
S B O R N Í K  T R A M P S K É  L I T E R Á R N Í  S O U T Ě Ž E

39. ROČNÍK
TRAPSAVEC 2013

39. ROČNÍK
TRAPSAVEC 2013



Literární soutěž

TRAPSAVEC
Propozice platné pro 40. ročník TRAPSAVCE:
● Soutěž je tematicky zaměřená na práce zasvěcené přírodě 

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

– KATEGORIE OLDPSAVCŮ – PRÓZA
– KATEGORIE OLDPSAVCŮ – POEZIE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Uzávěrka 40. ročníku soutěže Trapsavec 
je 28. února 2014.

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

Iva Draculea Spurná
Klapkova 33, Praha 8 – Kobylisy

soutez.trapsavec@seznam.cz
www.trapsavec.cz

mailto:soutez.trapsavec@seznam.cz
mailto:soutez.trapsavec@seznam.cz
http://www.trapsavec.cz
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Výsledky 39. ročníku 
literární soutěže 

TRAPSAVEC

Zlatý Trapsavec
Noèní návštìva – Petr Dollyk Doležal

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

Poezie do 23 let
1. místo: Kapky v písku* 

– Iva Kawi Kapounová
2. místo: Spiatoèný lístok bez záruky 

– Bohdan Haluz Mezei
3. místo: Podzim v Loukovì 

– Tereza Žemle Žemlíková

Poezie nad 23 let
1. místo: Drak-pták-??? 

– Eva Evelína Koubová
2. místo: Z veèera u stáje – Eva Doudová
3. místo: Výmìna generací 

– Zdenìk Crischot Ryšánek

Poezie oldpsavcù
1. místo: Jarní sonet – Marek Fenik Kysilka
2. místo: Dojet – Vlastimila At’ka Hlavatá
2. místo: Fosilie – Jaroslav Kutloch Šlejmar
3. místo: Rumovisko – Peter Sancho Košický
3. místo: Jak málo staèí – Marek Fenik Kysilka

Próza do 23 let
1. místo: Strom, nejlepší pøítel èlovìka 

– Adam Rybanský
2. místo: Nespravedlnost – Eva Štefániková
3. místo: Strašidlo v údolí Øíèky 

– Iva Kawi Kapounová

Próza nad 23 let
1. místo: Chaloupka – Petr Harmonika Soldát
2. místo: Osudová holka? – Martin Šlápi Šlápota
3. místo: Ahoj Hozi –  Miroslav Miky Marusjak
3. místo: Setkání, až neèekanì blízké 

– Petr Harmonika Soldát

Próza oldpsavcù
1. místo: Houpání – Jan Jeòýk Valeš
2. místo: Souboj – Marek Fenik Kysilka
2. místo: Lávka pøes rozbouøený vody 

– Jan Hafran Frána
3. místo: Konec kvìtna v osadì Ratschin 

– Miloš Hlávka
3. místo: Vianoèná rozprávka 

– Peter Pedro Benèa

Noví oldpsavci:
Zdenìk Crischot Ryšánek
Petr Harmonika Soldát
Bohdan Haluz Mezei
Martin Šlápi Šlápota
Miroslav Miki Marusjak

Porotci:
Vìra Strunka Náhlíková
Hanka Hosnedlová
Milan Belmondo Plch
Mirek Valina
Jiøí Alva Matìk

Zas vyrážíme ven,
ochráncùm k nelibosti.

Pod støíškou zas si stelem
a skládáme svý kosti.

Pálíme ohnì, pijem rum,
tøikrát jsme plnoletí.
Rodièe už se nebojí,
starost maj naše dìti.

3. místo v kategorii Poezie nad 23 let
Zdenìk Crischot Ryšánek

VÝMĚNA GENERACÍ

Nad poli bez obilí,
V záøi veèerních sluncí
Snášejí se dìti s draky 

Dolù z výšek snù
Ke svým maminkám domù

Domù na veèeøi.

A muži z pily
Usedli pod jeøabiny 
A pocestného šimrá

V nose dým
Je unaven, volá jej dálka
Chytí si svého draka…?

3. místo v kategorii Poezie do 23 let
Tereza Žemle Žemlíková

PODZIM V LOUKOVĚ
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Zdalo sa mi, akoby Kristova krv stekala po ste-
nách a bolest’ Ukrižovaného sa cez farebné vitráže
odrážala v tvárach pozostalých. Svieèky a zlato
márne premáhali šero, bolest’ a smútok. Bzukot vy-
plašenej muchy znel akosi nepatriène, akoby nieèo
škrípalo, podobne ako keï si ¾udia neúprimne po-
dávajú ruky. Farár, hoci bol Slovák, stále èosi mum-
lal neznámym jazykom. Vôbec mu nebolo rozu-
miet’. Viem iba, že stále medzi mumlaním opakoval
„...náš brat Ján...“ Pre nás trampov to bol vždy „ka-
marát Hozi“ a niektorí ani nevedia, že sa volal Ján.
Svieèkové babky si s gustom vychutnávajú atmo-
sféru. V jednej ruke modlitebnú knižku a ruženec,
v druhej mokrú vreckovku. Aby im niè neuniklo,
pozorne sledujú všetky tých bradatých chlapov
a dievèatá v zelenom a s èiernou stužkou v klope.
Zajtra ráno si pred konzumom budú mat’ o èom
rozprávat’. 

Vychádzame z kostola. Pred bránou nestojí žiad-
ny èierny pohrebný voz a záprah èiernych koní,
s èiernymi chocholmi na hlavách, ako sa o tom
spieva. Truhla a vence sú naložené do èierneho
mercedesu. Dnes sa pohrebné služby predháòajú
v ponukách a službách, èo všetko pre nebožtíka
a pozostalých zariadi. Zosnulého uèešú, oholia,
obleèú, privezú v truhle k vám do domu, kde ho
vystavia pre príbuzných. Potom ho zase odvezú do
krematória, alebo do kostola a na cintorín. Z kata-
lógu si pod¾a fotografie môžete vybrat’ typ truhly, od
tej papierovej až po luxusné dubové s vyrezáva-
nými ornamentmi. 

Kráèame na konci žia¾om zmoreného sprievodu.
Miestna dychovka hrá do kroku pohrebný marš.
Nemám rád pohreby. Radšej chodím na svadby
a krstiny. Nemám rád okázalé gestá. Nemám rád
oslavné nekrológy a kostolný fòukot. Snáï najtrp-
kejšie slzy roníme nad hrobmi, pre nevypovedané
slová a nevykonané skutky. 

Stojíme na cintoríne pred vykopaným hrobom.
Jesenný vietor strháva posledné listy zo starých líp.
Z t’ažkých olovených mrakov zaèína pršat’. Meteo-
rológovia predpovedali na zvyšok dòa prehánky, na
horách dokonca snehové. Dažïové kvapky, zmie-
šané so svätenou vodou z kropenièky farára, dopa-
dajú na ílové dno jamy. Zase mumlanie kòaza. Po-
tom my, štyria zostávajúci osadníci, spustíme truhlu
do hrobu. Dušpastier predrieka Otèenáš. Nasleduje
závereèné „Amen“ prítomných. Odkia¾si zaznie
Fredova otrieskaná gitara. Spievame: „Do osady
pøišla dívka, slzy v èerných oèích má...“ Pomedzi
bubnovanie dažïa je poèut’, ako slzy kamarátov
cinkajú o zem. Rý¾ v rukách príbuzných a hrudy hli-
ny dopadajú na veko truhly. 

Zaraïujeme sa do dlhej rady kondolujúcich. Zmo-
rená Janova žena Viera, teraz vdova, a ich dcéra
Gabika, teraz polosirota, prijímajú prejavy sústrasti.

Vhodila si do hrobu svojho švagra dve èervené
ruže. Ja zase kožený vaèok naplnený uhlíkmi z po-
sledného výroèného ohòa. Fred prihadzuje balík
strún, nech si Hozi môže v nebeskom bare drnkat’
na gitaru. Dick prihodil šišku z pokrútenej borovice
èo rastie na našom kempe, a osadník Pišta vyší-
vanú domovenku. Chceme sa s Hozim rozlúèit’ po
svojom. Kašleme na nejaké zažité ceremónie. 

Prichádzajú ïalší kamaráti a kamarátky zo spria-
telených osád. Do hrobu dopadajú placky, zvitky
brezovej kôry, balíèky tabaku, brnkátka, dievèatá
prihadzujú kvetiny, náhrdelniky z pierok, remienky
pletené z kože, ozdoby z koráliek a trampské šatky.
Pohrebné nariekaèky sa s hrôzou križujú. Myslia si,
že prevádzame nejaký šamanský voodoo rituál.
Joe Indián búši do bubienka a cintorínom sa nesie
Hoziho ob¾úbená indiánska pieseò: 

Pokia¾ bude tráva rást’,
pokia¾ bude vietor viat’,
a pokia¾ bude nebo modré...
Premoèení dažïom a slzami sa ponáh¾ame do

krèmy. Svieèkové babky zvedavo nakukujú do
okien. Oèakávajú, že na stoloch budú tancovat’
nahé dievèatá. Majú utkvelú predstavu, že po no-
ciach pri ohòoch takto v noci tancujú. Kamaráti sa
èoskoro rozchádzajú, každý chce byt’ zo svojím
smútkom sám. Ešte sa dohovárame, že o rok uspo-
riadame oheò za Hoziho. 

*
Sedíme doma v kuchyni. Práve si to mala a tak

sme nemohli skúsit’ zabudnút’ v posteli, ako inokedy
po pohrebe. Fajèíme Štartky a popíjame èervené
víno. Hoziho vlèiak Barry, s príšerne smutnými oèa-
mi, má hlavu na tvojich kolenách. Hladkáš ho. Ako-
si svojim zvieracím inštinktom vycítil, že ho pán už
nikdy nevezme na víkend do lesov. Vèera zaèal ko-
neène zase žrat’. 

Listujem v osadnej kronike. Hoziho drobné úh¾ad-
né písmo mi poskakuje pred oèami. Z tých stránok
na mòa dýcha nostalgia a smútok. Fotografie z po-
sledného osadného potlachu a z ïalších vandrov.
Usmievavý bradáè v klobúku pózuje na vrchole
Rozsutca pre Fredov objektív. Hoziho kresby ko-
miksových postavièiek osadníkov na našom kem-
pe. Ako je to dávno, ko¾ko je to rokov, èo sme ten
opustený lom objavili? Vynárajú sa ïalšie spomienky. 

Kedy to bolo, keï na náš výroèný oheò prišla diev-
èenská osada Veèernica? Dvadsat’ rokov? Hozi si
za dva roky bral za ženu ich šerifku Yaštericu a ja
teba, jej sestru. Bola s toho dvojitá trampská svad-
ba. Navzájom sme si išli za svedkov. Spotený sta-
rosta v saku a kravate namosúrene š¾akoval na to,
že sa musel škriabat’ do kopca za mestom, aby
v zabudnutom lome zosobášil dva èudesné páry.
A ten rozruch v mesteèku, keï sme sa každý pia-
tok, èi pražilo slnko alebo mrzlo, ponáh¾ali s plnými

AHOJ HOZI
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báglami na stanicu. ¼udia udivene krútili hlavami
a nechápavo šepkali: „Blázni!“ a pritom si sami t’u-
kali prstom na èelo. 

Dolievam do pohárov ïalšie víno. Tikanie hodín
pripomína rany sekerou, akoby niekto zatåkal klince
do kríža na Golgote. Túžim prekrièat’, prehlušit’
smútok a to odporné hlasité tikanie. Púšt’ame si
Gershwina. Premýš¾am, akú raz dajú zahrat’ mne. 

Opitý mladý frajer v novom luxusnom bavoráku,
ktorý mu jeho úspešný foter podnikate¾ kúpil k dvad-
siatym narodeninám, auto zdemoloval na odpis.
Hozi, na riadne osvetlenom bicykli, sa vracal z po-
obedòajšej zmeny. Fáro rútiace sa sto dvadsiatkou
ho za dedinou zmietlo do priekopy a potom to na-
pálil do stromu. Airbagy fungovali skvele. V mozgu
mi šrotujú neodbytné myšlienky. Preèo práve Hozi?
Taký skvelý èlovek. Férový chlap. Preèo práve on?
A tomu hajzlovi, èo to spôsobil, sa vôbec niè nestalo.
Hoziho telo nemohlo byt’ ani vystavené v otvorenej
rakve, tak bolo rozbité a dolámané. Do riti, je toto
nejaká spravodlivost’? Aký je rozdiel medzi životom
a smrt’ou? Meria sa v centimetroch a v sekundách?
Nieko¾ko zvedavých oèumovaèov z dediny, blikajúci
maják policajného auta, brzdné dráhy a èísla na
ceste napísané kriedou a všadeprítomná televízia
Joj. Morbídne zábery rozmláteného auta napaso-
vaného do stromu, pokrútený rám bicykla a pohre-
báci odnášajúci Hoziho telo prikryté plachtou. Toto
obletí v aktuálnom spravodajstve celú republiku. Na-
kopat’ im prdel, sviniam krvilaèným! 

*
Zavèasu ráno, aj keï je pracovný deò, schádza-

me sa ako sprisahanci v lome na našom milovanom
fleku. Sme tu všetci, celá osada. Ja, Fred, Pišta,
Dick a tiež Hoziho manželka Yašterica s Gabikou a
samozrejme ty, moja žena, ktorá to všetko vymys-
lela. Havkajúci Barry št’astne pobehuje po dôverne
známych miestach. Na stožiari visí na pól žrde
osadná vlajka. V piesku pod borovicou jama a v nej
truhla. Pišta, ktorý pracuje ako drevorubaè, ju pri-
viezol prikrytú celtou na vozíku t’ahaným jeho ko-
òom. 

Truhla bola kúpená pod¾a katalógu Pohrebnej
služby Sírius. Majite¾ firmy chcel vediet’ kedy a kam
ju má priviest’ a aké ïalšie služby si budeme priat’.
Vysvetlili sme mu, že organizujeme s kamarátmi
Zlatú horúèku a chceme vybudovat’ westernové
mesteèko. V každom správnom meste Divokého
západu predsa musí byt’ hrobár. Bez reèí nám
truhlu predal, veï kšeft je kšeft. Skoro sa ukláòal,
keï nám potom ochotne pomáhal naložit’ truhlu do
Fredovej dodávky. 

Vèera vystavila pohrebná služba rakvu s Hozim
v dome smútku. Ty ako švagriná zosnulého a hosti-
te¾ka v jednej osobe si odlákala vodièa aj s jeho zá-
vozníkom a farára s miništrantom k bohato prestre-
tému stolu. Èakali na nich tácky plné chut’oviek
a obložených chlebíèkov, na každého sa škeril rez-
nisko cez celý tanier. Spolu s Gabikou ste všetkých,
okrem vodièa poriadne napájali slivovicou. 

My osadníci sme potom rýchlo vymenili truhlu s Ho-
zim. Rakva zakúpená na Zlatú horúèku, naplnená
dvomi vrecami piesku, teraz stála uprostred miest-
nosti a okolo nej horeli svieèky. Farár spokojne do-
žul rezeò a zapil ho slivovicou. Potom s miništran-
tom odslúžili domácu bohoslužbu za zosnulého
„brata Jána“. 

