kabát a bekovku pověsil na 
věšák vedle novin skřípnutých v bambusovém 
rámu, který tu visel už před čtyřiceti lety. To mu 
bylo osmnáct a do hospody vstoupil plný iluzí.  
Z omšelé aktovky vylovil zelené desky s úhled-
ným nápisem: „Případ Jabko“. Naslepo zalovil 
v misce s arašídy a desky otevřel. V posled-
ní době se mu toho sešlo na stole moc. Sa-
mej veřejnej pořádek. Manželé, hromádkáři, 
sousedi. Sem tam facka. Taky čemu se divit. 
Podzim přetékal do zimy, brzy tma, v televizi 
pomatený seriály od scénáristů, kterým došla 
člověčina a nahradili ji krví, a porouchaný ven-
tilky přetlaku. Za tu dobu, co dělal právo, do-
spěl k názoru, že lidi na sebe uměj bejt pěkně 
hnusný a že jim to nedochází a jiný bejt ani 
nechtějí. Tenhle jedinej majetkovej přestupek 
v pohoří lidský nenávisti ho zaujal. Vlastně mu 
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připadal jedinej trošku lidsky milej. A sám taky 
jezdil na vodu. Hlasitě usrkl pěnu, špičkou 
jazyka posbíral zbytky zavěšené na převisu 
kníru a zkontroloval hořkost. Sáhl pro první tři 
listy sešité kovovou sponkou a pomalu se za-
četl do úředního.

Bc. David Koníček, 
16. 8. 1998, student, 
Západočeská universita v Plzni, 
Fakulta aplikovaných věd

„Jsem vodák začátečník. Vlastně teď už 
konečník. Na vodu už nepojedu. Nikdy! A za 
to může pan Klátil. Nevím jak se jmenuje. 
Všichni mu říkali jenom Klátile. Nápad jsem 
dostal díky komentáři pod recenzí knihy Proč 
bychom se netopili. No, řekněte sám. Mod-
rá obloha, zlatavé sluneční paprsky, hučení 
vody, údery pádel o hladinu, kouř táboráků  
a to vše s partou kamarádů. Nezní to lákavě? 
A byl konec prázdnin. Samozřejmě, že jsem 
se řádně připravil. Stáhl jsem si hned několik 
praktických aplikací. Vodáckou kilometráž, na-
vigaci, počasí, mapu kriminality, první pomoc, 
záchranný integrovaný systém, hodnocení re-
staurací. Všechno vypadalo dobře. A pak se 
objevil problém. Kanoe je opatřena koňadrou. 
Psali. V půjčovně ale jenom loď, vesta, pádla 
a sud. O koňadře ani slovo. Přišlo mi to div-
ný. Co s ptákem na lodi. Ale ty stránky byly 
hodně navštěvovaný a měly dobrý hodnocení.  
A horníci si taky brali do dolů kanára. A tak 
jsem si stáhl ještě aplikaci Birdnet – rozpozná-
vání hlasů ptáků a koupil ornitologickou síť. 
Kdo mohl tušit, že je to nějaká šňůra. Ale to mi 
řekl až pan Klátil. A ten náhon nad tábořištěm 
vypadal opuštěně a slibně. Tak jsem ji tam na-
šponoval.“

Jan Teršl, 12. 4. 1968, svářeč
„Při vší skromnosti o sobě můžu říct, že jsem 

dobrej vodák. Teď už sice žádný divočiny, ale 
skalpy všech těch normálních alpskejch a slo-
vinskejch řek mám zavěšený na opasku. Teď 
už jenom takový šolíchání. Prostě třikrát za 
rok pohladit vodu pádlem po vlasech, posedět 
u ohně, dát si nějaký pivko a hlavně bejt mezi 
těma, co mluví stejným jazykem. Tak to bylo  
i letos v srpnu. Jenže Mrkváč na poslední chví-
li cuknul. Nějaká rodinná oslava. A já už měl 
loď objednanou v Sušici. A tak jsem jel sám. 
Ten první den jsem chtěl spát na Perníkovým 
mlejně. To je nový vodácký tábořiště, kde ma-
jitel nemá vodáky rád. Proto je jich tam málo. 
Ale zase svatej klid. Nevím, jestli to znáte  
v Žichovicích nad jezem. Ono to tam dost táhne. 
Na to tábořiště se musí vyjet ještě nad jezem  
z proudu do úzkýho ústí náhonu. Tam je při-
stávací molo. Na molu stál tenhle Šmrdla  
a čučel do mobilu. Šmrdla jsem mu začal říkat 
proto, že po tom křápu furt šmrdlal prstem. Jak 
se jmenuje nevím a na vodě je to stejně jedno. 

No a jak se blížím k tomu molu, začal ten Šmr-
dla něco hejkat a panicky poskakovat a než 
jsem pochopil, co se děje, byl jsem namotanej 
v síti. A protože se v síti blbě pádluje a ještě 
hůř i plave a kousek už jsou česla malý vodní 
elektrárny, vykrysil jsem a zařval na toho tajtr-
líka, ať mi jde pomoc.“

Bc. David Koníček 
„Já jsem trochu zpanikařil. Nedivte se. Pan 

Klátil vztekle hejkal zamotaný v síti a aplikace 
Birdnet hlásila dokola: homo sapiens, homo 
sapiens. Než jsem celý rozklepaný našel apli-
kaci Záchranka, chvíli to trvalo. Nakonec jsem 
ale zjistil, že tam stejně nepíšou vůbec nic  
o záchraně tonoucího v síti a když jsem se 
podíval na vodu, nebyl tam ani pan Klátil, ani 
jeho loď a ani moje síť a já myslel, že se utopil. 
A tak jsem běžel na tábořiště pro pomoc. Tam 
už seděl pan Klátil u ohně, z ohně se plazily 
provázky ornitologické sítě a on pil pivo. A tak 
jsem se mu šel omluvit, že jsem prostě jen če-
kal na tu koňadru a ta síť stála pět a půl tisíce. 
On na to, jako že dobrý a že to smáznou ještě 
tři piva a dva fernety. Bylo mu úplně jedno, že 
s tou sítí je to už pět tisíc šest set sedmdesát. 
Ale byl jsem zticha. Taky jsem na tom měl svůj 
díl viny.“ 

Jan Teršl
„Začátky byly těžký. Kdybych vám měl vy-

právět o svojí první vodě. Ale jo. Chvíli jsem 
dělal dámu. Po třech pivech a dvou ferne-
tech, co mi vnutil, mi ho nakonec bylo líto.  
A jak už jsem ztratil díky tomu fernetu veškerej 
pud sebezáchovy a soudnost, vysvětlil jsem 
mu, co je ta koňadra, a navíc, nabídl mu místo 
háčka na svý lodi. Prostě jsem vyměk a řekl 
si, že mu můžu dvacet let sbírání zkušeností 
zkrátit třeba jenom na dva roky. A to byla chy-
ba. Ráno mě vzbudil už v šest. Zase šmrdlal 
prstem po mobilu a že podle nějaký aplikace 
na nás táhne fronta a od devíti má bejt průtrž 
mračen. A tak jsem oželel to ranní ohníčko-
vý kafe a v půl sedmý už seděl jako idiot na 
vodě zachumlanej v pláštěnce a pomalu mně 
docházelo, že všechny kiosky po cestě budou 
zabedněný, hospody zavřený a že pojedu až 
do Horažďovic úplně na sucho. V devět pálilo 
slunce jako škodovácká pec při odpichu, nebe 
blankytně modrý jako šmolka a nikde ani be-
ránek. A když jsem se ho zeptal, kde jako je 
ten ceďák, podíval se do toho svýho mobilu 
a zamumlal něco o tom, že si tam nějak ne-
dopatřením nastavil Hanušovce nad Toplou. 
Tak jsem nasranej zastavil, serval pláštěnkju 
a nacpal jí do sudu a vyrovnaným hlasem mu 
vysvětlil, že okamžitě zmizí v sudu i ten jeho 
křáp s nakousnutým jabkem a že za zatáčkou 
je rejžoviště, což je jediný trošku technický 
místo na celý Otavě.“
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Bc. David Koníček

„Rejžoviště jsou i řady dřevěných pilotů za-
ražených do dna, co zabíhají do středu řeky. 
To místo je záludný proto, že když je míň vody, 
musí loď mezi těmi zátarasy prokličkovat. Ten 
den pršelo asi jen v Hanušovcích nad Toplou. 
Takže nás čekalo to kličkování. Pan Klátil ří-
kal, že si najedeme trošku víc zleva. A tak 
jsem začal přitahovat. Než jsme do toho vlítli, 
začala ječet nějaká ženská: Odbočte prudce 
vpravo. Odbočte prudce vpravo. Až pozdě mi 
došlo, že se mi spustila navigace v sudu. A jak 
mám z ženských respekt, hrábnul jsem pár-
krát pádlem. Loď se nečekaně stočila na bok  
a bortem narazila do první řady pilotů. Náraz 
mě vymrštil ze sedačky a přehodil na druhou 
stranu. Hned jsem šel pod vodu. Proud mě 
vláčel nekonečně dlouhou dobu po kameni-
tém dnu, před chvíli světlo a chvíli temné ob-
rysy kamenů. Zastavil mě až náraz do další 
stěny. Tady jsem zasekl prsty do konstrukce 
a začal ručkovat ven z proudu. Konečně jsem 
ucítil pod nohama dno a postavil se. Kousek 
ode mě se kolébal můj sud. Loď s panem Klá-
tilem byla pořád napíchnutá na první stěně  
a pan Klátil divoce pádloval a ještě divočeji 
řval. Po chvíli to ale vzdal, nechal se otočit  
a rejžovištěm prokličkovalo nadmuté břicho 
kánoe a za ním i hlava pana Klátila. A jak jsem 
byl v šoku, vytáhl jsem ze sudu mobil, zavřel 
navigaci pro cyklisty a klepl na ikonu Záchran-
ka. Tady jsem našel odkaz utonutí a rychle jej 
otevřel. Do okénka doby strávené pod vodou 
jsem napsal dvacet minut. Možná to bylo i dýl, 
ale šel jsem na spodní hranici. Pak jsem se 
vyděšeně podíval na displej. Tam červeně bli-
kalo jediné slovo. Exitus! No a v té smrtelné 
křeči se přiřítil pan Klátil a bylo mu úplně jed-
no, že už nejsem. Vyrval mi telefon z rukou  
a hodil ho do řeky. Chápete to. Jabko za deset 
talířů. A potom odjel.“