„Ahoj Hozi, kamarát drahý, nech sa Ti sladko spí,
tu pod touto borovicou, kde si vždy tak rád zaspá-
val.“ Usmievame sa, Hoziho by urèite rozosmialo,
ako všetky tie kostolné nariekaèky vèera na cinto-
ríne plakali nad nesprávnym hrobom.

Miroslav Miky Marusjak
3. místo v kategorii Próza nad 23 let

Prichýlenie stanièného brieždenia prebdenej noci
Èervené oèi, krík v pivnom moèi

Hrmotajúci vlak poslušne hlási príchod
Brzdy škrípu ako ústa starej ženy

Nastal ten èas
Trate sa rozchádzajú

Však z niektorých spät’ už vlak nejazdí

Bohdan Haluz Mezei
2. místo v kategorii Poezie do 23 let

SPIATOČNÝ LÍSTOK BEZ ZÁRUKY

Do kroku pøidej, herko líná!
Za námi kvílí meluzína.

Cestu jsme dávno zatratili.
Do snìhu místo do obilí
boøí se nohy lesní zvìøi.

Chybí pár mil a poøád snìží.
Možná se najdou naše kosti.

Život je prostì o rychlosti.
Tak pohni tím svým líným tìlem!

Jsme lovná zvìø. A nepøátelé
Za šera zkøíží naše trasy.

Nevìøím, že nás nìco spasí.
Na slibech vùbec nezáleží.

Jen dojet k prvním pevným dveøím.
Jen dojet, kde nás ještì chtìjí.

No tak se zvedej ze závìjí!
V noci se brousí zuby lesa.

Šance?
Padesát na padesát

a v zátylku mì svìdí kùže.
No tak se zvedni?

Jestli
mùžeš?!?

Vlastimila At’ka Hlavatá
2. místo v kategorii Poezie oldpsavcù

DOJET
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HOUPÁNÍ
Ten patlal Sisyfos se usadil v oblasti jeho žaludku

hned na samém poèátku bytí. Okamžik, kdy se mu
usadil v teplé jeskyni dutiny bøišní mìl spojený se
vzpomínkou na intenzivní houpání. Na houpání
a nezvratný fakt, kdy si uvìdomil sám sebe. Vìdìl,
že si v ten okamžik zhluboka oddechl, protože na-
jednou bylo jasné, že mùže být už jen èlovìkem,
šimpanzem, velrybou nebo ptákem z èeledi havra-
novitých. Èlovìk, se svou nutností lepit se neustále
na krabatý povrch zemské hroudy a neustálou po-
tøebou pøemýšlet a o tom pøemýšlení žvanit byl na
jeho žebøíèku pøání až na posledním místì. Stav
radosti støídaný se stavem odevzdanosti a bezna-
dìje, podle toho, v které fázi zhoupnutí se právì na-
cházel, ukonèil okamžik, kdy otevøel oèi. Jeho první
pohled spoèinul na temné modroèerné obloze roz-
bodané vpichy hvìzd, aby se s dalším zhoupnutím
zmìnil v pohled na dva zlaté øezáky uvìznìné v hus-
tém strništi chlupù. Chlupy vypadaly nadìjnì. Šim-
panz byl naopak na jeho žebøíèku pøání na stupni
nejvyšším. Chlupy vypadaly nadìjnì jen do okam-
žiku, kdy støídání obrazù náhle ustalo. Do okamži-
ku, než jeho tìlo sevøely prsty zakonèené špinavý-
mi a rozpukanými nehty a vytáhly ho z bezpeèné
temnoty výš, pod klenbu rozpíchaného nebe a pod
ní jej odnášely pryè, ke kruhu ozáøenému ohnìm.
Oheò a voda nejdou k sobì, napadlo ho a vylouèil
velryby. Temné siluety postav kolem ohnì v nìm
vyvolaly nadìji, že pøece jen šimpanz a nebo havra-
novitý. Ta byla znièena ve chvíli, kdy se k ohni pøi-
blížil a zaslechl nekoneèný proud žvanìní. 

„Tak tedy èlovìk,“ projelo mu tenkrát zklamanì
hlavou a nad tou lítostí zaèal zoufale øvát. Nìjaká
holka s šátkem uvázaným na babku mu zacpala ústa
koláèkem prsní bradavky a øekla zlatým øezákùm
nìco v tom smyslu, že už se ten malý tramp probudil. 

Slovo „tramp“ vzbudilo nadìji. Nadìji na možnost,
že by mohl existovat ještì nìjaký živoèišný druh ve
škvíøe mezi šimpanzem a èlovìkem, o kterém ví jen
pár vyvolených ukrytých a semknutých kolem ohnì
na téhle pasece, druh který se zatím ubránil zváže-
ní, zmìøení, vymoèení do zkumavky, oèipování a te-
dy i èestnému místu v encyklopedii. Ránu z milosti
dostal hned vzápìtí. Nebe mu zastínila silueta další
holky, ta jej pokropila sprškou kapek výživného so-
cialistického rumu a zašišlala vìtu: „Tak vítej mezi
námi, èlovíèku.“

*
Objev, kdy je jeho osud ovlivnìn od samého poèát-

ku houpáním uèinil na houpaèce. Ta vùnì a hluk ves-
nické pouti se mu navìky zažrala do mozku. Máma
ho tenkrát strèila do lodièky staršímu bráchovi s vy-
svìtlením, že Milánek už je dost velký. Brácha s ná-
zorem matky zjevnì nesouhlasil. Nakonec to vzdal
a vzal ho na milost. Posadil ho do špice úzké lodièky,
skrz zuby procedil: „Remekbylsráè“ a chopil se želez-

ných tyèí vedoucích od lodièky k dobøe a hutnì nama-
zané ose nad hlavou. V okamžiku, kdy se Fakírovi
podaøilo dešifrovat bráchovo zaøíkadlo, bylo pozdì.
Oba kýly lodì se støídavì zapichovaly do modré
oblohy v takové výšce, ze které bylo možné vidìt
lesklou plochu Hracholuské pøehrady. Jindy byla vidìt
jen z kostelní vìže. Zelený, vydìšený, s drtí pravého
tureckého medu promíchanou se žmolky párku,
rohlíku a chuchvalci toho bájeèného keèupu na triku
sedìl jak pøikovaný ve špici loïky a øval. A najednou,
v tom stavu nejvìtšího zoufalství a bezmoci, na pa-
lubì malé loïky v oceánu nebe mu došlo, že lidi se
dìlí jenom na dvì skupiny, houpaèe a houpané, kdy
on bude vždycky v té druhé skupinì. Smíøený s tímto
zjištìním položil hlavu na kolena, zavøel oèi a èekal,
až se ten svìtskej dole na zemi podívá na hodinky
pod vytetovanou kotvou, zatáhne za mohutnou páku
a do dna lodi zabuší døevìná fošna brzdy a ukonèí
utrpení trvající deset minut za které máma zaplatila
rovných pìt korun èeskoslovenských. 

*
Sisyfa v nìm objevila uèitelka Mužíková. Byla krás-

ná a pøísná, což se nevyluèuje. V šesté tøídì se do
ní platonicky zamiloval a dìlal všechno, aby si toho
všimla. Døív než ona si toho všiml inženýr Mužík,
který musel každé ráno foukat znovu a znovu kola
od rodinného wartburga. Uèitelka Mužíková mìla
hned nìkolik pøedností. Indiánsky èerné vlasy, in-
diánské rysy, umìla lasovat a hlavnì vyprávìla dì-
jepis s takovým nadšením, že každý chtìl hned po
hodinì jít na školní zahradu a postavit tu alespoò
dvì pyramidy a mezi nì Rhódský kolos. Øecké báje
a povìsti byly v podání uèitelky Mužíkové nejvýživ-
nìjší. Boj Sisyfa s kamenem Fakír natolik prožíval,
že mu vìnoval veškerý prostor ve své hlavì. Nikdy
pøed tím to neudìlal, aby nezískal povìst šprta, ale
v pøípadì Sisyfa zaklepal hned další ráno na dveøe
kabinetu dìjepisu. Uèitelka Mužíková ho pøivítala
pøísnýma indiánskýma oèima. 

„Proè si to, soudružko uèitelko, nepodložil?“
„Kdo a co?“ podívala se na nìj nechápavì.
„Sisyfos ten šutr,“ vyhrkl z nìj den urputného pøe-

mýšlení.
Pøekvapená uèitelka se na nìj chvíli dívala bez ja-

kéhokoliv výrazu až do okamžiku, kdy se jí zaèaly
stáèet koutky kolem úst do nepøijatelného úsmìvu
a pak se radìji otoèila a odešla k oknu.

„Víš Milane, oni by se nìkteré vìci nemìly pod-
kládat. Oni by tím podložením ztratily tajemství
a kouzlo,“ øekla mu už s vážnýma oèima. „Ale ty seš
jeden z mála žákù, kteøí to urèitì pochopí,“ dokon-
èila vìtu a pohladila ho po rameni. Mìl radost, že
ho pohladila po rameni. Bylo to v tu chvíli intimní
a vzbuzovalo to nadìji.

Èasem to pulzování, které mu probíhalo v prostoru
mezi hltanem a žaludkem a které pøicházelo pøed
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každým rozhodnutím, zaèal pøikládat Sisyfovi ve
svém tìle. Nikdy se nedokázal rozhodnout okamži-
tì, impulzivnì podle vnuknutí. Všechno si musel
probrat, zvážit aby vyøèeným rozhodnutím neublížil
a nezranil druhé, a také aby neshodil sám sebe. 

*
Èetaø Los mìl plátìné ucho a v nìm vyvrtanou

falešnou dírku aby to nevypadalo blbì. Pøesto se
obèas stávalo, že mu tou dírkou vypadl mozek
z hlavy ven a zakutálel se pod jeho vojenský kava-
lec, kde jej dlouho do noci hledal. I když byl a nebo
právì proto, že byl èetaø Los blbec, stal se velitelem
pøijímaèe, kam nastoupil Fakír pár mìsícù po matu-
ritì. Pod pøísným dohledem èetaøe Lose se Fakír
pøesvìdèil o tom, že bude vždy jen a jen houpaným.
Zlomový okamžik nastal, když je èetaø Los zkoušel
v místnosti „pévées“ ze státní hymny. „Èeská zemì,
èeská zemì, èo to je za chujovinu,“ jeèel èetaø Los
nepøíèetnì na Fakíra. „Èi sa, ciboha, nemýlim, tak
tám, kurva súdruh Dzúr napísal zemì èeská a tak
to taky bude,“ prskal Fakírovi do oblièeje denní pøí-
dìl slin.

„Soudruhu èetaøi, dovolte mi promluvit,“ nedal se
Fakír a pokusil se postavit pod tím vodopádem do
pozoru a aniž by èekal na povolení spustil: „Já vím,
že je to správnì zemì èeská, ale mnì to prostì nì-
jak skøípe, neladí a nemá to logiku. Vždyt’ i vám
musí znít pøinejmenším nepøirozenì spojení knedlík
bramborový, tenis stolní nebo lýra bratislavská…“
zkusil to Fakír èetaøi vysvìtlit. Ten se k nìmu nato-
èil tím skuteèným a funkèním uchem, nasál vzduch
z celé místnosti a pak zajeèel: „Èo ty budeš robit’
eštì do Gombitky.“ Potom chytil Fakíra za maská-
èovou blùzu, odtáhl ho z pévéesky na podestu k do-
zorèímu, tady kopnul kanadou do plechovky mýdla
mazlavého a když ho již dobrá polovièka vytekla na
schody zaøval: „Kefu a šnúrky“ a odešel pryè.

Tady, na nejvyšším schodu spojovací roty vojen-
ského útvaru 2655 Fakírovi došlo, že propásl šanci
stát se houpaèem. Tu by uchoval v pøípadì, kdyby
jí èetaøi Losovi vyšil pìknì na žaludek a poslal ho
k zemi do kaluže mazlavého mýdla. On zatím klekl
na kolena, vzal do ruky kartáè a tkanièky od kanad
a do rána leštil zašlé schody z falešného mramoru.

*
Teï, po ètyøiceti letech sedìl Fakír zase v kruhu

kolem ohnì. Dávno už vìdìl, že je èlovìkem. Dáv-
no už znal význam slova tramp a stokrát se pøe-
svìdèil o tom, že se s tím šimpanzem nemýlil. Jako
šimpanz by sice asi neumìl hrát na kytaru, což
vždycky byla a stále je dobrá mucholapka na holky,
ale i to by obìtoval za pocit, kdyby nemusel stu-
dovat každý pohled a každé gesto jiného èlovìka
a hledat v nich støípky pravdy nebo mrštná háïata
lží a podle nich otvírat nebo pøivírat srdeèní chlop-
nì. Teï po ètyøiceti letech si nebyl Fakír jistý ani
tím, zda si ten první vjem, kdy ho táta vyzdvihl popr-
vé z koèárku právì na tomhle plácku a on poprvé
spatøil záøící oheò lemovaný zubatým ostøím tem-
ného lesa nevymyslel. Na druhou stranu si byl jistý

tím, že za jeho dosavadní poutí lemovanou neustá-
lými výstupy a pády nestojí nìjaký program z pro-
jekèní kanceláøe „Osud & synové s.r.o.“, ale jeho ži-
votní postoj, provázený neustálým váháním.

Pøed hodinou pøeèetl Ferda výsledek voleb na še-
rifa osady. Skonèil o jeden hlas druhý. Stejnì jako
vloni skonèil o hlas za Žábou. Naoko se tváøil, že mu
to nevadí ale byla to køivda. Už dávno Žábu prokoukl.
Za vším co øekne nebo udìlá je malá domù. I kdyby
se mìlo jednat o dva buøty nebo o palièku èesneku,
co zbudou v nedìli odpoledne ve sklípku. Nebo no-
šení vody. Jednou si dìlal èárky. Na tøi cesty každé-
ho z osady vycházela jedna Žábova. A to vèetnì
holek. Ale když to nikomu nevadí...

„Hele, Fakíre, já ti ten hlas nedala,“ pøisedla k nì-
mu Bledule.

„A proè mi to øíkáš?“ podíval se na ní pøekvapenì,
protože doteï si myslel, že Bledule vždycky byla
a je na jeho stranì.

„Protože musím,“ odpovìdìla a pevnì se mu podí-
vala do oèí. „Hele. Ve všem seš lepší než Žába. Ale
v jediném ne. Nad vším moc pøemýšlíš. Vèera jsme
tì šmírovala pøi vaøení. Sedmaètyøicet minut sis
vybíral polívku. Ètyøicet sedm minut si strávil mimo
tuhle galaxii. Šílenej problém. Dva pytlíky polívky.“ 

„Ale víš o tom, že Žába…“ 
„Vím,“ stiskla mu až bolestivì zápìstí svou úzkou

dlaní. „Vím, ale nìkdy je míò víc“, povolila stisk
a stejnì jak pøišla odešla.  

Zùstal u ohnì sám. Dlouho do noci koukal do umí-
rajících plamenù. K ránu, když v kamenném kruhu
zbyla jen hrstka øeøavých uhlíkù mìl jasno. Dnešní
den všechno zmìní. 

*
Vše by vyøešilo, kdyby na svìtì byla jenom jedna

cesta. Mùže být zvlnìná, køivolaká, plná zatáèek
ale jedna. Žádná rozcestí a žádné køižovatky. Køižo-
vatka je dùvod stanout pøed dalším rozhodnutím.
Pøed tøemi týdny opustil Sisyfa. Nechal jej sedìt
s Bledulí a Žábou v kempu a pro jistotu mu tam ne-
chal všechny polívky. S sebou si vzal jenom hra-
chovou. Míchá se za studena a staèí jen ohøát. Od
té doby, co opustil kemp šel vždy jen rovnì. Žádné
váhání, žádné houpání, žádné válení kamene na-
horu a dolù. Jenom rovnì. Velké zastavìné lokality
obcházel obloukem. Jsou plné pastí v podobì sle-
pých ulic. A on se nechtìl za žádnou cenu vracet.
Odpoledne prošel kolem osady s podivným názvem
Freest a veèer stanul na bøehu Baltického moøe.
Obrovská plocha vody ho pøekvapila. Došel na hra-
nici vody a písku a tady se posadil. Celý následující
den sledoval rovnou èáru obzoru a veèer vstal.
Hodil kletr na záda, otoèil se zády k moøi a zaèal se
pomalu vracet. 

„Nìkteré vìci se nemají podkládat,“ naskoèila mu
v hlavì dobøe známá slova. V ten okamžik rozhod-
nutí se mu zdálo, že cítí nìžný až intimní dotyk na
rameni. 

1. místo v kategorii Próza oldpsavcù
Jan Jeòýk Valeš
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Ten les je nìjakej divnej. A že jsem už lesù prošel
dost. Lesy jsou rùzný. Hustý, øídký, tmavý, smíšený,
smrkový, borový, nebo tøeba zabordelený. Tenhle
ne. Tenhle je prostì divnej. Takovej tichej. I v noci
les žije a kdo poøádnì poslouchá, hodnì toho uslyší.
Tady ne. Ticho jak v márnici a po cestì skøípou je-
nom moje kroky.

Ale co. Poøád je lepší divnej les, než kanape v èin-
žáku.

A jak si tak šlapu tím divným a tichým lesem, na-
jednou ucítím vùni. Takovou divnou vùni, která se
do lesa vùbec nehodí. I když, divnej les – divná vù-
nì. Zøejmì místní specialita.

Ale, jak tak šlapu dál a vùnì sílí, zjišt’uju, že jí vlast-
nì znám. Takhle nìjak to vonìlo u nás na rohu, kde
bývala cukrárna. Vanilka, skoøice, èokoláda, ale hlav-
nì ta vanilka. 

Vùnì mì pøivádí až na lesní mýtinu a tam vidím
zdroj oné libé vùnì. A z toho neèekaného zjištìní
mì pøestávají poslouchat nohy, protože další, co si
pamatuju, je hvìzdnaté nebe nade mnou a mokrej
mech pode mnou.

A na mýtinì stále pevnì stojí prapùvod toho všeho.
S plotem z cucavých tyèek, s kùlnou z lékoøice

a s dveømi zdobenými cukrovou polevou, tam stojí
budova, ne zcela nepodobna perníkové chaloupce.

Zmaten jak vèela koukám na chaloupku a vida
všechny ty pochutiny vùkol, z nedostatku potravy
v tìle mi žaludek zaène zpívat tak dokonale, že se
po mì ohlédne i karamelová korouhvièka na støeše.

V chaloupce zavržou péra v posteli a ze dveøí se
ke mnì šourá jakési vetché stvoøení o hùlèièce.

„Blbe, sotva jsem zabrala a ty tu dìláš takovej
randál.“

Stvoøení se šourá blíž a já vidím, že je to velmi se-
šlá staøena, která zjevnì pamatuje císaøe pána.

„Co tu vùbec dìláš?“ zaskøehotá pamìtnice.
Stále ještì v mírném šoku zašeptám:
„Jdu na vandr.“
„Cožé?“ staøena se ke mnì nakloní a z dlanì si

u ucha udìlá trychtýøek.
„JDU NA VANDR,“ zopakuji dùraznìji.
Staøena ode mne odskoèí jak štípnutá vèelou. 
„Co tak øveš, nejsem hluchá.“ 
Bába už bude totálnì šùs, pomyslím si a mám se

k odchodu.
Staøena mi však s nebývalou èiperností nadbìhne

a s roztomilostí pøipomínající úsmìv kobry mi zašve-
holí pøímo do oblièeje:

„Snad by si nepohrdnul mou pohostinností, pa-
náèku.“

Když pøekonám silný pocit dávení a touhu prch-
nout, vyhrává ve mnì slušné vychování a já násle-
duji paní domu smìrem k chaloupce.

„Jakpak se jmenuješ, panáèku?“
„No, Honza,“ zamumlám.

CHALOUPKA
„Tak Jeníèek...“ staøenì se nehezky zablýskne

v oèích a já zaèínám svého slušného vychování po-
nìkud litovat. Ale co nadìláte. Vychování je vycho-
vání a tak nakonec i já vstoupím do staøenina obydlí.

Pìkná chaloupka, pìkná. Tedy z venku rozhodnì.
Nejsem sice pøehnaný estét, ale v chaloupce je

zcela jasné, že staøena si s úklidem už nìjaký ten
pátek hlavu neláme a já mám èím dál tím silnìjší
pocit, že v rozkopnuté maringotce nejmenovaného
koèovného národa to bude jistì mnohem útulnìjší.

„Posaï se, panáèku, posaï, Jeníèku“, šveholí ba-
bizna a já se poctivì snažím najít alespoò decimetr
ètvereèní volné plochy k sezení. 

Poctivì, leè marnì. 
Všude, kam oko dohlédne, jsou rùzné mistièky,

džbáneèky, plechovky a kotlíèky, povìtšinou napl-
nìné podivnými roztoky, vydávajícími dosti kyselý
zápach. Nakonec nacházím jakési štokrle v míst-
nosti, která sice vypadá jako kozí chlívek, ale svým
zpùsobem je nejèistìjší z celého obydlí. 

Hurá, zaraduji se v duchu, ale radost z toho, že se
nejspíš vyhnu tetanové infekci, trvá jenom chvilku. 

Najednou se do chlívku pøiøítí babizna a zaène
pøede mnou šermovat èímsi, co vypadá jako lopata
na sázení chleba do pece.

Do pece? 
Hlavou mi bìží známá pohádka, vèetnì zpùsobu

eliminace babizny, ale v tom se babizna ušklíbne
a zavrèí:

„No to víš, celá žhavá. Jako bych to neznala. Uká-
žu ti, jak se na lopatu sedá a v tu ránu jsem v ohni.
Tak to ani omylem.“

A babizna mì št’ouchá lopatou smìrem k rozpá-
lené peci.

„Tak rychle, rychle, panáèku, tak vstávej, vstávej ...“
*****
Hostinský Valihrach mìl trempy docela rád, ale

když mu zùstávali chrápat v lokále po zavíraèce, tak
to neznal bratra.

„Vstávej, vstávej, panáèku,“ tøásl s vandrákem v ro-
hu lokálu, až se mu ho koneènì povedlo probudit.

Vandrák se vymrštil od stolu jak pružina a vytøeš-
tìnýma oèima koukal na hostinského Valihracha,
jako by vidìl ducha.

„Kde, kde, kde je ta baba,“ koktal a vydìšenì se
rozhlížel kolem sebe.

Hostinský se rovnìž rozhlédl a nakonec zaparko-
val pohled na úètence dotyèného.

„Tak to máme deset kouskù, a jak tì tak poslou-
chám, tak sis jich musel dát pár ještì ve vlaku“, po-
znamenal zkušenì hostinský a s úšklebkem sledo-
val, jak se vandrák snaží roztøesenou rukou vylovit
z kapsy hotovost.

Když koneènì za vandrákem zapadly dveøe, za-
pálil si hostinský Valihrach dýmku, do sklenice nalil
patnáctiletou whisky a usazen za pípou ve starém
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ušáku pøemýšlel nad tím, jak ta dnešní mládež nic
nevydrží. Pár piv a už jdou do vrtule. 

A hostiský Valihrach zabafal z dýmky, usrkl ze
sklenice whisky, otevøel èasopis pro pány a svému
okolí se již dále nevìnoval.

*
Ten chlap do toho piva snad nìco pøilejvá, po-

myslím si pøed zavøenou hospodou. Takovej pøíšer-
nej sen a nakonec ještì vyhazov z lokálu. On si tam
teï bude lebedit u fajfky a mì vyhodí do zimy. 

Chvilku ještì pozoruju, jestli se hostinský nakonec
neustrne nad chudákem vandrákem, ale nad pípou
se vznáší obláèek dýmu a pøes pípu je hozenej ub-
rus. Dneska už to na pivo moc nevypadá.

No co, když trochu šlápnu do vrtule, tøeba na mì
zbude na osadì trocha svaøáku. Svižným krokem
vyrážím smìrem k lesu, a když míjím poslední cha-
lupu, ucítím takovou divnou vùni. 

Takovou sladkou. 
Takhle nìjak to vonìlo u nás na rohu, kde bývala

cukrárna. 
Vanilka, skoøice, èokoláda, ale hlavnì ta vanilka.
Otáèím se na podpatku, pravdìpodobnì i øvu

a nehledì na svou mírnì širší postavu vyvíjím ta-
kovou rychlost, až mi od kanad odletují kusy štìrku. 

Na nádraží na poslední chvíli naskakuju do pùl-
noèního vlaku. 

Do mìsta.
Do èinžáku.
Na kanape.

*
Tichá, setmìlá vesnièka.
To božské ticho ruší jen pøijíždìjící vlaková sou-

prava, øev a dupot jakéhosi pomateného individua
zdìšenì prchajícího k nádraží, a tichý šum pece
z nedaleké pekárny, kde zrovna dávají na zápraží
vychladnout jednu ze svých nejlepších specialit.

Luxusní vanilkové rohlíèky. 

1. místo v kategorii Próza nad 23 let
Petr Harmonika Soldát

Sám svatý Václav
na paøízky háže

dukátky houbièek
ze své mìsíèní gáže

A pod oblohou letí drak

Nehledím vzhùru
Klopím zrak

do mechu k slièným hlavám høíbkù
Z brusinèí mi uvážete kytku

až z duše mé
se stane pták

V barevném listí
slídí šedý vlk
a supí mládì
natahuje krk

staøecky vrásèitý a holý bez milosti

V lese chci složit svoje kosti
až jednou stopnu pohøebák

1. místo v kategorii Poezie nad 23 let
Eva Evelína Koubová

DRAK-PTÁK-???

Adrenalin
outdor
bike

Environment
A další kraviny...

Že prej už nejsme
Na pánvi v lese

S plátkem slaniny
Ale my JSME
A dál JDEM

Starý struktury – trampové:
Silur Devon Karbon a Perm

2. místo v kategorii Poezie oldpsavcù
Jaroslav Kutloch Šlejmar

FOSILIE

Ještì se smí
propít se k ránu

dívenkám hledìt do oèí
v tlumených odlescích ohnì

spatøovat jiskru
myslet hned na nejlepší

Ztuhlými prsty
vyloudit božský tón
šíp rovnou do duše

A vlastnì ne
trefit tak s bídou
vedlejší borovici

pøesto se radovat
tìtivu napínat znovu a znovu

Oheò høeje z posledního
a staèí tak málo…

3. místo v kategorii Poezie oldpsavcù
Marek Fenik Kysilka

JAK MÁLO STAČÍ
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KONEC KVĚTNA V OSADĚ RATSCHIN
Odlesk ohnì ozaøuje zbytky kamenných zdí. Po-

zùstatky zemìdìlské usedlosti v jedné z mnoha
zaniklých horských vsí v rozlehlé dávno vysídlené
oblasti kolem Andreasbergu.

Døíví tiše praská a do toho zvuku se nesou tóny
dvou kytar a zpìv nìkolika hlasù. Ne všichni však
zpívají. Pøed chvílí kamsi odešel Leoš. Kousek odtud
pod hustou korunou osamìle stojícího smrku se
dlouze a vášnivì objímají a líbají Ferda s Markétou.
Johanka sedí zamlkle a náladu do zpìvu nemá.
Franta, Felix, Katka a Igor se nemohou odtrhnout od
outdoorového sunbooku. Již dvì hodiny na nìm
cvrnkají softwarové kulièky do softwarového dùlku.
V podveèer navrhovali, že i ten oheò by mohl být
softwarový. Byli však odmítnuti. Ani ten nejmoder-
nìjší sunbook pøes den nenaakumuluje tolik energie,
aby jeho softwarový oheò høál – natož tahle patnáct
let stará rachotina. Další hlídkují. Jsou na útìku a ne-
pozornost by se mohla škaredì nevyplatit.

*
Podle naøízení, proti kterému nebylo odvolání, mì-

li všichni obyvatelé a obyvatelky okruhu Bergstadt
Platten, kteøí dovršili vìk sedmadvaceti let, v pon-
dìlí 21. kvìtna 2046 nastoupit do transportu. Cíl:
ústav Saar-Olleschau. Mnozí uvažovali, že vezmou
roha. Kdykoli se však rozhlédli, mìli pocit, že jsou
sledováni. Kamerový systém pokrýval intravilán
mìsta a nejménì kilometr kolem. A tak ve zvlášt-
ním vlaku z plattenského nádraží nakonec zkejsli
prakticky všichni.

*
Skupinka pátraèù z Kubátových legií postupuje

kupøedu. Má takøka stejný úkol jako její pøedchùdci
pøed nìjakými sto dvaceti lety. Tehdy vytáhl zem-
ský policejní prezident Hugo Kubát do boje za
mravnost mládeže pobývající v pøírodì – a na-
dlouho se tím proslavil mezi všemi, kdo se ocitli
v hledáèku jeho naøízení. Strážci zákona úpìnlivì
pátrali, zda nìkde ve stanu neobjeví spoleènì
nocující osoby rùzného pohlaví, a pokud ano, vy-
vozovali dùsledky. Prakticky totéž nyní dìlají jejich
pokraèovatelé – jen motivace je trochu jiná. Nynìjší
Kubátovci však o tom moc nevìdí. Jen vzdìlanìjší
z nich mají dojem, že kdosi s podobným jménem
napsal román o jakýchsi beatnicích. Nebo byl jejich
pøedstavitelem. Èi dokonce autorem jejich bo-
jového pokøiku „Máš-li dlouhý vlas, nechoï mezi
nás!“.

*
První delší zastávka transportu byla v Karlsbadu.

K vlaku byly pøipojovány vagóny s místními. Magis-
trát je nechal vyprovodit kutálkou a nìkolika oddíly
neoskautù v krojích a s mávátky v rukou. A tehdy se
první odvážlivci pokusili zdrhnout. 

Nìkterým to vyšlo – pøinejmenším v tomto vlaku
se už neobjevili. Hùø dopadli Siegfried a Helena.

Z nádraží proklouzli. Dostali se i do blízké hospody.
Vypili po dvou pivech, ale pak se dopustili osudové
chyby: platili kartou. A SpyCard, elektronická kom-
binace obèanského prùkazu, satelitní navigace, pla-
tební karty a kdovíèeho ještì, nezklamala. Provinè-
ní úøad pro globální oteplování dostal okamžitì hlá-
šení a jeho agenti zareagovali rovnìž bleskovì.
Než se dal vlak znovu do pohybu, oba nešt’astníci
sedìli pøikurtovaní ke stojanu na kola v zavazadlo-
vém oddílu.