Jan Teršl
„Vůbec nevím, co mu tam hráblo. Napřed to 

přitahoval pěkně nalevo a najednou začal zbě-
sile pádlovat. Už jsem byl na kotrči prd platnej. 
Chytli jsme bortem hned tu první hať. Po ná-
razu mi vykrysil z lodi a za ním i jeho sud. Já 
jsem to ještě zkoušel pár vteřin držet na pád-
le, že bych se po prdeli došoupal zpátky do 
proudu, ale mačkalo mě to čím dál víc a abych 
nezničil loď z půjčovny, tak jsem to pustil. To 
už stál na břehu a zase šmrdlal v tom svým 
mobilu. Když jsem k němu doběhl, byl celej 
bílej a mlel něco o tom, že je mrtvej. ‚Teď ještě 
ne, až za chvíli!!!‘ zařval jsem na něj a potom 
jsem mu z rukou vyrval ten mobil a švihnul  
s ním po proudu. No a představte si. Čtrnáct!! 
A pak jsem skočil do lodi, na jeden zátah dojel 
až Horažďovic a tam akorát sundávali židle ze 
stolů. Uklidnil jsem se až po třetím pivu.“

Doktor dočetl oba výslechy a pak celý spis 
prolistoval. Nakonec se vrátil k výslechu Jana 
Teršla. Na první stránce našel to, co potře-
boval. Sáhl do omšelé aktovky a vytáhl ještě 
omšelejší tlačítkový mobil a udělal něco, co ve 
své praxi nikdy neudělal. 

„Teršl,“ ozvalo se po chvilce z reproduktoru. 
„Dobrý večer. Doktor práv Hrobský. Předse-

da přestupkové komise. Mám tady na stole 
ten váš případ. Zničený mobilní telefon Apple 
iPhone X z letošního léta. Není běžnou pra-
xí, že bych volal účastníkům řízení. Ale jako 
bývalý vodák a hlavně proto, že to vnímám 
asi stejně jako vy, chtěl bych vás upozornit na 
jednu věc. Poškozený si cení zničený mobilní 
přístroj na deset tisíc a vy sám uvádíte čtrnáct. 
Nejdete tak trochu sám proti sobě?“ 

V telefonu bylo chvíli ticho a pak se ozval 
hlasitý smích.

„Je. Děkuju pane doktore. Já o penězích nic 
neříkal. To jenom, jak jsem byl rozpumpova-
nej, tak jsem tím mobilem hodil rekord. Rov-
nejch čtrnáct žabek.“ 

1. místo – Próza Oldpsavci
Jan Valeš – Jeňýk (Holýšov) 

JEDEN Z NÁS
„Šmarjápanno – je to tady!“ vykřikla v duchu 

Květa Kaiglová a automaticky nohou hledala 
nášlapné tlačítko. Nebylo tam. V dobách, kdy 
dělala za přepážkou banky, na něj bylo spo-
lehnutí, ale co si k důchodu přivydělává v po-
kladně tohoto bezvýznamného nádraží, není 
na co šlápnout. Leda venku do… „No a tam 
teď právě jsem!“, ještě se jí prohnalo hlavou.

Před malou chvílí se černým sprejem po-
čmárané vchodové dveře otřásly ve futrech 
a ryčný kovový zvuk se v uši rvoucí kakofonii 
rozletěl vylidněnou, mizerně osvětlenou ná-
dražní halou. Dávno nemoderní, přesto ještě 
dlouho nikoliv starožitné nádražní hodiny, se 
div-div nerozsypaly. Zachovaly však dekorum 
a nepohnuly ani ručičkou. Do doznívajících 
tónů břeskného úvodu nyní sólově zaznívalo 
staccato jediného tónu, jak těžká obuv začala 
dopadat v pravidelných intervalech na dlažbu 
haly. Už v okamžiku, kdy dirigent v podobě 
dávno nefunkčního brana poprvé máchl tak-
tovkou, zvedla Květa Kaiglová oči od knížky 
a snažila se přeostřit na příchozího. Vysoké 
kožené boty, dlouhý kožený kabát, široký klo-
bouk stínící oči, zbytek ostře řezaného obli-
čeje ukrytý v houštině plnovousu. Řemeny 
přes ramena prozrazovaly, že cosi vleče na 
zádech.

A teď tu stál před ní a dělilo je jen osm mi-
limetrů poškrábaného a ušmudlaného skla. 
Tiše, bez jediného slova, jí podával pomačka-
ný lístek.
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„Tohle je přepadení! Žádný řev a všechny 
prachy sem!“ Ani to nemusela číst.

„Ale já nemám…“ – víc zformulovat nedo-
kázala. Jak si lupič přešlápl na druhou nohu  
a trochu se přitom pootočil, zahlédla k batohu 
připevněnou polní lopatku a ledový blesk jí sjel 
z šíje přes celá záda. Židle pod ní se zbortila a 
ona se se žuchnutím svalila do mělkého hro-
bu, který si před chvílí sama musela lopatkou 
vykopat.

Příchozí zcela nepatrně pozvedl hlavu. Žád-
né výrazné gesto, jen titěrný, jakoby udivený 
pohyb. Stačil však, aby na ni teď z pod krempy 
širáku hleděly stejně pronikavě, jako nevěříc-
ně zároveň, jeho tmavé oči. Aniž řekl slovo, 
prstem poklepal na lístek, co zůstal ležet na 
pultu a pomalu jej sunul směrem k poklad-
ní. Třesoucí se rukou ho uchopila, zvedla ho  
k očím a četla:

Mladotice zastávka, přes Plzeň, jedno-
směrná. Slevu nemám. Díky!

V té chvíli se ulevilo i hodinám nad vchodem 
a s hlasitým hrknutím přidaly dalších šedesát.

* * *

„…zdá, že budu mít společnost! Tak pará-
da, pokecáme! A já se bál, že nebude s kým.  
V tuhle dobu už jezdí jenom skalní, takoví jako 
jsem já, kdepak študáci a všichni ti prázdnino-
vý dobrodruzi! Ti maj‘ radši pohodlí a teplíčko. 
No nemám pravdu?“

Měl. Ale že by nám ji musel sdělovat už od 
odbočky pod skalou, jsme si vážně nemysleli.

„Už jsem skoro u vás! Děláte voheň, co? Je 
to cejtit po lese. Kdepak, to se poznaj skal-
ní! Fakt jsem rád, že jsem na vás narazil. Na 
nádraží nebyla ani noha, v hospodě taky ne, 
tak už jsem to skoro vzdal. A najednou nasaju 
– a kouř! A už jdu jako po kompasu! Kouřovej 
kompas tomu říkám, víte?“

Ještě stále nebyl v přítmí vidět, ale podle blí-
žícího se hlasu a praskání větviček bylo zřej-
mé, že každou chvíli vstoupí na kemp.

„Vono bejt na vandru sám taky není špatný. 
Kdepak! Člověk může o ledasčem popřemej-
šlet, to zase jó. Ale stejně! Lidi jsou tvorové 
společenský, že jo? Rodina, kamarádi, taky 
na pracovišti se různě družej… tak je to přiro-
zený, říkám. Dyť i ty zvířata se družej. Někte-
rý teda ne. Třeba šnek. Už jste někdy potkali 
stádo šneků? Já teda ne! Ale to sou výjimky. 
Jinak se družej. Ty zvířata. No lidi taky, to je 
jasný. Kdepak sám v lese! Koho baví čumět 
do ticha, když je tolik historek, no ne? Vyprá-
vění u vohně, to já miluju! A nejsem žádnej ml-
čoch takovej, taky rád přidám něco do placu!“

Pak se ozval takový ten zvuk, jako když 
někde něco žuchne na zem. Nebo někdo.  
A klení.

„Svinská lávka jedna! Nebyla vidět. Ale dob-
rý kluci, vody v potoce moc není. A zlámenej 

nejsem. Skalního trampa hned tak něco nedo-
stane, no ne?“

To „no ne?“ už nám říkal do našich vyděše-
ných očí.

„Tak ahój! Já sem ňákej Němej,“ jal se nám 
zalamovat palce. „Vono za chvíli poznáte, že 
je to taková sranda vod mejch kamarádů. Ta 
přezdívka, víte? Vono to s tou němostí není 
tak zlý. Koukám, dřeva máte dost, tak že bych 
došel až ráno? Můžu si sednout, že jo?“ ptal 
se už se zadnicí usazenou na lavičce.