*
Transport vyrazil smìrem na Marienbad. Pak ale

uhnul do tunelu, obcházejícího historické jádro Karls-
badu. Projel kolem letištì a ještì nìkolika nádraží-
mi, naèež zaèal znovu brzdit. Pøiblížila se stanice,
kde mìl køižovat rovnou dva vlaky.

Proklouzli na perón. Nádraží Buchau bylo jako
v obležení. Pøevažovali milovníci železnièní histo-
rie. Po padesátileté pøestávce, èásteèné pøestavbì
a elektrifikaci byla obnovena osobní doprava na tra-
ti Buchau – Protiwitz a zároveò zprovoznìn nový
úsek Karlsbad – Engelhaus – Buchau.

Už už se chystali zmizet. Za nádražím a pilou se
prostírala nezastavìná krajina, která k tomu pøímo
vybízela. Když tu do nich málem narazil chlapík –
o nìco mladší než oni.

„Prcháte z transportu?“ zeptal se tiše.
Hrklo v nich. Aby to tak byl...
„Ale tudy ne!“ dodal: „Tady je to hlídaný. Elektro-

nicky...“
„A kudy, prosim tì?“
Ukázal zpìt. A tak se zaèali vracet do toho nesku-

teèného Babylónu...
A pak se varovná slova neznámého – který se

mezitím pøedstavil jako Leoš – potvrdila. Vidìli le-
gionáøe, jak vleèou tøi postavy. Ty za chvíli zaujmou
místa u stojanù na jízdní kola vedle Siegrieda,
Heleny a nìkolika dalších.

Uprchlíci spolu s Leošem se vecpali do hroznu
cestujících kolem automatu na lístky. Pøi pøíležitosti
obnovy provozu zde bylo zdarma vše až po tøídenní
sít’ovou jízdenku platnou pro celý Severní Èehú-
nistán – a ta se zatracenì hodí. Dostat se za èáru
znamená nadìji: pravdoláskaøi ve Svìtovém parla-
mentu prosadili, že nenastoupení do transportu ani
útìk z nìj nebudou mezi prohøešky, které se auto-
maticky pøenášejí mezi databázemi jednotlivých
provincií Svìtové unie.

Ještì tìžší bylo proniknout do jednoho ze dvou
historických žabotlamù. Zájem o vlaky, které se tu
navzdory svému stáøí nacházely zaruèenì poprvé,
byl obrovský. Nakonec to ale zvládli.

Svezli se jen pár stanic – na zastávku Luditz-
Nord. Na koneèné mùže nìkdo hlídat, zatímco zde
to nehrozí: nástupištì se nachází mimo zástavbu
a transport mìl tudy jen projíždìt. 
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Ve mìstì pøibrali Felixe, Aljošu a Kristýnu. Pak
pokraèovali ze stanice Luditz-Hauptbahnhof na
Petschau a Marienbad. Do Jižního Èehúnistánu se
dostali už bez problému. Jen centru Plznì se radši
vyhnuli: vystoupili ve stanici Tuschkau-Kosolup
a došli pìšky do Starého Plzence. Na sít’ovou jíz-
denku popojeli do Ždírce, hranici pøešli poblíž Ne-
pomuku a nastoupili v Nekvasovech. Teprve tam si
byli jisti, že mohou platit kartou, aniž by se to do-
neslo do Severního Èehúnistánu. Koupili si lístky
do Brentenbergu a odtamtud už pokraèovali pìšky
pøes Ernstbrunn a Goldberg až sem.

*
Katèina softwarová sklenìnka se už už chtìla

skutálet do softwarového dùlku, když displej sun-
booku zablikal. Repráky zapípaly a na ploše se ob-
jevilo hlášení: „Vodiè Dr451 pøerušen. Možné vnik-
nutí škodné do prostoru.“

Felix se zvedl od hry a øekl: „Tohle už s Leošem
nìjak vyøídíme. Dohrajte to nìkdo za mì.“

Neprodlenì zamíøil k Leošovu stanu.
*
Šílenství, nazvané v èesky a slovensky mluvících

provinciích globálním oteplováním, bylo jedním
z dùsledkù podivné smìsi demokracie a jejího ob-
cházení, jímž byla nakažena celá Svìtová unie.
Technokrati neúnavnì hledali mezery, jimiž by šlo
proklouznout z nástrah pravdoláskaøù a prosadit
svou. A pravdoláskaøi, ekoteroristé, soudcové Svì-
tového ústavního soudu a podobná havìt’ ty meze-
ry zase sveøepì utìsòovali.

A tak vítìzové pøedminulých svìtových voleb, kte-
øí se zavázali bojovat proti pøelidòování planety,
nemìli vùbec lehký úkol. Nìkterá kdysi bìžná øeše-
ní, jako nucené sterilizace, interrupce èi kastrace,
nemìla šanci, o vkusných pásech cudnosti nemlu-
vì. Ve volebním programu to uvést nešlo, protože
by to znamenalo ztrátu volièù. Zamlèet také ne –
novináøi se vyptávali a odpovìdi peèlivì zazname-
návali. A kdyby vítìzové uèinili po zvolení nìco, co
by bylo v pøímém rozporu s tím, co øíkali pøed volba-
mi, smetl by to Svìtový ústavní soud.

Jenže právì v té dobì vìdci objevili, jak zmìnit
jednu velmi dùležitou složku lidského chování –
a bylo vymalováno. Fungovalo to – vliv na porod-
nost se dal oèekávat pøedem. Bylo to politicky prù-
chodné – ve volebním programu vítìzné strany to
sice nebylo slíbeno, ale ani odmítnuto. Feministky
napadly jako diskriminaèní to, že globálnì oteplo-
váni mìli být rodièe po tøetím dítìti: poèet porodù se
dá zjistit snáze než poèet otcovství – zejména tam,
kde se vìtšina dìtí rodí mimo manželství. Svìtový
ústavní soud námitky uznal a do transportù se za-
èalo nastupovat podle vìku.

Pak se ozvaly odbory: v New Yorku demonstro-
valo šest miliónù lidí, v Moskvì ètyøi milióny, v Karls-
badu tisícovka a v Praze kolem stovky. V poslednì
jmenovaném mìstì to bylo zpestøeno i protidemon-
strací, kterou uspoøádal jeden místní folklórní
spolek pod heslem „Globální oteplování neexistuje“.

Byla vyhlášena generální stávka. Po dvou mìsících
bouølivých událostí skonèila kampaò slavným vítìz-
stvím: všechny požadavky byly splnìny. A teprve
ve chvíli, kdy i pøedák Svìtové megakonfederace
odborových svazù dostal povolávací rozkaz do
transportu, uvìdomil si, že stávkovat dva mìsíce
zrovna za to, aby zamìstnanci mìli i po nucené
zmìnì sexuální orientace nárok na opìtovné pøijetí
do práce a aby za pùlroèní rekonvalescenci nále-
žela plná náhrada mzdy, nebyl zrovna nejmoudøejší
nápad. 

Pøesto odboráøské vítìzství mìlo smysl. Vìtšina
absolventù globálního oteplení se po zmìnì tak
dùležité souèásti své osobnosti stydìla vrátit
a dlouho se skrývala kdesi v lesích. A tam postupnì
pøivykala nové identitì.

Jenže pak se zaèali tamtéž zašívat i ti, kdo nena-
stoupili do transportù. Nebo vzali roha. A to byl ma-
lér – takhle by se za chvíli globálnì neoteploval nik-
do. A tak vznikly Kubátovy legie. Vytrvale slídí ko-
lem táboøišt’, snaží se naèapat ty druhé a pøitom si
zachovat taktní odstup od tìch prvních. Jakož i od
tìch, kdo ještì nedosáhli oteplovacího vìku a do
pøírody vyrážejí jenom tak. Práce to je nechutná
a vcelku mizernì placená. Pøesto se o ni zájemci
rvou: po dobu služebního pomìru se totiž na pøí-
slušníky Kubátových legií nástup do transportu ne-
vztahuje, i kdyby jinak mìlo být globálnì otepleno
celé lidstvo naráz.

*
Šárka mìla stát na stráži na severovýchodním

okraji tábora. Jenže pøed chvílí se jí udìlalo zle. To
pohoštìní, které jí nabídl Leoš, asi bylo zkažené.
Na pozorování pøístupových cest k táboru není ani
pomyšlení. Hlavnì se dostat do nejbližšího houští...
Teï už vlastnì k potoku. A pak do stanu pro èisté
obleèení. Takhle zøízená se pøi støídání stráží uka-
zovat rozhodnì nehodlá. 

*
Pátrací skupina Kubátových legií se pøiblížila na

dosah ležení. Už pøed hodinou a pùl zahlédl Fritz
odlesk ohnì, avšak pak uvízli na mrtvém bodì:
tábor byl støežen. Až pøed chvílí, když jej obcházeli
snad potøetí, narazili na nepochopitelnou mezeru.

Fritz se doplížil k okraji táboøištì. Lojza a Malvína
mu kryjí záda. Už je pár krokù od prvního stanu.
Každou chvíli by mìl dát pokyn ostatním, aby ho
následovali a spoleènì pøistihli dezertéry in flagran-
ti. Chvíli se nic nedìje. A pak se vytøeštìný Fritz
rychle plazí zpátky.

„Tady si neškrtneme. To je jasný táboøištì tìch...
rekonvalescentù. Ale teda øeknu, to vám byla vá-
šeò, až sem si chvíli øikal, že s touhle službou sek-
nu a taky se nechám globálnì voteplit... Poslou-
chej, Lojzo, nevzal by sis mì?“

„Jestli to myslíš vážnì, tak sebou hoï. Za tejden
sou volby, a jestli vyhrajou pravdoláskaøi, pude celý
globální voteplování do kytek. A my nejspíš na pra-
cák. Ale vzít si budeš muset nìkoho jinýho – já
nemám zájem.“
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*
K táboráku se pøišoural Leoš s blaženým úsmì-

vem ve tváøi:
„Mìli sme tu návštìvu!“
„Koho?“
„Kubátový legie.“
„A dopadlo to...?“
„Normálka. Vidìli dvì bukvice na svatební cestì

a pelášili, jako by jim za patama hoøelo...“
„To jako...?“
„No koho asi? Mì a Felixe pøece!“
„Vás už voteplili? Ve vašem vìku?!“
„Ale ne, my takový byli vod pøírody. A tak sme si

øekli, proè pøi svatební cestì nespojit pøíjemný
s užiteènym a nepomoct nìkomu, kdo to potøebu-
je... Jen mi je líto, co sem musel udìlat Šárce... Ale

jinak si myslim, že tahle škodná se tu hned tak
neukáže.“

*
Zdeptaná jednotka Kubátových legií se koneènì

pøesunula mimo dosah tábora. A Malvína netrpìlivì
sahá po mobilu:

„Tady jednotka KX-54... Cože...? Ne, veliteli, z tìch
posil nebude nic. Jó, a vyøiï tìm doktùrkùm v Og-
folderhaidu, at’ to s tim voteplovánim tak nepøehá-
nìj. Fritz se nám málem vohøál taky a chtìl si vzít
Lojzu. Jó, a taky at’ do nich necpou ty exhibicio-
nistický sklony. Dovedeš si pøedstavit, jak to èlovì-
ka demoralizuje, dyž slyší: ‚Eštì pøidej, drahoušku,
at’ si to ty èumilové poøádnì vychutnaj!‘?“

3. místo v kategorii Próza oldpsavcù
Miloš Hlávka

Mìl jsem jednoho kamaráda a bohužel už ne-
mám. Vlastnì tahle pøíhoda vypráví proè. At’ jsme
byli na pivu, na tenise nebo navzájem u sebe doma,
když došlo na politiku nebo jiný mizerný téma, tak
Hynek vždycky øíkal, že chce být stromem. Tak se
ten kamarád jmenoval, Hynek. On mìl strašnì rád
pøírodu, ale ne že by znal všechny kytky a zvìø, ale
že miloval bytí v lese. Chodil rád na houby, rybaøil,
dokonce i pro ty borùvky ohejbal záda.

Vždycky nadával na tyhlety lidský problémy
a v duchu si pøál život jako strom. Všem nám øíkal,
jak se mu líbí jejich klidnost a síla. Nic neøeší, nic
jim nevadí a o nic se nesnaží. Hynkùv vìèný sen,
zvláštì ve chvílích duševní bezbranosti.

Ještì pøed pùlnocí jsme si dvakrát vymìnili ru-
mové názory za nepostradatelné podpory èíšnice,
a pak Hynek odešel ven na dvùr. Dvì hodiny v kuse
koukal na obrovský smrk, který ozdobil a zároveò
pøeplnil zahradu hospodské. Chtìl jsem mu nìco
øíct o tom, že stromy neprožívají pìkné životy, ale
usoudil jsem, že buï bych zesmìšnil sebe, nebo
jeho. To bylo úterý.

Hynek nepøišel do hospody a to byl zrovna støe-
deèní mariáš! Pro ostatní to byl pokyn k tomu mít
opravdu strach. Ani po mìsíci tìlo nenašli. Zda-li
nìjáké vùbec ještì bylo. Jenomže já Hynka znám
jak svý boty. Bylo hnusnì, tak jsem si ráno pøivstal
za úèelem rybaøení. Šel jsem lesem a najednou si
všimnu nìèeho, k èemu existuje jen jediné vysvìt-
lení. Uprostøed cesty, cesty, kterou znám pøes dva-
cet let, se tyèil strom. Strom, který tam nikdy nebyl.
Ostatní by žili v nevysvìtlitelném úžasu do konce
života, ale já mìl hned jasno. Ten na cestì, to je
Hynek, který koneènì žije svùj sen.

Teï je asi nejvhodnìjší chvíle, abych vám øekl,
proè nemají stromy dobré životy. Umírají nudou. Za
celý život mají jen kus svého teritoria, po kterém se
nemohou ani hýbat. Jsou odkázáni k místu a trestá-
ni èasem. Jediná možnost jiného pohledu na svìt je

bohužel až posmrtná, a to vìøte, že si Hynek moc
neužije. Døevo je stromová mrtvola. Milióny tun stro-
mù má možnost nakouknout do svìta. Ty nejlepší
mrtvoly se mohou podívat do luxusních vil bohatých
celebrit, ale vìtšina konèí definitivnì, a to kremací. 

To jsem bohužel Hynkovi øíct nestaèil. A možná
by to ani nic nezmìnilo. Vždyt’ kam my se podívá-
me? Vìtšinu života jsme v jednom bodì a nemáme
zájem hýbat, ani se hýbat. Narození urèí naší loka-
ci, která se vìtšinou moc neliší od místa úmrtí.
I když oproti stromùm máme možnost pohybu, i my
máme koøeny, které samovolnì díky spoleèenské-
mu životu prorùstají hluboko do zemì.