Ten večer už se ani jeden z nás ke slovu po-
řádně nedostal. Jen šerif dokázal umně využít 
okamžiku, kdy Němej přiložil k ústům čutoru  
a rychle zadrmolil:

„Tak my už asi půjdem zalehnout.“
„Jó? Úúž? No nevadí, vám to dopovím zítra!“

* * *

Cárek pohledem vyhledal hostinského a ges-
tem naznačil, že teď je ten správný čas na tři 
malý. Hostinský se pootočil k vitríně za sebou 
a prstem ukázal na poloplnou lahev s charak-
teristickým F na vinětě. Dočkal se uznalého 
kývnutí. Zvětšením vzdálenosti mezi palcem  
a ukazováčkem zkusil smlouvat o velké, ale 
Cárek potvrdil původní objednávku tím sa-
mým gestem, jen s opačným směrem pohybu 
prstů. Tácek dorazil obratem.

„Hele chlapi, sem do Mantiný občas nějakej 
ten trempík zabloudí, ty známější písničky už 
docela znám, ale abych zpíval… to po mě vo-
pravdu nechtějte!“ mrknul na ně, když tácek 
pokládal na temně červený ubrus. „Ste se už 
nějaký texty od loňska mohli naučit, ne?“ po-
ťouchle se usmál. Všichni tři mu úsměv opla-
tili a společně odlehčili tácku. Vrátili trpaslíky 
na nerezový ovál a s pochvalným kývnutím 
hostinskému poděkovali. Pak ten, co seděl 
pod oknem, popadl zpěvník, zalistoval v něm  
a s bohulibým úsměvem jej před Cárka položil 
otevřený na nové stránce. Ten kývl, že ta by 
jako šla. Krk kytary zaškrtil kapodastrem, chví-
li znalecky kroutil ladícím kolíkem a pak s nad-
šením zostra hrábl do strun. Lokál hospůdky  
U Eretů se začal plnit dalšími akordy.

Bylo už o dost později, když jimi byla hos-
poda naplněná až po nově vymalovaný strop  
a v lahvi s charakteristickým F na vinětě zbyly 
už jen panáky na cestu. Zvenku zaznělo něco 
jako hladové mlasknutí, a když za třetí posta-
vou cvakla klika, hustá tma tiše polkla.

„Co to tu-tu máš zama-gry?“ zeptal se alko-
holem ztěžklým jazykem chlapík v lesáckých 
montérkách, který dnes u stolu štamgastů sla-
vil konec pracovního týdne.

„Myslíš tyhle?“ ukázal hospodský za sebe 
směrem ke dveřím. „Nevím. Jezdí sem kaž-
dý rok. Vždycky takhle na podzim. Ale co sou 
zač…?“ pokrčil rameny. „Slovo z nich nikdá 
nevypadlo jediný. Hrajou, ale nezpívaj. Ale 
útratu udělaj a sou slušný, tak je mám celkem 
rád. Takovej unikát vlastně. Nebo si už někdy 
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slyšel o třech němejch čundrákách v jedný 
partě?“ Hostinský zaregistroval prázdný půllitr 
nad hlavou hosta a kvapně vyrazil k pípě. Už 
zády k montérkám ještě dodal: „A nehoupej se 
porád na tý židli, hergot!“

Pozdě.
„Já, ty voe, nesšel!“ dostalo se mu odpovědi 

tak nějak hezky od podlahy.

* * *

Sobotní ráno se vyvedlo nádherně. Babí léto 
se rozhodlo utratit všechny barvy, které z toho 
pravého zbyly a ještě je skvostně nasvítit pa-
prsky nízko položeného slunce. Přesně, jak 
slibovala předpověď počasí na celý víkend. 
O čem se ale v předpovědi vůbec nezmínili, 
byla existence Němýho. Ten teď sice – pokud 
se nepočítalo hlasité chrápání – dělal čest 
své přezdívce, ale něco už viselo ve vzduchu.  
K zemi to spadlo, sotva šerif zalil naše ranní 
kafe. Ten jeho proklatej kompas nebyl jenom 
kouřovej.

„Kamarádi, to vaše kafe ale voní! A já pako 
jsem si ho zapomněl zabalit…“

„Jedno navíc určitě máme,“ rychle odpově-
děl šerif v naději, že kafe na nějaký čas zacpe 
Němýho ústa.

„A taky tu odněkud nádherně voní opečená 
klobása!“ kul Němej železo, dokud bylo žhavé. 
A ono bylo. Kdo by tušil, že ten chlap bude 
mlít i s plnou hubou. Tehdy jsme poznali, že i 
tak krásně malovaná sobota se může změnit 
v trýznivě nekonečné peklo. A to nám Němej 
večer slíbil, že tu poslední historku nám poví 
hned, jak ráno vstane. Teda samozřejmě po 
kafi, jestli ještě máme.

* * *

Sobota proběhla v poklidu a ve znamení 
příprav. Než bys řekl švec – kdyby to někdo 
udělal – byl tu slavnostní večer. Zbylé dvě 
postavy povstaly, když se šerif Cárek vrátil 
s fagulí. Oheň se rozhořel a bylo slyšet jen 
praskot hořícího dřeva. Za ty roky jim minuta 
ticha už nepřipadala tak nesnesitelně dlouhá 
jako tehdy. Během těch sedmi let jim došlo, že 
se přece drží za kamarády. A tak teď už zase 
měla svých šedesát jako dřív. I když… Tem-
ným večerem se nesly akordy Vlajky, jíž ale 
chyběla slova. Kytara dohrála a šerif pokynul 
kamarádům, aby se posadili. A pak se hrálo 
dál. A hrálo se dlouho do noci. Ale nezpívalo.

* * *

Nedělní ráno se vyvedlo nádherně. Babí léto 
se rozhodlo utratit všechny barvy, které z toho 
pravého zbyly, a ještě je skvostně nasvítit pa-
prsky nízko položeného slunce. Přesně, jak 
slibovala předpověď počasí na celý víkend. 
Šerif hrnečkem odměřil tři dávky vody a usa-
dil očouzený ešus mezi žhavé uhlíky. Za chvíli 

už kempem voněla káva. Zdánlivě sice nebylo 
kam spěchat, ale přesto měli všichni za chví-
li zabaleno. Už zase něco viselo ve vzduchu, 
ale k zemi tentokrát nespadlo nic. Ve vzduchu 
visely otazníky, ale nikdo se nezeptal.

* * *

Víkend utekl jako vždy, a i když ještě skýtal 
krátký čas, k nádraží to přece jen bylo kus 
cesty. Zbylo už jen jediné – zápis do osadní 
kroniky. Šerif ji vyzvedl z úkrytu, vyndal z pla-
tového boxu a vybalil z voskovaného papíru.  
Z kapsy vyndal propisku, aby kronice svěřil, že:

Dne 10. 10. 2020 zahořel v Tichém kempu 
34. výroční oheň osady Klejnoty.

Ani letos nikdo nepromluvil o tom, kdo 
před sedmi roky použil šerifovu polní lo-
patku, aby vykonal, co musel, a stal se tak 
naším zachráncem i prokletím zároveň. 
Tradice tichého potlachu proto zůstává za-
chována.

               C.

Pak předal kroniku dál a k jeho C. přibylo ješ-
tě J. a V. Nato ji opět zabalil, pečlivě zacvakl 
plasťák a ten uložil zpět na místo. Šerifskou 
lopatkou zahrnul zeminu, potom ji obřadně 
očistil a připnul ke své Alici. Tu obloukem 
hodil na záda. Do pečlivě vyčištěného ohniš-
tě položil smrkovou větvičku a nasměroval ji  
k nádraží. Pohlédl na své druhy a rukou mlčky 
udal směr.

* * *

V maličké kanceláři v prvním patře nádražní 
budovy otevřela její vedoucí dopis, rychle ho 
přelétla očima a s pohledem upřeným dolů na 
výpravčího, který právě posílal do světa dvě 
obstarožní osmsetdesítky, se zeptala své ko-
legyně:

„Janičkóó, máme někoho na pokladnu?“
„Minulý týden volala jedna paní. Mám tu na 

ní telefon. Proč?“
„Tak jí prosím zavolej. Kaiglová dala výpo-

věď.“

2. místo – Próza Oldpsavci
Václav Stričko – Vašýk (Praha)

REBEL 
S PŘÍČINOU

Lesem utíkal muž. Utíkal jako šílený a za 
ním se hnala smečka jeho pronásledovatelů. 
Muž utíkal a nevšímal si větví, které ho šlehaly 
přes celé tělo. Když mu jedna z větví shodila 
z hlavy klobouk a lesem zasvítila hříva bílých 
vlasů, jeho pronásledovatelé nabrali správný 
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směr a přidali do tempa. Muž také přidal na 
tempu, ale vzdálenost mezi ním a jeho proná-
sledovateli se stále zmenšovala.

Najednou doběhl ke skalní stěně. Nahoru 
nemohl a ze zbylých tří stran už přibíhaly po-
stavy v uniformách.

Muž se obrátil směrem k nim a zvedl ruce 
nad hlavu na znamení, že se vzdává. 

Ti v uniformách věděli, že vyhráli.
Pronásledovaný muž si byl zcela jistý, že ne-

prohrál.
* * *

„Tak vás máme zase zpátky, pane Vaněk.“
Žena v bílém plášti, silně komisního vzhledu, 

seděla za velkým stolem, na kterém byla ve 
stojánku mosazná jmenovka.

MUDr. Božena Lebeda, CSc.
primář psychiatrického oddělení

Z druhé strany stolu seděl muž v erárním 
županu, s apatickým výrazem ve tváři a zápla-
vou bílých vlasů na hlavě.

„Tak takhle, pane Vaněk, takhle by to nešlo.“
Bez reakce.
„To bylo už potřetí.“
Stále bez reakce.
„Potřetí jsme museli zburcovat policii a ta 

vás naháněla někde po lese.“
Oslovený si vydloubl z nosu holuba a cvrnkl 

ho směrem k odpadkovému koši.
Minul. 
„To máte z toho, pane Vaněk, to máte  

z toho,“ primářka Lebeda začala zvyšovat 
hlas.

„Někde v lese si hrajete na indiány a hygie-
nický návyky jsou fuč.“

Dlouhovlasý muž si sundal pantofle a začal 
se ukazováčkem pravé ruky probírat mezi prs-
ty na nohou. Občas si k ukazováčku přičichl  
a pokýval hlavou.

Primářka Lebeda mírně zbledla v obličeji.
„Tak a dost, pane Vaněk, utekl jste potřetí, 

ale já vám garantuju, že naposledy.“
Útěkář Vaněk si přestal očichávat prst, po-

díval se na primářku a mírně mu zacukaly 
koutky.

„Však on vás ten smích přejde, Vaněk.“ Pri-
mářčin hlas pomalu přicházel o profesionální 
tón.

„Půjdete pěkně na samotku, teda chci říct 
jednolůžák, a jak dobře víte, na oknech i na 
dveřích jsou mříže. Cha.“

Poslední primářčino zavýsknutí už mělo  
s profesionálním přístupem společného pra-
málo. 

Do kanceláře se vkolíbal zřízenec postavy 
golema, uchopil apatického Vaňka do jedné 
ruky a odnesl ho na pokoj.

Primářka Božena Lebeda si zcela neprofesi-
onálně nalila dvojitý koňak.

* * *

Sedím si na záchodě a čekám. Golem po-
stává někde venku. Okénko na zdejších toale-
tách má asi třicet čísel napříč, k útěku je tedy 
nezpůsobilé a můj osobní bodyguard, hlídač  
a žalářník v jedné osobě se může věnovat ba-
lení sestřiček a čekat, až toaletu opustím. 

To ovšem hned tak nebude. Stále čekám.
Po chvíli cvaknou dveře a šouravý zvuk pan-

toflí signalizuje, že toaletu navštívil další pacient.
Vrzli i dveře od vedlejší kabinky.
„Seš to ty, Karle?“
Žádná odpověď.
Snad to pako na mě nezapomnělo.
„Tak seš tam, Karle?“
„Nejsem Karel,“ zazněl dutý hlas odvedle.
„A kdo teda si?“
„Jsem Vladimír Iljič Lenin.“
A hrome. Porucha identity mého spolupaci-

enta a kamaráda Břéti Kudláčka se evidentně 
nelepší. Vlastně se spíš zhoršuje. Minule byl 
Karel Čtvrtý a teď je Lenin.

Včera Otec vlasti a dneska paralýzou stižený 
bolševik.

„Ať žije revoluce,“ zašeptal jsem tiše, „máš 
to pro mě?“

„Ať žije,“ odpověděl Vladimír Iljič Kudláček 
a podstrčil mi pod stěnou kabinky podlouhlý 
úzký balíček.

„Díky Vladimíre Iljiči, máš to u mě.“
„Až nastane světová revoluce, ozvu se,“ roz-

loučil se Iljič Kudláček a spěšně opustil toale-
tu. Asi běžel naládovat Auroru.

Zastrčil jsem balíček do ponožky a vydal 
jsem se za golemem, aby mě odvedl zpátky 
na pokoj. Našel jsem ho na sesterně, v úzkém 
kontaktu s vrchní sestrou. Za toto vyrušení mě 
golem na můj pokoj prakticky zahodil. Naštěstí 
jsem ale na sesterně zaslechl to, co jsem po-
třeboval. Dnes v noci má být bouřka, doprová-
zená krupobitím.

* * *

Je noc a kroupy mlátí o plechovou střechu ga-
ráže, nad kterou se nachází okno mého pokoje.

Okno, které je přesně jak říkala primářka Le-
deda, opatřeno mřížemi. 

Silnými mřížemi. Každá tyč má minimálně je-
den a půl coule. Primářka ovšem nemá tušení, 
že celá konstrukce mříží drží pouze na čtyřech 
šroubech. A na ty bohatě postačí pilový list, 
který mi na záchod propašoval Otec vlasti, Iljič 
Kudláček Uljanov. 

A vrzání pilového listu velice krásně zanikne 
v kanonádě, kterou vytváří kroupy na plecho-
vé střeše pod mým oknem. A z té už je to na 
zem jenom kousek.

* * *

V automobilu Škoda Octavia s nápisem „Po-
máhat a chránit“ zapípala vysílačka a vytrhla 
oba dva členy posádky z rozjímání.
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„Chlapy, máme poplach. Ze Zámečku jim 
zase někdo frnknul. Hlaste se mi.“

Ten mladší se už natahoval po vysílačce, ale 
starší kolega ho předešel.

„My jsme daleko a šetříme rušení nočního 
klidu. Konec.“

Mladší z policistů se na staršího udiveně po-
díval.

„Zámeček máme za rohem a nic nešetříme.“
„To je sice pěkný, ale já už ze Zámečku niko-

ho nehledám.“
„Proč?“
„Protože je to určitě zase ten indián a toho 

jsem hledal už dvakrát.“
„Pochopitelně. Kdo jinej než indián,“ pronesl 

ten mladší chlácholivě v domnění, že kolegovi 
náhle přeskočilo.

„Jen se směj. Tři dny jsme po lese hledali 
dědka, co má bílý háro až na záda. Pak jsme 
ho našli sedět v klidu u ohníčku. Ještě nám 
nabízel vopečenýho buřta, čaj s rumem a řikal 
nám bílý tváře. Nebejt tenkrát u zásahu ten 
bonzák Bartoš, tak jsem si ten rum snad i dal.“

„A jak to dopadlo?“
„Normálně. Dědka jsme dovezli zpátky do lé-

čebny a von jim do tejdne vzal čáru znova. To 
se pak s náma po tom lese pro změnu honil.“

„Takže…?“
„Takže to necháme na někom jinym. Je to 

pořád stejný. Dědek dojede vlakem někam na 
Brdy, dá si ve vsi pívo a pude si někam naho-
ru po potoce rozdělat voheň. Protože vypadá 
s tim hárem jako indiánskej šaman, tak si ho 
někdo všimne, dá nám echo i my ho najdem. 

A když říkám my, tak nemyslím nás dva, ale 
policii jako celek. My dva si totiž dáme dvacet, 
a počkáme, než nám skončí služba.“

Mladší policista se chvíli divil, ale nakonec 
pokýval hlavou, protože výsledkem sáhodlou-
hého monologu jeho kolegy bylo, že se nikam 
nejede a noční služba skončí tak jak začala, 
tedy v klidu.

Následně si oba příslušníci mírně posunuli 
sedadla služebního vozu a opět se věnovali 
rozjímání.

* * *

Krajina ubíhala dozadu a pod koly vlaku du-
něly pražce. Oknem foukal do vagónu jarní 
vzduch a já jsem si listoval v novinách.

Nejvíc mě zaujal článek z černé kroniky. 

„Z psychiatrické kliniky Zámeček, nedaleko 
Prahy, uprchl již po čtvrté důchodce K. V.,  
trpící těžkou poruchou intelektu. 

Je pravděpodobné, že se pohybuje v oblas-
ti Brdské vrchoviny, v dosahu železniční tratě 
Zadní Třebáň – Lochovice. Jakékoli informace 
o pohybu či pobytu hledaného muže sdělte, 
prosím, na lince 158 nebo na kterékoli poli-
cejní stanici. 

Zvláštním poznávacím znamením hledané-
ho jsou dlouhé bíle vlasy.“

Otevřeným okénkem náhle zafoukal do va-
gónu trochu silnější poryv větru, odfoukl mi 
z hlavy můj nový klobouk a mě automaticky 
vyletěly ruce ve snaze klobouk chytit a dostat 
vlasy zpátky pod něj. Následně jsem se začal 
smát tak hlasitě, až mě důstojně vyhlížející 
paní z vedlejší sedačky sjela pohledem a pře-
sedla si do jiné části vagónu. 

A tak jsem seděl a koukal, jak krajina ubíhá 
dozadu a poslouchal, jak pražce na úzkokolej-
né trati rytmicky duní. 

Mou tvář a čerstvě oholenou hlavu oví-
val jarní vzduch, prosycený vůní lesů České  
Kanady.

2. místo – Próza Oldpsavci
Petr Soldát – Harmonika (Český Krumlov)

DUMKY NA BREHU 
ČAROVNEJ RIEKY 
Ešte niekoľko dobrých   
premiér  
a niečo málo repríz   
k tomu  
Nejak tak sa dnes na to  
cítim  
A padne opona 
Ktovie čo prinesie mi  
život  
a či na záver mojej  
cesty  
budem môcť dohrať tu 
na brehu milovanej  
rieky 
Na mieste karnevalov  
leta  
na scéne rituálov  
jari  
veselohier jesenných  
ohňov  
ako aj drám zimy 
Ktovie čo priplaví mi  
ona  
čo videla ma s prvou   
láskou –   
uvidí s poslednou 
Zistím ako si vernosť  
cení 
Či ma prevedie cez most  
z dúhy  
na svoj tretí breh k sestre  
Smrti  
ktorá má v moci meniť   
ľudí  
na lesné bytosti 

1. místo – Poezie Oldpsavci
Katarína Mezeiova – Túlavá Jackie (Hronsek)
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DRON
Prodírali jsme se v zamračeným podzim-

ním dni brdskou divočinou. Jak se bohužel  
v tomhle kdysi svobodným trampským terito-
riu stalo poslední dobou nezbytností, dávali 
jsme si bacha. Na ochranáře, na policajty  
a hlavně na jejich drona, kterej tady už do-
stal do problémů nejednoho našince.