Strom jsem chodil navštìvovat každý den. Zatím-
co lesní kolemjdoucí kroutili hlavami, když jsem
Hynkovi èetl výsledky krajské fotbalové ligy, já jsem
zaèínal pocit’ovat, aèkoliv mi Hynkova zpìtná vazba
chybìla, že jsem z našeho pøátelství št’asten jako
døíve. Navíc na mì vyzaøovala bezstarostná poho-
da, kterou, zvlášt’ v posledních letech, Hynek znaè-
nì postrádal. Moji pohodu narušovalo jen Hynkovo
nevhodné umístìní. Pøeci jen je strom umístìn
uprostøed cesty. Není problém Hynka obejít, ale
znám lidskou pohodlnost, která se vymluví na ne-
bezpeèí nárazu cyklistických hlav. Na úøadì nikdo
neøeší, kde se onen záhadný strom vzal. Všichni
bezmyšlenkovitì pøijímají skuteènost a pøemýšlí ma-
ximálnì nad jejími problémy. Do týdne, maximálnì
do dvou, urèitì Hynka pokácí. Øíct jim pravdu o
stromu je psychická sebevražda, aèkoliv o kolik je to
neuvìøitelnìjší, než že ze dne na den vyroste
dvacetimetrový strom. Neodpustil bych si, kdyby
kamarádova pohádka, které se psala teprve první
kapitola, skonèila tak tragickým zpùsobem. Léto už
je dávnou minulostí, urèitì by všechen Hynek padl
na zátop. Mùj první plán byl vzhledem k nereálnosti
provedení spíše pøáním. Mé pøání tedy bylo, abych
mohl Hynka vyjmout z lesní pùdy a pøesadit na svoji
zahradu vedle angreštu. Nevstøícná manželka by

STROM, NEJLEPŠÍ PŘÍTEL ČLOVĚKA
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byla kupodivu tou menší pøekážkou, než je nemož-
nost transportu. Bylo potøeba jednat rychle a Hynko-
va další smrt byla nevyhnutelnou podmínkou. Buï
to udìlají oni, nebo já. Nešlo jenom o vlastnictví
nebožtíkova tìla, ale také o zpùsob úmrtí. Když už
smrt, tak dùstojnou.

Ještì v den nápadu jsem navštívil hospodu, kam
má docházka po Hynkovì promìnì zøídla. Mezi
pravidelné návštìvníky se svým vlastním stolem
patøilo žest’ové kvarteto, které zde trénovalo
odolnost svých plic za pomoci kartonu cigaret. Pøi-
stoupil jsem ke stolu a vybalil nevšední prosbu.
Žádal jsem soukromý koncert. Nevidìli problém,
dokud jsem nedodal, že by to bylo pøíští noc v lese.
To, že u toho budu sekat strom a ještì k tomu je to
pøevtìlený Hynek, jsem takticky nezmínil. Ani alko-
holové opojení jim nevykouzlilo pozitivní posunek
ve tváøi. Velmi pomalu se zaèli posunky rýsovat do
úsmìvù, když jsem nabídl, a poté pìtkrát zvýšil, fi-
nanèní odmìnu. Nakonec souhlasili. Hynek bude
mít poøádnì dùstojné umírání, jak si zaslouží. 

Druhého dne v noci bylo kvarteto pøipraveno.
Když jsme došli ke stromu a já jim povìdìl, že bu-
dou hrát, když já budu sekat, lesní roh už už odchá-
zel s tím, že jsem blázen, pak ho ale tuba uklidnila
vidinou penìz, všichni si zaøvali mušketýrské motto
a zaèli Hynkovou nejoblíbenìjší “Škoda lásky”. Tøi
hodiny jsem zápasil s Hynkovou vytrvalostí. Kvar-
teto odpadlo po necelých dvou hodinách s návrhem
polovièního platu. Souhlasil jsem. Nechtìl jsem,
aby mì vidìli breèet. Od Hynkova zmizení na mì
pøišla slabá chvilka až teï, když ho paradoxnì za-
bíjím. Než jsem mohl jít spadnout do postele, musel
jsem veškéré døevo schovat, aby ho ty šmejdi ne-
vzali. Žádna kremace nebude! To by si Hynek ne-
pøál, aby po nìm nic nezbylo.

Domù jsem nešel já, vleklo se pouze mé naprosto
vyèerpané tìlo. Manželka by mì mohla naøknout
z nevìry, ale osázen tisícemi tøísek jsem byl snad
mimo podezøení. Navíc je mi to teï naprosto jedno.
Snad bych se i pøiznal, jen abych mohl do postele.
Slunce se pomalu hlásilo do služby a kohoutí
budíky mì udržovaly pøi vìdomí. Pøed mým domem
stálo policejní auto a jeho obsah se bavil s mojí
manželkou zabalenou v županu. To mìla strach, že
nejsem doma? Vždyt’ spí tvrdì jak beton, ta ani ne-
mohla vìdìt, že jsem byl pryè. Upøímná zvìdavost
mi dodala energii a svižnìjším krokem jsem šel
pøekvapit konverzaèní kroužek. Pøekvapení se ko-
nalo, akorát místo radosti se mi dostalo železných
pout od mužské èásti debatujících.

Pøíjezdem na stanici mi bylo jasné, že si ještì
chvíli nelehnu. Pøestávalo mi to myslet, ale poøád
mì zajímalo, co se stalo. Informovali mì vzápìtí.

„Našli jsme ho,” øekli syrovì.
Nevím, jestli to bylo tou únavou, ale poprvé od

Hynkova zmizení mì napadlo, že žije.
„Hynka?” majíc nejistou nadìji.
„Spíše kusy Hynka,” pravil policista vyèítavým tó-

nem.

„Kde jste byl dnes v noci?”
„V lese.”
„Co jste dìlal v lese?”
„Sekal... sekal jsem Hynka.” Nemìl jsem žádnou

sílu, natož sílu zapírat. Ani jsem nemìl dùvod lhát.
Co se týèe zákona, jsem nevinný, co se týèe reálné
viny, jsem plnokrevným viníkem. Potøeboval jsem
to ze sebe dostat.

„Ano, pøiznávám se. Pokácel jsem Hynka, ale udì-
lal jsem to pro jeho dobro. Vždyt’ oni by to udìlali
taky, a pak by ho spálili.”

Byla to úleva, i když mì asi nepochopili. Rozhod-
nì mì zatkli.

Pozdìji jsem se dozvìdìl, že policisté našli v lese
lidské tìlo. Prý bylo Hynkovo, ale tomu já nevìøím.
Kdo by ho zabíjel? Podle nich já. Aspoò do doby
výslechu žest’ového kvarteta, které sborovitì od-
souhlasilo, že jsem blázen. Byl bych si to skoro také
myslel, a dokonce bych i uvìøil, že jsem èlovìka
Hynka zabil já, jenže kvarteto dosvìdèilo, že jsem
sekal do stromu. Ne do ledajakého stromu. Mého
kamaráda. Udìlal jsem mu službu. Nìco vám øek-
nu. On se mi odvdìèil. Sestøièka mi dává každý tý-
den do úst døevìný špalek a pøísahala, že je z Hyn-
kova døeva. Moc mi pomáhá, aspoò trochu mírní tu
bolest eletrického proudu.

1. místo v kategorii Próza do 23 let
Adam Rybanský

neziderské nábrežie
nezatieni brehy potoka v Revúcej

do vån myslím vo farbách
na ozveny predbežne budúce

z deravých sietí h¾adaèov
už t’ažko nieèo k¾udné namotám
burgenlandské hrozno dozrieva

a pokrik škorcov zaznieva
nad rumoviskom života

keby dnes mohlo byt’ zajtra
smädil by som prstokladom dotykov

smiech je pevnina
opieram sa o òu grafikonom návykov

burgenlandské hrozno dozrieva
a pokrik škorcov nad vodou

priehrštie slov prekrýva
nikdy niè nebýva

a nie je len tak náhodou

šumí príliv tvojich zrenièiek

3. místo v kategorii Poezie oldpsavcù
Peter Sancho Košický

RUMOVISKO
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Oheò hoøel jasným plamenem a sálalo z nìj pøí-
jemné teplo. Ozvìna posledních akordù se ztrácela
v temném lese za chajdou a na palouku zaèala pa-
dat rosa. Kocour vzal celtu a pøehodil ji sobì a Dže-
ny pøes záda.

„Škoda, že se zatáhlo, chtìl jsem ti ukázat Velkej
vùz.“ Zašeptal, aby to neslyšeli ostatní. Zavrnìla ja-
ko koèka a pøitulila se k nìmu ještì víc.

Papouch znova hrábnul do strun a spustil „Osadu
mou opustil kamarád“, když kousek od nich zaznìl
klakson auta. Všichni zpozornìli. Dívali se na žvý-
kajícího Šerifa.

„Zatracenì, koho to sem èerti…“ nedoøekl. Od ces-
ty k nim dolehly cizí hlasy.

„Já vám øíkal, že vidím nìjaké svìtlo. Jen pojïte,
moje dámy, ale pozor, tráva je trochu mokrá.“

„To je hrùza, pane Nýrský, boøí se mi podpatky.“
„Kdybyste mìl aspoò baterku.“
„Jen ještì kousek. Svìtla bude dost. Hej, hola, dob-

rý veèer, nebo už vlastnì noc, že jo?“
Ze tmy se vynoøil mladík ve fraku s velkým fialo-

vým motýlkem pod krkem. Dvì dámy ve veèerních
róbách cupitaly za ním.

Šerif pomalu vstal. „Païouøi,“ sykl a vyplivl tabák
do ohnì. Už jich vidìl spousty, kravat’ákù, kohinó-
rù, luft’ákù, ale takovýhle snad naposledy, když byl
ještì malej kluk.

„Zdravím vespolek,“ halekal floutek. „Jaká št’astná
náhoda. Víte, nìjak jsme zabloudili. Asi jsme nìkde
sjeli z hlavní a pak, pøedstavte si tu smùlu, auto
chcíplo. Vùbec netuším, èím to mùže bejt. Stojíme
a najednou tady sleèna Pokorná, že slyší nìjaký
zpìv, že sleèno?“ otoèil se na jednu z dam, která
kývla hlavou a trochu se zaèervenala. „No jo, øíkám,
asi se vám nìco zdálo, ale pak jste byli slyšet do-
cela zøetelnì. A taky jsme si všimli toho vašeho
ohýnku. Tak jsem zatroubil, to jako, abychom vás
moc nevylekali, že jo, a tady jsme.“

„Aha,“ kýval hlavou Šerif a pøimhouøenýma oèima
seladona šacoval.

„No, øíkal jsem si, jestli byste nám neporadili, kudy
do mìsta. Nemáme vùbec ponìtí, kde jsme. Auto
zatracený. A to je po kontrole. Budu jim to v tom
servisu muset vytmavit. Tohle by se pøece stávat
nemìlo, že jo? Vždyt’ má najeto teprve nìjakých
deset tisíc.“

„Tak vy jste pøijeli autem?“ zavrèel Šerif.
„No jo, vždyt’ to øíkám. Pánové, pøedstavte si. No-

vej Fokus Estéèko, krásnej hatchback. Adaptivní
tempomat, progresivní posilovaè øízení, dvojkovej
EcoBoost a ten výkon. Letí jako støela. Víte, trochu
do toho dìlám. A nechá vás ve štychu, když to nej-
míò èekáte.“

„Má taky ABS?“ zeptal se se zájmem Supák.
„Cože? Kde jste byl, èlovìèe, posledních dvacet

let? To je snad samozøejmost.“

NOČNÍ NÁVŠTĚVA
„Fakt? Doprdele. Ten mùj ho tenkrát eštì nemìl.“
Šerif se na Supáka zamraèil a ten provinile sklopil

oèi.
Dáma v modrých šatech decentnì zakašlala. „Pa-

ne Nýrský…“
„No, jo. Abychom to nezamluvili. Víte, jedeme ze

svatby. V Hradci máme zamluvený hotel, ale teï.
Zkoušel jsem telefon, ale není tady signál. Jestli to
není daleko, tak bych tam došel a zaøídil odvoz.
Jenže opravdu nemám ponìtí, kde jsme.“

„To jste si docela zajeli. Hradec je, kamaráde,
dobrejch dvacet kilákù. Lesem jen patnáct, ale jestli
to tady neznáš,“ podrbal se Šerif na bradì.

„Tøeba by staèilo chytit ten signál, že jo?“
„Mobil je ti tady taky k nièemu. Dženy jeden má,

ale už je hezky dlouho vybitej.“
„To je zlé. Je mi líto, dámy, ale slyšely jste sami.

Ztroskotali jsme tu.“
„Tak to vám pìknì dìkujeme, pane Nýrský. To se

povedlo. Že jsem já blbá nejela radìji s Pošváøem,“
zaèala ta Modrá nabírat hysterický tón. Druhá dáma
v èerveném vzlykala a utírala si hedvábným kapes-
níèkem zablácené støevíèky.

„Ale no tak, dámy, urèitì nìco vymyslíme. Pøespíte
v autì a já se vydám na silnici. Tøeba nìco stopnu
nebo se možná dovolám a budu zpátky co nevidìt.“

„Snad po nás nechcete, abychom spaly v autì. To
ani náhodou,“ pištìla modrá.

„Pak jsem tedy v koncích, že jo?“ dodal nelogicky
svùj oblíbený dovìtek a bezradnì zíral na trampy.

Slùnì se naklonilo k Šerifovi a nìco mu šeptalo.
Ten neochotnì pøikývl.

„No,“ otoèilo se zpátky k païourùm, „možná, že
by tady bylo jedno øešení. Támhle máme chajdu. Je
tam dost místa. My stejnì chceme spát pod širá-
kem, takže budete mít soukromí.“

Modrá se ušklíbla a Èervená si stále èistila botky.
„To je ohromné, že jo?“ chytil se nabídky mladík s

motýlkem. „Opravdu byste byli tak laskaví?“
„Pro mì za mì,“ mávl rukou Šerif. Moc se mu to

nezamlouvalo, ale co. Stejnì se jich hned tak ne-
zbavìj. „Jestli chcete. Pár náhradních dek tady má-
me. Dženy, bìž jim to tam s Kocourem pøipravit.“
Houkl a oba dva poslušnì odbìhli.

„Ale, pane Nýrský, to nemyslíte vážnì. Se vší
úctou, nemùžeme pøece spát v nìjakých kdoví ja-
kých dekách. Urèitì tam mají myši nebo tak.“

Mladík obrátil oèi v sloup a nadechl se, aby se
uklidnil. „Obávám se, sleèno Podhájská, že to bu-
dete muset riskovat. Tohle anebo auto.“

Modrou to ještì více rozdráždilo. „Nicolo, øekni
taky nìco, pøece nechceš spát v nìjaké špínì.“

Èervená byla ale pøedstavou, že se bude krèit
v Nýrského kanárkovì žlutém hatchbacku s pro-
gresivním posilovaèem øízení, mírnì otøesena. „No
tak, Renáto, nebuï taková. Tady nám nabízejí po-
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hodlnou støechu nad hlavou a ty je urážíš. To není
slušné. Jestli dovolíte, já bych tu nabídku ráda pøi-
jala.“

„Jak øikám, je to na vás,“ zahuèel znova Šerif
a Modrá pøestala protestovat.

„Tak dobøe, když to musí být, to vám ale povídám,
pane Nýrský, zaplatíte mi za èistírnu.“

„Ale bez obav, má drahá, jen když budete spoko-
jená.“ Oddechl si mladík a doprovodil dámy do
chajdy. Vrátil se s Dženy a Kocourem asi za pìt mi-
nut a tváøil se spokojenì. Všichni už zase sedìli
okolo ohnì.