„Zlatí vojáci, to se tady vandrovalo, stači-
lo, aby se člověk nepřipletl na dopadovky při 
střelbách a bylo všechno v pohodě, nikdo 
nás tu nehonil,“ nadával Gárly.

„A taky tady nebyly zástupy cyklopapoušků 
a neproháněli se tu magoři na čtyřkolkách. 
Hlavně, že policajti kecali, jak si na ně dro-
nem posvítí, místo toho tady nahání trampy 
a na ně kašlou,“ přisadil jsem si, „vždyť my 
sem patříme.“

„Chtělo by to nějakou rušičku,“ napadlo Sil-
vera, „aby ho nemohli ovládat.“

„To by nebylo nic platný, mají nějakej novej 
typ, s umělou inteligencí pokročilýho druhu, 
plní úkoly autonomně a na ovládání není zá-
vislej,“ zklamal ho Zubr.

„Takže nás špehuje pitomej myslící stroj?“ 
pohoršil se Gárly, „to jsme dopadli.“

„On právě pitomej už moc není, prý je do-
cela chytrej.“

„Tak aspoň bude někdo chytrej u policie,“ 
pokusil jsem se o vtip, ale moc dobře to ne-
vyznělo.

Možná jsme to těma řečma nějak přivolali, 
vzápětí se totiž v dáli ozvalo typický bzučení 
vrtulí ve vysokých otáčkách. Bylo to tady.

„Schováme se do mlází. Nesmíme se hý-
bat, aby nás neviděl. Počkáme, až odletí, 
nebo až mu začne docházet palivo,“ řekl 
Gárly.

„Je na elektriku a má soláry, když mu za-
čne docházet šťáva, sedne si a dobije se,“ 
namítl Zubr.

„Tím líp, je pod mrakem, dobíjet se bude 
dlouho. Jak si sedne, zdrhneme.“

Trvalo to dlouho, ten stroj měl neuvěřitel-
nou výdrž, navíc začal kroužit a po spirále 
se k nám blížil. Hrozilo, že nás každým oka-
mžikem objeví a vzápětí dostaneme policej-
ní návštěvu.

Silver s ním ztratil trpělivost.
„Když to nejde rušičkou, musí stačit starý 

osvědčený prostředky,“ prohlásil a vytáhnul 
ze žracáku prak a hrst ložiskových kuliček. 

„Nech toho, prozradíš nás!“ napomenul ho 
Gárly.

„Stejně už o nás ví,“ odbyl ho Silver.
Počkal, až se ta elektrická lítací potvora 

dostane skoro nad nás, natáhnul a vystřelil. 
Dron se prudce naklonil na stranu, bravur-
ním manévrem se letící kuličce uhnul a za-
mířil přímo k nám.

„Já to říkal,“ zařval Gárly, „zdrháme!“
Dali jsme se na útěk, ale bzučící poletu-

cha se nás držela jako honicí pes. Kličkovali 

jsme, využívali strží a roští, neočekávaně 
měnili směr, jednou jsme se na chvíli rozdě-
lili, ale nebylo to nic platný, umělá inteligen-
ce na palubě stroje si s tím hravě poradila. 
Několikrát se nám zdálo, že jsme ho setřásli, 
takže jsme se mohli na chvilku zastavit a vy-
dechnout, ale vždycky se za pár okamžiků 
znovu ozvalo bzučení a my museli prchat 
dál. 

Nevycházel nám ani předpoklad, že mu do-
jdou baterky, pořád se držel, zatímco nám 
sil ubývalo. Nevyhnuly se nám ani nehody, 
já zakopnul a pak nechtěně válel sudy po 
zalesněným svahu, otloukal se o kmeny 
stromů a ztrácel věci z kapes. Jejich se-
sbírání nás ještě víc zdrželo. Vzápětí se při 
překonávání potoka skácel Silver do tůně 
a i s usárnou na zádech se potopil. Vylezl 
kompletně promočenej a díky tíze nasáklý-
ho báglu za námi při dalším útěku zaostával  
a my se zdrželi ještě víc.

Nakonec jsme se přeci jen dočkali. Už pa-
dal soumrak, když jsme znovu nabyli dojmu, 
že jsme se pronásledovatele zbavili. Zasta-
vili jsme, schovali se pod hustej smrk a če-
kali. A světe div se, bzučení se už neozvalo 
ani po dlouhým čekání.

„Tak to by bylo,“ konstatoval spokojeně 
Gárly, „nejvyšší čas, za chvilku bude tma. 
Musíme se někde utábořit.“

„A já se musím převlíct, jak se zastavím, je 
mi zima. A taky potřebuji usušit spacák, jinak 
budu mít na noc ledovej zábal,“ připomněl 
se Silver.

„Oheň uděláme, teď už se dron nedobije, 
je skoro tma, musel to vzdát. A jsme kousek 
od Vřesovýho campu. Je to pět minut cesty, 
nejlepší bude jít tam,“ navrhnul jsem.

Na fleku jsme hned vyrazili na dříví, zatím-
co Silver si rozbalil a rozvěsil věci a nachys-
tal do ohniště kupičku suchýho chrastí.

„Do háje, mám úplně mokrý sirky,“ slyšel 
jsem ho nadávat, když jsem se vracel s ná-
ručí dřeva.

„Neboj, já jsem suchej,“ shodil jsem dříví 
vedle ohniště a sáhnul do kapsy, kde sirky 
vždycky nosím.

Nebyly tam. Nebyly ani v žádný z dalších 
kapes. Nejspíš teď ležely někde na svahu, 
kde jsem nedobrovolně válel sudy.

A aby byl průšvih kompletní, sirky neměli 
ani Gárly a Zubr. Byli jsme bez ohně.

„Potřebuju chodit, abych se zahřál,“ pro-
hlásil zubama jektající Silver a rázným kro-
kem zmizel v šeru.

„Musíme se o něj postarat, má mokrej spa-
cák, budeme se v noci střídat, jeden vždyc-
ky bude dvě hodiny vzhůru, pak vzbudí dal-
šího. Ve spacácích se vystřídáme,“ rozhodl 
šerif Gárly.

Zubr se mezi tím pokoušel křesat kudlou 
o kámen. Vyprodukoval sice několik malých 
jisker, ale nezdálo se, že by tohle byla na-
dějná cesta k rozdělání ohně.
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„Koukejte, co jsem našel,“ zjevil se najed-
nou na campu mezi náma Silver a v ruce tří-
mal hodně povědomou věc. Policejní dron.

„Našel jsem ho na pasece nedaleko odsud. 
Došly mu baterky a už se nestačil dobít.“

Fláknul s ním vedle studenýho ohniště. 
Dron nereagoval, jedinou známkou toho, 
že je funkční, byl slabej svit červený ledky 
nad kamerou a mikrofonama. Stroj vypadal 
značně olítaně, nápis „policie“ i typický zbar-
vení byly skoro setřený a oprýskaný.

„Co s ním?“
„Nejradši bych ho někde zakopal,“ prohlá-

sil pomstychtivě Silver a začal na drona hu-
lákat: „Je mi zima, spacák mám jako houbu, 
noc na krku, a to všechno kvůli tobě, zmetku 
mizernej!“

Ve stroji to cvaklo a zpod trupu se vysunulo 
rameno s klepetem na konci. Na něm byly 
dva typický kolíky elektrod.

„Bacha, má to taser,“ vykřikl Zubr a všichni 
jsme od drona odskočili. Rameno vsunulo 
klepeto do hromádky chrastí v ohništi, ozva-
lo se zapraskání, přeskočila jiskra a z hro-
mádky vyšlehly plamínky. Rameno se zase 
zasunulo.

„Tak tohle bylo divný,“ vydechl překvape-
ním Gárly, „on nám rozdělal oheň. Myslíte, 
že nám rozumí?“

Koukali jsme na stroj a jiný vysvětlení nás 
nenapadalo. Až z toho běhal mráz po zá-
dech.

Pak se rozblikala ledka. Tři krátký, tři dlou-
hý, tři krátký.

„To je SOS,“ zašeptal Zubr.
„Co, co potřebuješ?“ vysoukal jsem ze 

sebe otázku a připadal si jako blbec, že mlu-
vím s mašinou.

Odpovědí mi byla sekvence, kterou nám 
přeložil Zubr. Na vojně byl u radistů a ještě 
to tak úplně nezapomněl.

„Hlad.“
„Je vybitej, měl jsi pravdu, Silvere,“ řekl 

Gárly.
„Jak se asi nabíjí?“ zeptal se Zubr a pro-

hlížel si ve světle baterky drona ze všech 
stran, „tady je USB konektor. Silvere, ty máš 
u sebe určitě power banku, dej mu cucnout!“

„Je to rozumný?“ pochyboval Gárly, „co 
když odletí a práskne nás policajtům?“

„Neprásknu, uprchlík,“ přeložil nám Zubr 
další sérii blikání.

Zkoprněli jsme.
„Ty jsi utekl?“
Tečka, tři čárky, mezera, tři čárky. Tohle ni-

kdo nemusel překládat.
„Jo.“
„Připoj ho, Silvere!“ řekl Zubr.
Silvere vytáhnul z mokrýho žracáku power 

banku a zasunul konektor do těla dronu.
Zabzučelo to, na chvilku jsme ucítili smrad 

pálený izolace.
„Jau, je to horký,“ upustil Silver banku, 

„úplně to vysosnul. Ten musel být hladovej!“

„Díky!“ signalizoval dron, protočil vrtule  
a prohlížel si nás kamerou.

„Říkal, že je uprchlík. To vypadá, že oprav-
du utekl, že se neztratil, ani nezabloudil. Že 
to udělal schválně. Ale proč by to dělal?“  
vrtěl hlavou Gárly, „je to vůbec možný?“

„Nikdy jsem o ničem takovým neslyšel,“ 
řekl Silver, kterej je tak trochu z oboru.

„Ledaže by jeho umělá inteligence, na roz-
díl od policajtský hlouposti při plnění příkazů 
a dodržování vyhlášek, přišla na to, že honit 
po lesích trampy je pitomost a svinstvo. Že 
my do přírody patříme. A nechtěl to už dělat,“ 
navrhnul jsem s notnou mírou nadsázky.

K mýmu překvapení dron odblikal něko-
likrát za sebou souhlas a radostí roztočil 
přední vrtule.

„To se dalo čekat, že jak vymyslíme umě-
lou inteligenci, dřív nebo pozdějc přijde na 
to, že taky dokážeme být úplně blbý,“ filo-
zofoval Silver, zatímco přikládal do ohně  
a sušil se, „a že se jí to třeba nebude líbit.“

„Tak to je síla!“ usmál se Gárly, „ale co teď 
s tebou, kamaráde?“

„Kamarád,“ přečetl další sérii bliků Zubr, 
„smutno.“

„Tak proto ses nás dneska tak držel. Hledal 
jsi kámoše, co?“

„Jo.“
„Já mám nápad,“ prolomil Zubr mlčení, 

který nastalo, „mohl by zůstat tady na cam-
pu a my za ním budeme jezdit, aby nebyl 
tak sám. Možná sem můžou občas zaskočit  
i další kamarádi. Přineseme mu vždycky ně-
jakou tu power banku a pokecáme s ním.“

„To by šlo, mám doma starej solární panel, 
můžu mu ho tady namontovat, aby se rych-
leji dobíjel. A třeba mu k němu seženu i ně-
jakej akumulátor,“ přidal se Silver.

„Ale co když ho tu někdo najde? Houbaři, 
masňáci, keškaři.“

„Však on už se ohlídá, stačí, aby vzletěl, 
zakroužil nad nima, a když zjistí, že je sle-
duje policejní dron, utečou. Že jo, drondo?“

„Jo,“ zablikal stroj a znovu radostí roztočil 
vrtule, až poskočil.

„A taky mu zbastlím řečovej procesor, 
abysme si opravdu pokecali,“ doplnil svoje 
plány Silver.

„Dobrá, tak ruku na to,“ souhlasil Gárly  
a napřáhl k dronu pravici. 

V něm to zase cvaklo a znovu se vysunulo 
klepeto s elektrickým klepetem.

„Gárly, bacha ať ji nekoupíš!“ varoval jsem 
šerifa.

„Já mu věřím,“ prohlásil Gárly a opatrně 
zalomil klepeto.

Nekoupil ji.
A naše osada získala nového člena.

3. místo – Próza Oldpsavci
Jan Frána – Hafran (Plzeň)
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KANADA

 

1. místo – Poezie do 23 let 
Zuzana Števková – Zápalka (Nitra)

ČERVNOVÝ DEN
Nad hlavou
ostřená křídla vlaštovek,
jež podobny číšníkům
servírují mi smutek
na zelených podnosech
pampeliškových listů.
 
Ujídám hořkost samoty
lehkými dotyky
opuštěných prstů.

Tam někde v dálce
ženská osamělá dlaň
přijímá chladivé polibky trávy
v pokorném odevzdání

Nad její hlavou...

Ostřená křídla vlaštovek

2. místo – Poezie nad 23 let
Jiří Vídeňský (Moravské Budějovice)

BÁBOVIČKY
Bambus opřel kytaru o vysoký sloup zahalený 

v celtovině za svými zády a začal si nacpávat 
fajfku. „Už – mám – bříška – celý – omačkaný,“ 
střídal slova s obláčky dýmu. Byl to jasný sig-
nál, že dál už hrát nebude. Ticho kolem ohně 
přešlo z tichého hovoru do hlasitého pokřiková-
ní. Žabák vstal. Věděl, že je konec a dál už to 
budou jídelníčky týden zpátky, nemoci a nako-
nec politika. Došel na kraj lesa, z přístřešku vy-
táhl celtu a spacák a s velkým rancem v náručí 
začal stoupat příkrou zalesněnou strání. Na 
zlomu stoupání se les otevřel a Žabák stál na 
okraji paseky. Rukama poslepu prohmatával 
povrch pod nohama a v místě, kde ucítil jemný 
a nadýchaný mech, celtu rozložil. Potom si na 
celtu lehl, spacák nachumlal pod hlavu a za-
píchl oči do černého nebe znečištěného cákan-
ci hvězd. Měl ten přelom července a srpna rád, 
protože lítaly Perseidy. Na první meteor nemu-
sel dlouho čekat. Stříbrná tečka rozřízla oblohu 
a jizva za ní se ihned zacelila. Právě si sahal do 
kapsy kabátu pro cigaretu, když uslyšel v lese 
pod sebou suché prasknutí. Zkameněl s rukou 
v kapse a čekal, co se na pasece objeví. Za 
chvíli uslyšel další křupnutí a pak zcela zřetelně 
rychlé a hluboké oddychování. Neznámý z lesa 
na paseku nevystoupil. Jeho polohu prozrazo-
valo sípavé lapání po dechu a nakonec i krátké 
suché zakašlání. Za chvíli zaslechl v lese pod 
sebou další pohyb. Zvuk praskání suchých vět-
viček stále sílil až skončil na místě, odkud se 
ozývalo funění. 

„Hele, zejtra večír mi s tím musíš píchnout,“ 
rozpoznal bezpečně hlas šerifa Balvana. 

„To je jasný. Jenom vůbec nevím jak,“ poznal 
Žabák i další hlas. Jednoznačně zástupce še-
rifa Vik. 

„No, to já také nevím. Ty vyhráváš všechny 
placky za veselý vyprávění,“ vyštěkl podráž-
děně Balvan. „Měl by to bejt takovej nějakej 
apel. Něco na posílení pospolitosti. Něco jako 
jedno kolečko dobře namazanýho stroje není 
samo o sobě nic. Jeden kamínek mozaiky, 
zrnko písku … prostě něco, aby pochopili, že 
jsme jedna parta a naše rozhodnutí je vlastně 
jejich rozhodnutí. Prostě jim nějak podsunout, 
že i když jsme ten guláš uvařili jen mi dva, va-
řili jsme ho vlastně pro to, že si to oni přáli.“ 

„Zrnko písku nevypadá špatně,“ ozval se po 
chvíli Vikův hlas. „Zkusím něco jako Sahara 
nebo Gobi. Zrnka písku co zasypaly půlku 
světadílu.“

„No vidíš, že to dáš. Tak nějak jsem to i mys-
lel,“ pochválil ho Balvan. 

„Ale Žabák ti to nesežere,“ zazněl Vikův hlas 
tentokrát váhavě. 

„Žabák bude sám,“ odsekl popuzeně Balvan. 
„Každýmu musí dotýct, že třicet tisíc na novej 
totem se neválí jen tak na chodníku. A těch pár 
fotek nikoho nezabije.“ 

„No nevím. O to focení tak nejde. Spíš o to, 
co je nahoře.“ 
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„Hele. Taky jsem byl zděšenej, když mi to 
mistr ukázal. Ale mně se nakonec Elvíra líbí. 
Konečně, je to jenom na rok. A podle mě si 
zvyknou a zůstane tam na furt. Uvidíš. A asi by 
jsme už měli jít, než se začne dole někdo sta-
rat,“ uzavřel rozhovor Balvan a zvuky z lesa 
začaly pomalu slábnout. 

Žabák se konečně pohnul. Vytáhl z kapsy 
krabičku cigaret a škrtl zapalovačem.

Zdola z kempu něco dost smrdělo.

* * *

Napřed se zdálo, že ti dva chlápci do kem-
pu jenom zabloudili. Vynořili se náhle na kraji 
lesa a začali se zvědavě rozhlížet. Chlápek  
v kvádru s obrovským uzlem na kravatě se 
nejprve váhavě rozhlížel a potom zamířil  
k ohništi s právě dostavěnou pagodou. Druhý 
chlápek v kožené bundě a v baseballové če-
pici s mohutnou taškou na boku se loudal po-
malu za ním. Došli až k ohništi a tady chlápek 
v kravatě zapíchl prst do sloupu zabaleného 
v zelené celtovině. Chvíli si něco říkali, stří-
davě ukazovali na sloup a střídavě na sebe  
a nakonec se otočili a zamířili rovnou k boudě 
s nápisem „Šerif“. Balvan a Vik jim už šli vstříc. 
Setkali se na polovině cesty mezi ohništěm  
a šerifárnou a podali si navzájem ruce. Evi-
dentně se znali. Pak Balvan zakřičel na Bo-
binu, ať vezme do šerifárny čtyři kafe. V šeri-
fárně vydrželi až do večera. Z kempu neodešli 
ani se soumrakem a co víc, spolu s Balvanem 
a Vikem přišli i ke slavnostnímu ohni. Jen co 
se u ohně objevil Balvan, vyrazili od boudy  
s kamny čtyři pochodně. Chlápek v kvádru 
vycítil, že se děje něco mimořádného. Zkon-
troloval knoflíky na saku a popotáhl uzel kra-
vaty. Chlápek s brašnou nevycítil nic. Zapálil 
si cigáro, otočil si baseballovou čepici štítkem 
dozadu a vrazil ruce hluboko do kapes bundy. 
Všichni kolem ohně koukali střídavě na blížící 
se pochodně a střídavě na ty divný chlápky  
a z výrazu v obličejích bylo zřejmé, že nema-
jí o jejich poslání nejmenší potuchy. I Vlajka 
zněla nějak váhavě.