„Opravdu nevím, jak bych vám podìkoval. A sleè-
nu Podhájskou, prosím, omluvte, není zvyklá na ta-
kové bojové podmínky, že jo?“

„To musíš vìdìt ty, mladej. Sou to tvoje seòoritas.
A sedni si, at’ se zahøeješ,“ pokynul mu Šerif.

„Ó, to ne, jsou to jen známé nevìsty, vidìl jsem je
dneska prvnì. A sedl bych si rád, ale musím sehnat
tu pomoc. Kdybyste mi ukázali, kudy to bude nej-
lepší, hned se vydám na tu silnici.“

„Povidám, sedni si,“ øekl Šerif trochu ostøeji. „Stej-
nì bys zabloudil a až se vyspíme, nìkdo s tebou
pude, ale teï ne. A lokni si, je zima,“ podal mu èu-
toru s grogem.

Mladík se chvíli ostýchal, ale pak se napil. Roz-
hlédl se a upoutal ho podivný kùl. Byl vyøezávaný,
barevný a ovìšený nìjakými vìcmi.

„To je náš totem,“ chlubil se Pepek.
„To… co?“ natahoval krk mladík, až se mu motýl

kroutil.
„Totem. Takovej symbolickej posvátnej kùl,“ vy-

svìtloval Pepek a táhl ho k nìmu.
„No, ano. To je zajímavé. A co to na nìm visí? Ne-

ní tohle zpìtné zrcátko z Embéèka? A tady svìtlo
z nìjaké pøedváleèné Tatrovky, že jo?“ ukázal na
starý reflektor.

„No jo, Osmdesátsedmièka. Ta patøila Šerifovi.
Koukám, že se v tom vyznáš.“

„Tak trochu, otec sbírá veterány už dobrých dva-
cet let. Ale tohle,“ ukázal na zašlou pøední masku,
„Chevroletka Divisionka, že jo? Téèkovej model. To
je krása.“

„To bych øek. To pøitáhli tady Rej, Bret a Berry.“
„No jo, tenkrát jsme jeli, Bret, Berry a já …“
„Buï zticha, tady mladej na to není zvìdavej,“

okøikl Šerif Reje.
„Ale ano, zajímá mì to.“
„Fajn, ale už musíme jít spát. Takže si to povíte

ráno,“ uzavøel Šerif debatu a všichni jako na povel
zalehli okolo ohnì.

Mladík pokrèil rameny a zmizel do chajdy. Svlík-
nul frak, odvázal motýlka a bìhem minutky chrápal
zabalenej v náhradních dekách.

Šerif tiše poslouchal. „Už mùžem,“ zašeptal do ti-
cha a všichni trampové se vysoukali z celt. 

Jako procesí se vydali smìrem, odkud païouøi
pøišli. Kanárkový hatchback stál v obvyklých mís-
tech opøený o mohutnou borovici.

„To je tak vzrušující,“ nadšenì švitoøila Dženy.

„Pamatuju si docela jasnì, jak jsem k vám prvnì
pøišla já.“

Kocour jí dal pusu na tváø. „Takys byla nepolíbená
a teï je z tebe trampka jedna radost.“

„Každej ste stál za starou belu. A nejvìtší práce
byla tady s Pepkem,“ utrousil Šerif. „Budeme jim
muset pomoct všichni.“ Pak se sehnul a zvedl pokli-
ci upadlou z pøedního kola. „Až vstanou, povìsíme
to na totem a zapíšem do cancáku. A teï poïte, už
bude svítat.“

Pomalu se vraceli zpátky k ohni.
„Snad z nich budou dobrý kamarádi, co myslíš?“
„Já nevím, Dženy, to se uvidí. A hele, vyjasnilo se.

Tak to ti pøece jen ukážu ten Velkej vùz.“
„A víš co? Budeme mu øíkat Motejl, že jo?“
„Jasnì a tý Modrý tøeba Hudra.“
Veselý smích se pomalu vzdaloval a pomaèkaný

kanárkový hatchback osamìl. Na borovici, do které
naboural, ozáøil úplòkový mìsíc velkou døevìnou
ceduli. Šerif do ní pøed dávnými lety vypálil název
své osady.

T. O. Zatáèka smrti.
Zlatý Trapsavec

Petr Dollyk Doležal

Oheò sivìl
a tiše v jiskøièkách

mizel do oblohy

Na hranici tmy
stoèeným bílým psùm

padaly hvìzdy do kožichu

Dlouhé vlasy pøeražené vrby
mísily žabí dech

s pøivøeným mìsícem

Kopyta doznìlá
ve vlnách písku

dovedla tvou cestu
mezi tváøe zpozdilých úsmìvù

hrubých hlasù
prchlivé lásky

a velkých srdcí

Ta spoleènost
byla ti o èíslo vìtší

Pøec náramnì slušela ti

Tvé malé
tiché písnì
snášely se

jak vlákna pavuèin
do mých dlaní

2. místo v kategorii Poezie nad 23 let
Eva Doudová

Z VEČERA U STÁJE
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STRAŠIDLO Z ÚDOLÍ ŘÍČKY
Ve skalnatém údolí Øíèky se kdysi dívaly všeliké

podivnosti. Povídalo se, že se tam za temných nocí
zjevuje dobrý duch, strašidlo jakési. Tedy zjevuje –
popravdì, nikdo ho nikdy nespatøil, ale historek
o nìm kolovalo nepoèítanì. A pokud by pøeci nìk-
do jeho podobu nìkdy zahlédl, podivným kouzlem
se mu obraz v mysli rozplynul.

Míval v oblibì hlavnì trampy. Držel nad nimi
ochrannou ruku, když za bezmìsíèné noci
klopýtali za chabého svitu baterky pøes skály na
boudu, neomylnì a bezpeènì je pøes zrádná místa
vedl jako maják lodì na moøi. Chránil je i pøed tìmi,
kdož by se je vydali do údolí pronásledovat.
Nejedna nehoda potkala nezvaného návštìvníka,
trampovi však nikdy ublíženo nebylo, byt’ ho duch
mnohdy vedl cestami tak podivnými, že když ráno
spatøil své stopy ve snìhu, jen nechápavì kroutil
hlavou.

Skalní strašidlo si vùbec rádo na úèet národa
trampského ztropilo kdejaký vtípek a žertík pro
obveselení. Tak tøeba – byt’ by byl tramp ochoten
pøísahat, že v kanadách spoøádanì došel až k bou-
dì a po zutí je uložil za hlavu, druhý den se houpaly
vysoko v korunì stromu. Jindy na høebíku visel mís-
to jeho klobouku s lišèím ohonem dìravý noèník, aè
si ani nepamatoval, že by v boudì taková vìc vù-
bec kdy pøedtím byla. O zauzlovaných rukávech
košil èi vìcech rozsypaných po okolí chaty snad ani
nemluvì.

Až jednoho dne nastala náhlá zmìna – jako by
duch z údolí odešel. Ustaly žerty, ticho bylo po kraji
a trampy na pìšinách kroutících se po okrajích skal
jímal dìs a závratì. Dobrého strašidla nebylo více.

Hospoda nad údolím byla totiž zrušena.
3. místo v kategorii Próza do 23 let

Iva Kawi Kapounová

LÁVKA PŘES ROZBOUŘENÝ VODY
Jaro vtrhlo do celýho kraje s brutální silou a hla-

dovì se zakouslo do bohatý snìhový nadílky. Díky
tomu se údolím Sobotnice a jejích pøítokù pøehnala
povodeò, a my teï procházeli naše trampský teri-
torium, abysme zjistili, co napáchala. Na bøezích by-
lo vidìt, že ještì pøed pár dny byly okolní louky pod
vodou, i když teï už byla Sobotnice zpátky v korytu.
Pravda, vešla se tam tak tak.

Nepøíjemný pøekvapení nás ale èekalo u soutoku
s Radostínským potokem. Lávku, po která nás po léta
bezpeènì pøevádìla pøes rozbouøenej tok a vedla
nás na pìšinu do našeho Divnýho údolí, živel smetl.

„Tak, a máme po žížalkách! Jak se dostaneme na
druhou stranu?“ ptal se Hároš.

„Postavíme novou,“ neváhal ani na vteøinu vìènej
budovatel Hastrman, „pøineseme náøadí a za odpo-
ledne ji máme hotovou.“

„Ale náøadí sebou nemáme, víš?“
„Je na boudì!“
„Jenže bouda je za vodou.“
To Hastrmana na chvíli zarazilo, pak beze slova

shodil uzdu a s rozbìhem a odrazem od zbytkù pù-
vodní lávky pøeskoèil na druhej bøeh. Pøi pohledu do
zpìnìný vody jsme nemìli nejmenší chut’ to po nìm
opakovat.

„Poèkejte na mì, za chvíli jsem zpátky!“ jenom
houknul a zmizel v Divným údolí.

Opravdu mu to netrvalo dlouho, a Hastrman se už
promenoval s náøadím po druhým bøehu a okukoval
terén.

„Mám nápad,“ zavolal po chvilce, „co když ji tento-
krát postavíme níž po proudu, až za tou zatáèkou?“

Jeho návrh mìl nìco do sebe. Sobotnice tady dì-

lala prudkej ohyb doprava a v pøístupu k pùvodní
lávce bránily ruiny spálenýho Noháèova mlýna. Pro
nás to znamenalo vždycky projít vysokýma kopøi-
vama podél bøehu a na druhý stranì pak brodit Ra-
dostínskej potok, abysme se dostali na pìšinu
podél nìho. Nová poloha lávky tohle eliminovala,
takže když už ji musíme stavìt od zaèátku, proè to-
ho nevyužít? Dali jsme se do práce.

Stavba nešla tak rychle, jak si Hastrman maloval.
Do veèera jsme mìli pøes potok jednu silnou kládu,
pevnì uchycenou balvanama k bøehùm a pøiprave-
ný døíví na dokonèení.

V nedìli kolem poledne bylo hotovo. Lávka byla
bytelná, díky svojí šíøce a zábradlí pohodlná a bez-
peèná. Stáli jsme hrdì na ní a zírali do rozvodnì-
nýho potoka.

„Nìkoho slyším,“ oznámil najednou Hároš.
Mìl pravdu, proti proudu Sobotnice bylo slyšet,

jak na sebe pokøikujou dva mužský hlasy.
„To vypadá na Ježka a Slepejše,“ konstatoval

Hastrman, „to je dobøe, pokecáme.“ Oba zmínìný
kamarádi jsou èleny spøátelený osady T.O.Šakali
a my je na Sobotnici èasto a rádi potkáváme.

Hároš dál špicoval uši.
„Jedou na lodi! Ti se mají, trefili pìknou vodu,“

øekl závistivì.
„To je rychle pøejde!“ vyhrknul jsem, když jsem si

uvìdomil situaci, „o týhle lávce neví a nevejdou se
pod ní!“

„A doprèic!“ zaøval Hastrman a startoval jim po
bøehu naproti. Pozdì! Vzápìtí se ze zatáèky vyøítila
indiánka, jejíž posádka mìla plný ruce práce s kor-
midlováním a vyrovnáváním kopance, kterej jim
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z levý strany uštìdøil rozvodnìnej Radostínskej po-
tok. Zùstali jsme s Hárošem na lávce a tak vidìli je-
jich nefalšovanej úžas v oèích, brzy vystøídanej hrù-
zou. Na nic víc jim èas nezbyl. Dali sice kontra, ale
i tak bìhem vteøiny narazili do lávky, stoèili se bo-
kem a silnej proud je pod ní podroloval. 

„Kterej blbec tady postavil tu lávku?“ prskal vztek-
lej Ježek na bøehu, když jsme je vylovili.

„To jsi udìlal schválnì!“ obvinil Hastrmana poté,
co ten se pøiznal k autorství nápadu.

Jeho kamarád si zatím vyèistil neuvìøitelnì silný
brejle a starostlivì prohlížel loï. Byla jeho miláèek.
Slepejš, známej znalec Setona, si ji postavil úplnì
sám, po vzoru indiánskejch kánoí a byl na ni jakse-
patøí pyšnej. Mìl bejt proè. Nejenže vypadala na-
prosto úžasnì, ale dokonce bez viditelný úhony
pøestála tenhle hrùzostrašnej karambol. Až potom,
co si zkontroloval každý prkýnko, každou výztuhu
a malovaný zdobení, se nechal pøevlíct, dát si sušit
vìci a zabalit se do spacáku. 

„Máš štìstí!“ pronesl temnì k Hastrmanovi, „stát
se nìco mojí lodi, tak tì tady vykuchám jako rybu.“

Oba jsme je napájeli grogem a Hastrman se po-
øád omlouval, že je nestaèil varovat.

„Jenže stejnì je to blbost, postavit lávku takhle za
zatáèkou v peøeji, to døív nebo pozdìjc odnese dal-
ší loï.“

„Tak tam dáme ceduli,“ navrhnul jsem.
„To je na houby, muselo by se zastavit už pøed

zatáèkou a pøetahovat to kolem mlejna. Je to hroz-
ná dálka a ještì pøijdeme o jeden z nejzajímavìj-
ších úsekù,“ brblal dál Ježek a mìl pravdu.

„Pøesnì tak!“ podpoøil ho Slepejš, „ta lávka musí
pryè. Postavte ji tam, kde byla.“

„Tak to ne, nám se líbí tady,“ protestoval bojovnì
Hastrman a hodlal bránit svùj výtvor se zbraní v ruce.

„Tak si to vymysli jinak, ale tenhle zabiják tady zù-
stat nemùže!“ ukonèil diskuzi Ježek.

To byla pro Hastrmana výzva. Hned po návratu
z vandru se sešel s Èesnekem, vzápìtí se oba
zaèali tváøit tajemnì jako hrad v Karpatech. Celej
tejden jsme je vídali sklonìný nad velký archy
papíru, kam èmárali plánky a schémata. Pøed náma
to schovávali. Prej pøekvapení. Na víkend pak zmi-
zeli na Sobotnici, obtíženi lanama, høebíkama a ná-
øadím.

V pondìlí vítìzoslavnì hlásili, že problém je vyøe-
šen. A protože obleva pokraèovala, vyzvali oba plav-
ce, aby si námi pøekaženou vodu zopakovali. 

„Aby to nebyl zase nìjakej podraz,“ tváøil se kraj-
nì nedùvìøivì Slepejš.

„Víte co? Pojeïte taky! At’ máme jistotu,“ vyzval
nás Ježek.

Mrkli jsme na sebe s Hárošem a bylo rozhodnuto.
V sobotu ránu jsme vyložili lodì pod mostem u No-
výho mlejna a šli se podívat tìch pár kilometrù dolù
po proudu k mlejnu Noháèovu, co že to tam vlastnì
Hastrman s Èesnekem vybudovali. Už tam byli
a jejich dílo úplnì pøekonalo i naše nejbujnìjší
pøedstavy. Nad vodama Sobotnice se vznášela

soustava klád a provazù, podivnì promotanejch, na
koncích provazù ve vzduchu levitovaly bedny se
šutrama, o kus dál byl na stromì zavìšenej sud, do
kterýho vedly z potoka trubky.

„To je zvedací most,“ poskakoval pod tou obludou
Hastrman a nadšenì mával rukama, „až pojedete,
pøed zatáèkou zatáhnete za tohle lano, tím se uvol-
ní západka a ty šutry rychle zvednou lávku nahoru.
Souèasnì se do vody ponoøí trkaè, kterej bude do
sudu èerpat vodu. Jakmile ho naplní, ten svojí vá-
hou pøes kladku pøeváží bednu s kamenama a láv-
ka zase klesne dolù, západka ji zajistí a sud se vy-
lije. Na projetí máte tak pìt minut.“

Vypadalo to hroznì složitì a nikdo z nás tomu
moc nevìøil. Ale když Hastrman zatáhnul za ovlá-
dací provaz, svìte div se, fakt to fungovalo! 

„To je jasný, že to funguje!“ prohlásil Èesnek,
„Hastrman sice pøišel s nápadem, že udìláme zve-
dací most, ale mechanismus jsem vymejšlel já!“
dodal hrdì. 

„No tak to tedy zkusíme,“ souhlasil neochotnì
Slepejš, „ale jedete první!“ ukázal na nás.

Než jsme došli zase k Novýmu Mlejnu, já na-
fouknul mojí Pálavu Princeznu a všichni se pøevlíkli
se do vodáckýho, chvilku to zabralo. Dokonce tak
dlouhou chvilku, že Hastrman zaèal bejt nedoè-
kavej. Nervóznì pobíhal po lávce, popotahoval za
provazy, zkoušel, jestli jsou správnì napnutý a nik-
de nedrhnou. Dalo se do deštì.

Koneènì jsme vypluli a bìhem pùlhodinky jsme ve
svižným proudu dorazili k lanu. Hároš na háèku chytil
provaz, silnì zatáhnul a my slyšeli døevìný vrzání, jak
se mechanismus lávky dal do pohybu. Vše by
fungovalo tak, jak mìlo, nebejt jedný malièkosti.
Nervózního Hastrmana na lávce. Stál na lávce, pøes
ramena pøehozenou celtu a vyhlížel nás. Rameno
lávky se zvedalo, napøed sice trochu lenivì, ale pak
pøeci jen postupnì nabíralo rychlost. Jeho uložení
nebylo na váhu klády i s Hastrmanem dimenzovaný,
takže boèní kùl, vymezující pohyb ramene, povolil
a naklonil se. Hastrman pøestal být zvedán kolmo
a místo toho se pohyboval šikmo po balistický køivce
v úhlu pìtaètyøiceti stupòù. Vyøítili jsme se ze zatáèky
právì v okamžiku, kdy rameno dosáhlo svý maximální
vejšky a Hastrman se od nìj oddìlil. Pøeletìl nám nad
hlavama a my bezpeènì pod lávkou projeli. Míò štìstí
ale mìla indiánka za námi. Maskáèovej Batman na
sestupový dráze minul na háèku sedícího Ježka,
zadkem pøerazil šprajc a pøistál uprostøed lodi pøímo
pøed vydìšeným Slepejšem. Pøed vìtší tìlesnou
újmou ho naštìstí uchránil náhradním obleèením
nacpanej loïák, indiánskou kanoi ale nic uchránit
nemohlo. Osmdesát kilo živý váhy tìžce dolehlo na
loï a pøirazilo ji pøímo na šutr v peøeji. Ozvalo se
zlovìstný køupnutí, následovaný šplouchancem, jak se
zmrzaèený plavidlo i s posádkou pøevrátilo na bok.
Posádka byla vykrysena do nelítostnýho živlu, kanoe
se stoèila napøíè proudem a zahnutou špièkou se
zachytila za vychýlený rameno lávky. Souboj poš-
kozený lodi se silou vody nemohl dopadnout jinak, než



18

dopadl. Týraná konstrukce za srdcervoucích zvukù
povolila a dole po proudu to chvíli vypadalo, jako když
se sirkárnou prožene povodeò.

Pøistáli jsme, jak nejdøív to šlo. U lávky už Èesnek
vytáhnul naštvanýho Ježka i otøesenýho Hastrma-
na a na bøehu ležely zdevastovaný trosky kdysi
nádherný indiánský kanoe. Jen její stavitel chybìl. 

„Kde je... je… Sle- slepejš?“ jektal zubama otøe-
senej Ježek. 

„Do háje, nìkde se topí,“ zdìsil se Hastrman a vy-
razil po proudu. Cestu mu zastoupila dìsivá posta-
va, která jakoby vyrostla ze zemì. Obalená bah-
nem a suchou trávou, ze který svítily vyvalený oèi
a vycenìný zuby. Slepejš nebyl k poznání i díky
tomu, že mu chybìly na nose popelníky, který nosil
místo brejlí. A to byla Hastrmanova klika. Slepejš,
kterej ho vidìl jenom jako nezøetelnej stín, zuøivì
mával pádlem, vydával neartikulovaný zvuky a øítil

se na nìj. Vbìhnul pøímo do trosek lodì, zakopnul
a hlavou se praštil o pøíï. Poznal, na èem leží. Za-
vzlykal, vymrštil se a zaøval. 

„Hastrmane! Už zase! Teï jsi to urèitì schválnì
udìlal, tohle už nemùže bejt náhoda! Ty vrahu
ušlechtilých lodí, ty šmejde mizernej, ty kryso, pøiz-
nej se, já tì zardousím, já tì rozètvrtím!“

A pak už jsme jenom sledovali dvì postavy, jednu
zoufale prchající a druhou zuøivou a ozbrojenou
pádlem, kterak mizí v lese nad potokem.

Ježek pøistoupil k Èesnekovi a položil mu otázku,
která ho naprosto vyvedla z míry, protože tak pros-
tá vìc ho jednoduše nenapadla.

„Poslechni, vysvìtli mi jednu vìc! Proè jste, pro-
boha, stavìli takový monstrum? Katapult? Proè jste
jednoduše tu lávku nezvedli o metr vejš?“

2. místo v kategorii Próza oldpsavcù
Jan Hafran Frána

„Na ty skály ji vezmeme s sebou?“ zeptala jsem
se trochu znepokojenì, když koneènì odešla. „Ty
seš z ní paf, co? No, seš úplnì jasnej. Ale øíkám ti,
ta holka Alice se mi nelíbí. Smrdí tím starým bez-
papírovým buldoèkem.“ Dìlá, že mì neslyšel. Alice.
Pche! Takový otøepaný jméno. Ale už jsem si zvyk-
la, to jo. Holka sem, holka tam, už jich bylo, ale žád-
ná s poøádným vkusem. Však týhle se zbavim taky.
To nebude problém. Ještì aby byl radši s ní než se
mnou, jeho nejlepší kamarádkou! Takhle jsem si
brblala celé odpoledne. Mohla jsem si za to sama.
Seznámila jsem je a asi to byla láska na první poh-
led. Jako z filmu. Pes pøibìhne k psovi a páníèci se
hned kamarádí.

Naveèer už jsme balili ešus, spacák, mattonky,
instantní nudle, expresky, lano a buøty – hodnì buø-
tù. Dala bych si, ale to jsem mìla zakázáno, prý si
je musíme šetøit na cestu. Tsss! A zítra? No zítra už
jsme všichni v HISU. Lezou se pìtky, šestky. Já po-
bíhám, pomáhám nosit døíví na oheò. 

*****
„Evelíno! Tak sakra, kde seš?!“ Volají na mì hr-

dlièky od skal. To já ale nemám zapotøebí. Neukážu
se jim, celej den si pøipadám jako jejich ocásek.
A ještì k tomu ten ošklivej buldoèek. Ten se jich
drží furt. Já nemám buldoèky ráda. Koneènì mám
klid. Sedím na bøehu ledové øíèky, která protéká
mezi skalami. Je jaro, ptáci cvrlikají, poskakují a ne-
odolatelnì pøitahují mou pozornost. Kýèovité pro-
støedí se západem slunce kolem mì ale – žbluòk.
„Aaa! To je ledový! Blázníš?!“ Tváøí se, jako by mi
nerozumìla. Vodu na mì cáká dál. Pak mì Alice
shodila do potoka. Jsem celá promoèená a voním
rybinou. Neváhám se pomstít. Strhávám jí do poto-
ka s sebou a poøádnì ji válím v bahnì, tu její zma-
lovanou tváø navíc potìším pár nechtìnými
škrábanci. 

NESPRAVEDLNOST
*****
Tak tohle se dìlo pøed rokem. S kým chodí On, to

mì trápilo. Kolem toho se toèil celý mùj svìt. Teï už
mì to netrápí. Už Ho nemám. Už mi nepatøí.
Hrdlièky od skal se rozlétly. Alice ještì ten den skon-
èila doma u Martinova kamaráda. Mojí zásluhou.
Setkání jako z filmu. A já? Já sedím v útulku pro psy
a èekám na páníèka, který nepohrdne žárlivou, ale
krásnou a hlavnì milující nìmeckou dogou. 

2. místo v kategorii Próza do 23 let
Eva Štefániková

Zas kope jaro zimì v lùnì
k pøípitku slunce rozlévá

vyzrálou mešní vodu z tùnì
než zakalí ji obleva

Vítr nám rozdá vzorky vùnì
les zprava rosu odleva

asistent mìsíc nìkde stùnì
s porodem mírná prodleva

Svítání zvolna znìlku zmìní
sudièkám zbývá chvilka snìní

co vepsat jaru do vínku

Na sálech pasek už se chystá
skøivan ten vìèný optimista

prásknout všem krásnou novinku

1. místo v kategorii Poezie oldpsavcù
Marek Fenik Kysilka

JARNÍ SONET
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SOUBOJ
„Tak prostì dostanou do držky…,“ nabídl Pinïa

svých 170 centimetrù a odhodlání pátého piva.
„A od koho to jako?“ rozhlédl se Taras po lokále,

kde kromì hostinské a vlastní osady nevidìl nikoho
jiného, než onu provokující partu, jež v Pinïovi pro-
budila pradávné pøirozené pudy.

„No…“ pohlédl Pinïa s nadìjí na témìø dvoumet-
rového Barryho.

„Barry se teda prát nebude, že ne?“ položila Kiki-
na zmínìnému dlaò na høbet tlapy. Nìžné gesto ne-
postrádalo náznak rozhodnosti, zatímco její pohled
vyjadøoval jakousi až krvelaènou dùvìru.

„Ne že bych zrovna preferoval Pinïovo øešení,
v pøípadì nutnosti však není pochyb, že Barry má
všechny pøedpoklady stát se naším bojovým pøed-
vojem,“ prozíravì komentoval situaci Prófa u vìdomí
svých spíše intelektuálních, než fyzických dispozic.

„Není to zas až tak blbej nápad, øek´ bych,“ pro-
mluvila Tarasova probuzená ješitnost, doprováze-
na adrenalinem.

Dotyèná parta dorazila chvilku po nich. Entrée do-
provázel vlahý závan vùní nepøíliš vzdálených lesù
s jemným nádechem dýmu ohnì z ušlechtilých døevin.
Telata a usárny, sbalené s precizností až nepøiroze-
nou, spoèívaly na zádech postav, odìných v doko-
nale sladìné polní komplety nìmecké èi americké
armády. Kompatibilita s bágly a doplòky zdála se být
v tu chvíli naprosto pøirozená. Ètvrtý vstoupil – ale
ne, pouze podržel dveøe – kluk, rozmìry smìle kon-
kurující Barrymu. Jen viditelnì pevnìjší, øeklo by se
decentnì. Jako poslední vplula s lehkým pokynutím
hlavou na znamení díku holka – ale co, nebojme se
metafor – víla, jíž mundùr na ženskosti nejen že ne-
ubíral, dokonce ji jaksi podtrhoval. Pìtihlasé aser-
tivní „Ahoj!“, pøímé pohledy do oèí, avšak žádné
chaotické zalamovaní, žádné pøedstavování. Usedli
v protìjším rohu, kulturista dívce odebral tele a ru-
tinnì zamanipuloval se židlí.

„Ty vole, co to je? Povìstná Brdská ideová bri-
gáda nebo co?“ spíš obdivnì než s despektem po-
znamenal polohlasem Taras. Prófa se tváøil zara-
ženì a nespouštìl ze skupinky oèi. Tedy, chceme-
li být pøesní, naprosto nespoleèensky civìl na ten
„exkluzivní genderovì komplementární objekt“, jak
by se nejspíš sám vyjádøil, kdyby v ten okamžik byl
schopen slova. Po chvíli, když se ponìkud vzpa-
matoval, pronesl nejistì: 

„Popatøete na ni. Uznejme, pánové – promiò, Ki-
kino – že je to…“ zaváhal Prófa pøi volbì adekvát-
ního výrazu.

„Vymazlená èièinka?“ navrhl Taras.
„Asi bych to formuloval jemnìji, ale smysl tvé cha-

rakteristiky je pomìrnì pøiléhavý,“ ušklíbl se lehce
Prófa. Chopil se kytary, hrábl do strun a zaèal zpívat
nezvykle vláèným hlasem „Støíbrného ïábla“. 

Tehdy se problém zaèal rodit. Nenápadný obrýle-

ný „Nìmec“ naproti mezitím vybalil svùj nástroj
(o pùl hodiny pozdìji by oèekávali pøinejmenším vio-
loncello, ale jednalo se též o kytaru. Byt’ tedy
Ovation, aè pouze korejský. Jakmile Prófa skonèil,
optal se protìjšek pohledem, zda smí. Vlastnì velmi
slušnì, s lehkým úsmìvem. Pøedchozí produkci
nijak nerušili, celkem pozornì poslouchali. Prófa
zlehka pøikývl. Mìl pocit – nebo si jen namlouval? –
že pohled víly, s nímž se ten jeho v prùbìhu hraní
dvakrát tøikrát protnul, vyzaøoval smìsku melan-
cholie s tušeným zábleskem sympatií. Každopádnì
si pobrukovala s ním, soudil z pohybu rtù. Zklidni se,
pomyslel si v duchu.

Kluk hrál a zpíval tak, že se v nich mísilo nadšení
z prožitku s nejasným vìdomím èehosi nepatøiè-
ného. Trojhlasy znìly jak ze studiové nahrávky, ryt-
mus nutil k podupávání, nemìli odvahu se pøidat. Ví-
la štìrchala rýží se zamyšlenou grácií Polyhymnie.

Objektivnì vzato nesl se prùbìh veèera v údìsnì
pozitivním duchu. Hráèi se støídali, v pohledech se
zraèil vzájemný respekt, pøed toaletami si dávali
pøednost, upíjeli decentnì, dokonalost sama. Napì-
tí bylo hmatatelné.

„Chci se sakra ožrat,“ ucedil Taras.
„A co ti v tom brání?“ usmála je jízlivì Kikina.
„Oni. To už je nesnesitelný. Podívejte, jak sle-

dujou každej náš pohyb, mám pocit, že nám i piva
poèítají…“

„Nu, když se mi pøed chvílí mimodìk a zároveò
významnì zadívala na domovenku, cítil jsem z jejího
pohledu, jako bychom na Golden hnát snad ani ne-
mìli být tak hrdi…“ posmutnìle souhlasil Prófa.

„Jednoduše už mì tak òák serou, no…“
„Tak prostì dostanou do držky…,“ nabídl Pinïa

svých 170 centimetrù a odhodlání pátého piva.
***
Tarasùv adrenalin odtekl nìkde kolem piva sed-

mého. Byl èas vyrazit. Hospodská ostatnì již osten-
tativnì zívala, slušòáci se také zaèali sbírat. 