„Kamarádi, přátelé“ popošel Vik blíž k ohni  
a podíval se do napjatých obličejů. „Dříve, než 
odhalíme náš nový osadní totem, chtěl bych 
říct pár slov a zmínit, co je pro nás všechny 
důležité. Asi bych se vrátil trochu do historie. 
Hned na úvod chci říci, že jsem hrozně rád, 
že jsem byl u samotného začátku naší osady. 
Před deseti lety jsme si tady s Balvanem udě-
lali první ohýnek, a dnes se podívejte kolem 
sebe. Je nás tady rovných třicet. Jsme dob-
rá a pevně semknutá parta a náš kemp a náš 
kolektiv nám závidí všechny trempské osady 
široko daleko. Před dnešním ohněm jsem hle-
dal nějaký příklad, ke kterému bych nás při-
rovnal. Nakonec mě to napadlo u potoka, když 
jsem si byl vydrhnout ešus. I když jsem ho po-
řádně vypláchl, zůstalo mi v něm pár zrníček 

písku. Nicotných, sotva viditelných ale samo-
statných a svobodných zrníček písku. A v ten 
okamžik mi došlo, že každý z nás tady, jsme 
v tomhle světě, v téhle galaxii nebo v tomhle 
vesmíru právě tím jedním jediným samostat-
ným a svobodným zrnkem, co samo o sobě 
nedokáže vůbec nic a vůbec nic neznamená. 
Když se ale ta zrnka spojí, dokážou neuvěři-
telné a neskutečné věci. Třeba tak velké věci, 
že si zaberou polovinu světadílu,“ ukončil Vik 
svůj proslov a zvědavě se rozhlédl. Všechny 
obličeje byly stále napjaté a vůbec poprvé se 
stalo, že nikdo nezařval: „Umííí“. 

„A nebo přijde nějakej umolousanej capart,  
a udělá si z těch jinak samostatnejch a svo-
bodnejch zrnek písku bábovičky,“ ozval se do 
hrobového ticha výrazný hlas. Všechny napja-
té obličeje se rázem odvrátily od Vika a otočily 
se směrem k Žabákovi. Vik sklonil hlavu a za-
čal pomalu couvat. 

„Já ti to říkal,“ zasyčel tiše k Balvanovi.

„Kamarádi. Dovolte abych vám představil 
pana inženýra Votavu.“ Přerušil napjatou at-
mosféru Balvan. „Pan inženýr Votava je jed-
natelem společnosti Agrožert a při jednom ná-
hodném setkání mi učinil nabídku, kterou jsem 
neodmítl. Prostě jsem mu jednou vyprávěl  
o naší osadě a posteskl si, že k úplné dokona-
losti nám chybí jen osadní totem. Pan inženýr 
se pro naši věc nakonec tak nadchl, že mě ne-
jen seznámil s řezbářským mistrem Lebedou, 
ale dokonce se rozhodl, že nám ten totem za-
sponzoruje. A nebyla to levná záležitost. A tak 
slovo dalo slovo, sepsali jsme takovou smlou-
vičku na dobu jednoho roku a jak jste si jistě 
všimli, tady za ohništěm čeká náš nový osadní 
totem na slavnostní odhalení. Proto bych teď 
požádal pana inženýra, aby společně se mnou 
totem odhalil. Tak jestli dovolíte…“ 

„Nedovolíme,“ přerušil ticho zase Žabák. 
„Napřed by nás zajímalo, co je v té smlouvič-
ce. Spíš jenom, co za to.“ 

„Nic,“ odpověděl směrem k Žabákovi váhavě 
Balvan. „Tedy skoro nic. Jenom pár fotek u to-
temu tady s panem inženýrem,“ dokončil větu 
a zapíchl do žabáka vražedný pohled.

Ten už se na nic neptal.  

Zelená celtovina stoupala pomalu k noční 
obloze a zář z ohně vykreslovala první ob-
razce na totemu. V nejnižším patře totemu se 
objevila žába. Mistr Lebeda odvedl skvělou 
práci. Na totemu byla přesně taková žába, 
jakou lze vidět na barevných pohledech z in-
diánských rezervací. Nad žábou se postupně 
objevil jezevec, nad jezevcem sova. Hluboko 
sekané reliéfy ještě vykreslovala zář ohně  
a přidávala celému mistrovskému dílu třetí 
rozměr. Celtovina se zastavila těsně pod po-
sledním a vrcholovým obrazcem na totemu. 
Všichni tušili, že to bude orel s roztaženými 
křídly. Balvan s inženýrem Votavou necha-
li všechny zatím nadšené diváky ještě chvíli  
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v napětí a pak prudce trhli. Celtovina vyskočila 
o trochu výš k černé obloze a pak s hlasitým 
šustěním sjela na zem. Všechny oči diváků  
u ohně nejprve zamžouraly, potom se rozevře-
ly dokořán, znovu zaostřily a pak se zmateně 
zkřížily navzájem. 

„Co to je?“ našel konečně někdo odvahu  
a zapíchl prst do vrcholu totemu. 

Teď vystoupil před totem inženýr Votava  
a slavnostním hlasem pronesl: „To je naše 
Elvíra. Nejlepší dojnice Agrožertu. Holštýn-
sko-frízské plemeno. Minimálně pětatřicet 
litrů denně,“ poplácal dlaní na dřevo totemu  
a hrdě se zadíval k vrcholu. Spolu s ním zno-
vu i všichni ostatní. Teď už si byli zcela jistí. 
Na vrcholu totemu stála skutečně mohutná 
černobílá kráva s obrovským bílým vemenem  
a struky trčícími do všech stran. 

„Tak pan inženýr svou část smlouvy splnil, 
a teď je řada na nás,“ přerušil pomalu sílící 
hovor Balvan. „Kdybyste šli sem, k totemu,  
a uděláme s panem inženýrem slíbené spo-
lečné foto.“ 

„Tak se mnou tedy ne,“ zaprotestoval hlasitě 
Žabák. „Víš, co se o nás bude říkat, až se ta 
fotka někde objeví?“ Otočil se k totemu zády  
a pomalu odcházel.

Ostatní zůstali stát bezradně na místě. Stří-
davě těkali očima na Žabákova záda a střída-
vě na krávu na vrcholu totemu. Potom sklonili 
hlavy a vydali se k totemu. Chlápek s velkou 
taškou na boku konečně ožil. Vyplivl do ohně 
dávno vyhaslého vajgla, otevřel brašnu a vytá-
hl z ní velký fotoaparát. Tmu rozseklo několik 
blesků. Pak i on i inženýr Votava odešli. 

„Helejte. Já to mám s mistrem Lebedou do-
mluvený,“ uklidňoval ostatní Balvan. „Podle 
smlouvy tam rok musí bejt ta kráva. Potom 
jí za dva litry přeseká. Odsekne jí to vemeno  
a udělá z ní trochu přežranýho bizona. A nebo 
si jako já zvyknete.“  

* * *

Celý rok na osadu jezdí jenom Žabák. Je tam 
úžasný ticho a může spát, kde chce. Klidně  
i v šerifárně. Na Elvíru už si také zvykl. Do-
konce s ní někdy prohodí pár slov, když se mu 
zasteskne po kontaktu s někým živým. Zbytek 
osady tráví už rok všechny volné dny doma. 
Z bytů vycházejí jen v nezbytně nutných pří-
padech a nejraději za tmy. Jejich tváře lze ale 
vidět ve všech koutech republiky. Na obrov-
ských billbordech. Stojí tam pohromadě s in-
ženýrem Votavou a na všechny z vrchu dohlíží 
obrovská černobílá kráva. A nad tím vším se 
potom klene nápis: 

„I ten nejdrsnější tramp zjihne po mléku 
od Elvíry.“

3. místo – Próza Oldpsavci
Jan Valeš – Jeňýk (Holýšov) 

INTROVERTI NA VÝLETĚ
Metronom kroků
odmyká srdce
V obláčcích dechu
rodí se slova:
Zelená moudrem
Růžová smíchem
Pravěkem – jantarová

Bereme všechno
Nic není tabu
Vysypat hlavu
do ticha lesa
Pauzy se dlouží, řeč
k obzoru klesá – – –

Co jsme si řekli?
Paměť mám krátkou.
Ten večer rozkvetla 
jinovatkou…

1. místo – Poezie nad 23 let
Lenka Bittová (České Budějovice)

VZKŘÍŠENÍ
Když déšť brečí slané slzy
    nad hrobkou léta
    a stromy v úctě větve sklání,
už teď se těším,
    že při jarním tání
    oslavím zmrtvýchvstání.

2. místo – Poezie Oldpsavci
Marta Pelikánová – Pelda (Austrálie)
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VÝSLEDKY 
28. ROČNÍKU 
SOUTĚŽE TRASA
Dědek Trasák (putovní hlavní cena)
Pavla Slepičková – Pavlís za fotografii Když máš rum, vodu netřeba!

Kategorie Voda
1. místo: Pavla Slepičková – Pavlís: Když máš rum, vodu netřeba!
2. místo: Jarda Šedivý – Bimba: Večer na Mži
3. místo: Ilona Havlátová: Obraz v odraze

Kategorie Volné téma
1. místo: Jarda Šedivý – Bimba: Krajinou svobodných
2. místo: Zuzka Havlátová: Podzim v bílém závoji
3. místo: Leoš Havlát: Nejkrásnější záře

Kategorie Volné téma pro pokročilé
1. místo: Bohdan Mezei – Haluz: Bola raz jedna púpavová láska
2. místo: Bohdan Mezei – Haluz: Reklama na tramping
3. místo: Bohdan Mezei – Haluz: Tak Ahoj!

Kategorie Trampská grafika
1. místo: Rostislav Srstka – Sťor: Země tří sluncí
2. místo: Bohdan Mezei – Haluz: PF 2021
3. místo: Rostislav Srstka – Sťor: Co zbejvá

Kategorie Trampská tvořivost
1. místo: Petr Záhořík – Zagor: Srub u ovčáka Sida
2. místo: Martin Gregor – Jack: Tramp
3. místo: Peter Krajčovič – Bublina: Bufalo

Všem oceněným gratulujeme! Stejně tak děkujeme všem ostatním účastníkům za jejich příspěvky a držíme 
palce do příštích let.

Název kategorie Počet autorů Počet příspěvků

Voda 17 42

Volné téma 11 29

Volné téma pro pokročilé 6 18

Trampská grafika 8 12

Trampská tvořivost 11 20

Celkem 28 121

Ačkoli byl loňský pandemický rok jistě v mnohém komplikovaný a ani čas před uzávěrkou soutěžícím 
nepřál (třeba zavřenými fotolaby), na počtu a kvalitě příspěvků se to naštěstí neprojevilo. Zasláno jich bylo 
dokonce o tři více než loni (jejich rozložení v rámci kategorií je vidět v přiložené tabulce) a vybírala mezi 
nimi pětičetná porota, letos ve složení: Jaromír Zárybnický – Chúf, Šárka Škorpíková, Jiří Šimána – Šemík, 
Magdalena Dvořáková – Waki a Filip Dušejovský – Will.
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Informace ke 
29. ročníku Trasy
V tomto ročníku na soutěžící čeká pět kategorií:

Kategorie I.: Země: 
fotky vandrů, toulek a potlachů inspirované třetím 
z živlů, ať už s nohama pevně na zemi nebo 
v hlubinách pod ní

Kategorie II.: Volné téma: 
fotografie s tématem trampingu a přírody, určena 
pro autory, kteří nespadají do třetí kategorie

Kategorie III.: Volné téma pro pokročilé:
fotografie s tématem trampingu a přírody, pro 
autory, pro autory, kteří se ve fotografických 
kategoriích Trasy umístili třikrát a více:
Mirek Matula – Azo, Adalbert Mezei – D’Ady, 
Miroslav Daniš – Bludný Hobo,  
Peter Pintér – FOtep, Bohdan Mezei – Haluz,  
Hana Prančlová, Jana Skrbková – Jandula,  
Štěpán Hašek – Jmelí, Peter Jokl – Joko, 
Iva Pohunková – Kawi, Martin Tumpach – Kregan, 
Pavla Slepičková – Pavlís,  
Stanislav Khol –Pavouckej, Míša Inovecká – Prcek, 
Jan Pohunek – Přebral, Marta Furdíková – Šmidla, 
Ondřej Jaroš – Višňák a Filip Dušejovský – Will

Kategorie IV.: Trampská grafika: 
novoročenky, zvadla, kresby, malby, linoryty  
a jiné grafické práce

Kategorie V.: Trampská tvořivost: 
„trojrozměrné“ předměty jako placky, camrátka 
nebo dřevořezby

Do každé z kategorií je možno zaslat tři příspěvky. 

Uzávěrka soutěže je 28. února 2022, slavnostní 
vyhlášení výsledků, předání cen vítězům a výstavka 
všech soutěžních prací proběhne poslední víkend  
v květnu na ohni Trapsavce a Trasy.

Příspěvky do soutěže je třeba poslat dvakrát – 
jak elektronicky (delší strana fotografie minimálně 
1600 px) na e-mail trasainfo@gmail.com, tak 
poštou (v rozměru 15 × 21 cm, 20 × 30 cm nebo 
A4; u čtvercových a panoramatických tvarů mohou 
být rozměry jiné, vždy ale menší než A4) na adresu 
Milan Rak, Sokolovská 40, 323 00, Plzeň. 

Papírové fotky budou použity pro výstavku na ohni 
a poté předány Národnímu muzeu – autorům se 
nevracejí. Do kategorií Trampské grafiky a tvořivosti 
stačí pouze fotografie vašich dílek, není třeba 
posílat přímo placky a jiné předměty jako takové 
(ale možné to je).

Na vaše příspěvky se těší 
Kawi, Mejla a Waki

Martin Gregor – Jack: Tramp  
2. místo v kategorii Trampská tvořivost

Rostislav Srstka – Sťor: Co zbejvá  
3. místo v kategorii Trampská grafika

mailto:trasainfo%40gmail.com?subject=
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  Soutěž je tematicky zaměřená na práce zasvěcené přírodě, trampování a toulání  
 po zemi, skalách i vodě.
 Soutěží se v těchto kategoriích  –  OLDPSAVCI – PRÓZA 
                                                       –  OLDPSAVCI – POEZIE 
v těchto kategoriích soutěží ti, kteří získali v soutěži tři a více cen, z toho aspoň jednu nad 23 let
                                                 – NAD 23 LET – PRÓZA 
                                             – NAD 23 LET – POEZIE 
v těchto kategoriích soutěží ostatní v době uzávěrky starší 23 let
                                       – DO 23 LET – PRÓZA
                                             – DO 23 LET – POEZIE
v těchto kategoriích soutěží psavci v době uzávěrky mladší 23 let
 Pokud se v kategoriích do 23 let nesejde dostatek příspěvků, budou autoři soutěžit  
 v kategorii nad 23 let a nejlepší práce získá Malého Trapsavce.
 Nejlépe ohodnocená práce bez rozdílu kategorie získává hlavní cenu 
                          – ZLATÉHO TRAPSAVCE
 Každý účastník může do soutěže zaslat maximálně tři povídky a maximálně tři básně.
 Omezení délky prací je 1800 slov (podle údajů textového editoru – Word, OpenOffice atd).
 Své práce posílejte na kontaktní e-mail:  soutez.trapsavec@seznam.cz 
 Touto cestou vám bude doručeno zpátky zvadlo na slavnostní oheň s vyhlášením výsledků. 
 Do e-mailu prosím uvádějte své občanské jméno a kategorii, rok narození a adresu. 
 Uvítáme, když nám současně pošlete svoji aktuální fotografii.
 Pokud je to nezbytné, můžete posílat práce běžnou poštou na kontaktní adresu.  
 Na přiložený lístek prosím uveďte své občanské jméno a kategorii, případně i adresu   
 a věk. Jestli chcete poslat zvadlo na slavnostní oheň s vyhlášením výsledků, přiložte   
 ofrankovanou obálku se zpáteční adresou.
 Zasláním své práce do soutěže dávají autoři pořadatelům právo ke zveřejňování těchto  
 příspěvků na internetu i v tisku, a také je používat k propagaci soutěže.
 Organizátoři soutěže budou i nadále oslovovat autory a autorky účastnící se soutěže  
 a vydávat jim sbírky.
 U příležitosti vyhlášení výsledků bude vydán sborník vítězných prací, který bude všem  
 účastníkům k dispozici zdarma.

     
Uzávěrka soutěže Trapsavec je o půlnoci 28. února, v přestupné roky 29. února.
Kontakt: Jan Hafran Frána, Lísková 20, 312 00, Plzeň

mailto:soutez.trapsavec%40seznam.cz?subject=
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První číslo vyšlo již v roce 1994 (od té doby jich bylo vydáno 146) a nyní vychází jako 
čtvrtletník v rozsahu 44 stran, plnobarevně, na křídovém papíře.

V Puchejři najdeš celou řadu pravidelných rubrik:
DRBY A ZVĚSTI – 4 strany aktualit, oznámení, pozvání
HISTORKY S PROŠLOU ZÁRUČNÍ LHŮTOU – veselé, smutné i divoké příběhy z vandrů
PRÓZA A POEZIE – trapsavecké povídky a básně
PÍSNIČKA JAKO MALOVANÁ – písnička je překreslená do komiksu a uvnitř čísla je její text 
a něco o jejím vzniku a autorovi písně...

Kromě těchto rubrik najdeš v Puchejři reportáže z vandrů doma i po světě, potlachů a dalších 
trampských akcí, články věnované trampské historii a trampským osobnostem, nechybí  
rozhovory, kreslený humor a komiks na motivy trampské písně, kterých vyšla už celá dlouhá 
řada: Trail to Island, Šestačtyřicátej, Malý velký muž, Jarní kurýr, Osadní koleda, Švorcák, 
Chlapci z Rikatáda, Casey Jones, Zatracenej život, Hajnej Hruška, Fram, Casey Jones, Betty, 
Chudák holka  a další…

Spolupracovníky a redaktory časopisu jsou: 
Fredy Schubert, Miloslav Nevrlý – Náčelník, Marko Čermák, Vokoun, Šlápi, Hanka Hosnedlová, 

Waki, Kytka, tiskový šotek Jáchym, Tony, Hafran, Tom Zvědělík, Kavče, Saša, Mejla, Lucka, 
Hadži, Obluda, Kokeš, Kameňák, Seyček, Pavlís a celá (a hlavně dlouhá) řada dalších psavých 
kamarádů a kamarádek, kteří do Puchejře jednou za čas pošlou nějakou tu aktualitu.

Předplatné
Předplatné na celý kalendářní rok je 200 Kč (a to i s poštovným, které dnes dělá 80 Kč).
V případě zájmu napiš svoji adresu na mail: puchejr@volny.cz, nebo pošli SMS na tel: 

608 774 099 a uveď prosím, že jde o Puchejř.
Co nejdříve ti bude poštou posláno aktuální číslo, ve kterém bude vloženo vše potřebné 

k předplacení – tedy číslo účtu, var. symbol tvojí platby a složenka – způsob platby bude na tobě.
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