Ve dveøích se potkal Pinïa s nepøíliš urostlým
„Amíkem“. Kopl jej nenápadnì do kotníku. Amík
se snažil otoèit a bonbónkem Pinïovi sundal
brýle. Ten se mu pokusil podrazit nohu, kluk akci
ustál. Tváøil se zavile, ale nebojoval nijak zákeønì.
Nikdo vlastnì poøádnì nevìdìl, jak k bitvì došlo,
fakt je, že se najednou ostatní øezali také. Barryho
hrubá pøírodní síla proti až pøíliš vyumìlkovaným
úderùm kulturistovým získávala postupnì pøe-
vahu. Prófa se sveøepým výrazem ladièe kontra-
basu kroutil Nìmcovi uchem, ten se akorát snažil
následovat smìr pohybu. Kytary duchapøítomnì
zachránily holky, držely se stranou a pomyslnì
osvìtlovaly scénu metáním bleskù z oèí. Taras se
válel po zemi a snažil se servat z protivníka mantl.
Podle zvukù se zdálo, že mohl dosáhnout alespoò
dílèího úspìchu. 
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Hluk i sporadické nadávky utichaly, až s pøekva-
pením zjistili, že stojí pod schody sami. Prohlíželi si
utržené šrámy, nic hrozného neobjevili. Pocit ab-
surdity a údivu pøetrvával. Holky ještì stály zkopr-
nìle opodál, víla už bez kytary. Jakoby se náhle
probrala, nakroèila do tmy.

„Kdybyste byli nevyhráli, nejspíš bych tì tu nene-
chala a neodešla jen tak. Ale nic není ztraceno,“
otoèila se dívka naposledy, pohlédla Prófovi do oèí
tak nìjak posmutnìle a zmizela za ostatními
v temnotì. Taras jim ukázal domovenku, kterou ser-
val soupeøi z ramene: „T.O. Zlatá tlapièka“.

„Co jste doprdele zaè!?“ ztuhl Prófa v náhlém pro-
zøení, vypadnuv definitivnì z konceptu.

Chtìl vìøit, že se pøeslechl, aèkoli jasnì vnímal
vzdalující se dívèí alt: „Jsme vaše lepší já… Ahoj,
snad nìkdy pøíštì…“

Barryho ránu skoro ani nevnímal.
2. místo v kategorii Próza oldpsavcù

Marek Fenik Kysilka

Kapky
v horkém písku mizí, 

t’uk – t’uk – odmìøují èas.
Okamžik – a jsme si cizí
– temná rokle dìlí nás.
Kapky pod pøevisem –

já – sám, náruè jen skal
– pláèu nad dopisem –

já – sám? – kudy mám dál?
Kapky – nadìje mé – touhy
– marná pøání – vem je ïas!

Krajem bloudím – poutník pouhý,
hledal Tebe,
našel èas.

1. místo v kategorii Poezie do 23 let
a Malý Trapsavec

Iva Kawi Kapounová

KAPKY V PÍSKU

SETKÁNÍ, AŽ NEČEKANĚ BLÍZKÉ
Pátek ve mìstì je jako týden pøed výplatou. 
Každý ví, tuší, nebo alespoò doufá, že výplatu na-

konec dostane, stejnì jako každý mìsíc, ale to èe-
kání je nìkdy až nesnesitelné. Ne, že by byla ne-
snesitelná ta pøedstava, že nìco nevyjde tak, jak se
to oèekává. Pouze to samotné oèekávání vìcí zná-
mých a stálých se vleèe tak neuvìøitelnì pomalu, že
slabším povahám z toho vznikají duševní poruchy,
psychózy a rùzné bìsné stavy. 

A pro takové pøípady mìl kousek od stanice metra
Budìjovická ordinaci doktor Alois Kébrle. 

*****
Pøi nahlédnutí do životopisu doktora Kébrleho by-

lo možno spaøit údaje typu Lékaøská fakulta, Karlo-
va universita, psychologie, psychiatrie a mnohé
podobné, které z doktora Kébrleho èinily pomìrnì
uznávanou kapacitu v oboru. 

Jeho odborné znalosti a zkušenosti však nebrá-
nily tomu, aby ve zcela jiném písemném materiálu
bylo o nìm pøièinìno nìkolik následujících pozná-
mek, vedených ve zcela jiném duchu.

Neúèastnil se prùvodu, nevyvìsil vlajeèky, nebyl na
domovní schùzi a o víkendu se obléká jako vaga-
bund.

Leè, toto není pøíbìh o kádrových materiálech dok-
tora Kébrleho. Toto je pøíbìh o jednom žalostnì
pomalu vleèícím se pátku, který byl pro doktora Kébr-
leho více než jen ponìkud zvláštní. A jako všechno
zvláštní to vydalo na zaèátku úplnì normálnì.

*****
Na stole se rozsvítil interkom a líbezným hláskem

sleèny z recepce zašveholil:
„Pane doktore, posílám posledního pacienta.“
No sláva, pomyslel si naprosto vyèerpaný Kébrle

a do interkomu zabruèel:

„Kdo je to?“
„Evženie Lichá,“ zašveholil opìt interkom a po

menší pauze nesmìle dodal:
„Nemohla bych už dneska domù, pane doktore?

Jedeme s Kájou na chatu.“
Kébrle chtìl v prvním popudu zaøvat nìco nepìk-

ného a nechat dívku až do veèera pøerovnávat kar-
totéku, ale nakonec si jen povzdechl. Když už tady
musím døepìt já, tak at’ si užije alespoò Kája. A pro-
pustil dívku do víkendové pohody.

Sám si nalil sklenièku zlatavé tekutiny a prudce ji
do sebe obrátil. 

Paní Evženie Lichá byla jeho pravidelná pacient-
ka a opravdu stála za to.

*****
„To mi nebude ani vìøit, co se mi tuhle stalo,“ znìl

ordinací pištivý a silnì afektovaný hlas.
Doktor Kébrle sedìl zhroucenì ve svém køesle

a z posledních sil se snažil udržet profesionální
výraz.

Táhni k èertu, babo, znìlo mu hlavou, ale jeho ústa
pronesla:

„Povìzte mi o tom, paní Lichá.“
„Minulý úterý, pøesnì o pùlnoci mi najednou pøe-

stala hrát televize.“
A je to tady, pomyslel si Kébrle, teï pøijde statická

elektøina.
„A najednou mi bytem zaèaly šlehat modrý blesky.“
Hm, teï zase spustí televize.
„No a pane doktore, najednou se televize zase sa-

ma zapnula.“
Teï to tipuju na rádio.
„A pøedstavte si, pane doktore, rádio zaèalo samo

hrát.“
A copak svìtlo, že by dneska nebylo svìtlo?



21

„A celej mùj byt se najednou, pane doktore, roz-
svítil, všude samý svìtlo.“

Doktor Kébrle to definitivnì vzdal. Týden co tý-
den, dokoleèka to samé. Televize, blesky, televize,
rádio. A nakonec svìtlo.

Jediné svìtlo, které byl toho dne doktor Kébrle
ochoten akceptovat, bylo svìtlo slavnostní ohnì, na
jehož zapálení se Kébrle již více jak mìsíc sou-
stavnì tìšil.

Už se vidìl, jak si cestou z nádraží dá dvì piva, pak
zamíøí k lesu a celý víkend stráví v kruhu kamarádù,
kteøí mu rozhodnì nebudou svìøovat žádné pra-
podivné zkazky o modrých blescích, tak jak to již
skoro rok èinila, týden co týden, paní Evženie Lichá.

Už slyšel praskání ohnì, už se k nìmu pøivinul
mazlivý zvuk vìtru v korunách stromù...

„... a z toho svìtla vystoupila postava.“
Pištivý afekt’áèek vytrhl doktora Kébrleho ze snì-

ní. Nìjaká novinka, pomyslel si a tak se paní Liché
neuváženì zeptal:

„Jak ta postava vypadala?“
„Nó, byl asi dva metry vysoký, samej sval, široká

ramena...“
Tak už je to jasný, povzdechl si Kébrle. Manžel

paní Liché mìl nevelkou postavu, ne zcela nepo-
dobnou hobitùm z Tolkienovi ságy.

„Celý byl tak jako ocelovì šedý a mìl vysoké pro-
táhlé èelo,“ dokonèila Lichá.

Ano, opìt si povzdechl Kébrle, a zbytek jsou Akta X.
„Víte, pane doktore,“ paní Lichá se velmi silnì za-

pýøila, „on byl totiž úplnì nahý.“
Doktor Kébrle se zachmuøil a zachmuøoval se èím

dál tím víc, nebot’ paní Lichá se pustila do velmi
obšírného a nesmírnì detailního popisu návštìv-
níka, ze kterého vyplynulo, jak ostatnì paní Lichá
nakonec sama radostnì dodala, „On byl, pane
doktore, jako èlovìk a úplnì se vším“.

*****
Stromy šumí, øeka huèí, uklidòoval se Kébrle. 
Sezení s paní Lichou byla vždy nároèná, ale ten-

tokrát, když to vyšlo zrovna na pátek a ve skøíni za
Kébrlem se schovávaly kanady a zabalená usárna,
to bylo obzvláštì nesnesitelné.

Nakonec však stal se zázrak. 
Vyprávìní paní Liché se dobralo konce ve chvíli,

kdy se opìt zapýøila, zrudla jak hejno plameòákù,
a pravila:

„A to si poslechnìte, pane doktore, co on potom
se mnou všechno udìlal.“

Doktor Kébrle si to poslechnout nechtìl. Leè paní
Lichá nebyla z tìch, kteøí se dají lehce odmítnout,
a tak byl nucen vyslechnout prùbìh celé noèní
návštìvy, se všemi detaily, vèetnì tìch, které vù-
bec a nikdy v životì slyšet nechtìl.

Když paní Lichá skonèila své vyprávìní a v ordi-
naci se koneènì rozhostilo ticho, zdálo se, že nì-
kde v dálce vyje pes. Nebylo to v dálce a nebyl to
pes. To jen doktor Kébrle sedìl zhroucenì v køesle
a tiše úpìl.

Když doúpìl, napsal chvatnì paní Liché pøedpis

na silná hypnotika a pak ji, s úsmìvem a s posled-
ním zbytkem sebezapøení, galantnì vyprovodil
z ordinace. 

Následnì rozechvìlou rukou sáhl do baru, vyndal
láhev zlatavé tekutiny, a aniž by se zbyteènì zdržo-
val naléváním do sklenky, rovnou a opakovanì se
mocnì napil pøímo z láhve. 

Po nìjaké dobì, již o poznání ménì rozechvìlý,
se pøevlékl do zeleného odìvu, zašnìroval si kana-
dy, popadl batoh a spìšnì opustil ordinaci.

Tak, a mám to za sebou, radoval se, když pražce
drnèely pod motoráèkem, který ho odvážel pryè
z mìsta.

Leè pátek je velmi dlouhý den, a tenhle ještì zda-
leka neskonèil.

*****
Doktor Alois Kébrle, øeèený Lojza, sedìl v nádraž-

ní restauraci nevelkého mìsteèka a byl lehce zma-
tený. Na zvadle stálo naprosto jasnì, že sraz je
v nádražce, a že od posledního vlaku zajistí spojky
hromadný odchod na kemp.

Kébrle byl v nádražní restauraci už nìjakou dobu a
nikdo trempského rodu zatím do hospody nepøibyl.
Jediné, co s neochvìjnou pravidelností pøibývalo,
byly èárky na Kébrleho lístku, takže když zahoukal
poslední vlak, od kterého se podle zvadla mìlo
vyrazit na cestu, byly rozpoznávací schopnosti
doktora Kébrleho již dosti pochroumané. Pøesto však
vyrazil, zcela samostatnì a pøesnì podle zvadla.
Rovnou doleva, na cestu, a pak nahoru k lesu.

Kdyby byl býval pivní plùtek na jeho lístku o nìco
kratší, možná by se cestou ohlédl, aby vidìl noèní
panorama onoho malého mìsteèka. Zcela jistì by
pak uvidìl i tu druhou, a pøedevším tu správnou,
nádražní hospùdku, ze které vycházel nemalý zá-
stup trempù, rovnou doleva, na cestu, a pak nahoru
k lesu. 

Ovšem po svém doleva a nahoru ke svému lesu.
Tedy k úplnì jinému lesu, než do kterého právì
vstoupil doktor Alois Kébrle, øeèený Lojza.

*****
Tak a jsem v loji, pomyslel si Lojza Kébrle, když

baterka zazpívala svou labutí píseò. Mìsíc se
zrovna také nepøetrhl a sirky doktorovi právì došly.

Jak tak sedìl potmì na paøezu a pomalu z nìj
vyprchával alkohol, všiml si Kébrle, že v hloubi lesa
se najednou zaèalo vyjasòovat.

No sláva, zajásal, prošvihnul jsem sice zapálení
ohnì, ale koneènì tam trefím. Nadhodil si batoh na
zádech a rázným krokem vyrazil k ohni.

*****
Hergot, tìm to pìknì hoøí, žasnul Kébrle, když

z naprosté tmy vyšel na jasnì osvìtlenou paseku.
To je vidìt, že si dali záležet.

Jak se tak motal po pasece a hledal nìjaký
záchytný bod, nebot’ pøechodem z úplné tmy do
jasného svìtla byl dosti oslepen, vrazil do jakési
postavy.

„Promiò, kamaráde“, omluvil se Kébrle a pokra-
èoval:



22

„Nevíš, kde najdu šerifa?“
Tázaný neodpovìdìl, ale mírným pohybem Ké-

brleho nasmìroval a vedl ho smìrem ke støedu
svìtla.

„Díky, kamaráde,“ podìkoval stále ještì poloslepý
Kébrle a pøátelsky poplácal postavu po ramenou.

„Hergot, to je vejška“ pravil pochvalnì, „ty budeš
mít pìkný dva metry, co?“

„Pánové, zírejte, to je andìl,“ vypadlo z Dana v pau-
ze mezi dvìma loky piva a jeho oèi hypnotizovaly
skupinku holek, blížící se ke kiosku. „Ta blondýnka
vlevo,“ upøesnil.

„A je to tu zase,“ povzdychl si Tom, „a to jsme na
vodì první den.“

Jeho poznámka byla celkem výstižná. Dan byl no-
torickej holkaø a at’ už byli na vodì, na vandru,
prostì kdekoliv, nikdy se to neobešlo bez nìjakého
románku èi avantýry. A nebylo se èemu divit,
urostlej blonïák, navíc výøeènej a vtipnej, nemìl se
sbalením nìjaké té krásky problém. Problémy s tím
mìli spíš ostatní, protože obèas se to neobešlo bez
konfliktù s tatínky, kluky balených sleèen èi dámami
samotnými. A navíc to zrovna neutužovalo partu,
spíš naopak, nebot’ takové sbalení sleèny a násled-
né využití „výhod“ tím získaných, zabere pøeci je-
nom dost èasu, co si budem povídat.

„Jaký zase,“ ohradil se Dan, „minulej vandr snad
nebylo nic, ne?“

„Nebylo,“ vložil se do debaty Karlos, „protože jsme
žádnou holku celý ètyøi dny nepotkali, když nepoèí-
tám tu hospodskou ve vìku mezi dùchodem a smrtí.
A do tý se ti kupodivu nechtìlo.“

„No jo, vám se to kecák, pánové, když jste všichni
ženatý a máte svý jistý, ale co mám dìlat já? Prostì
hledám tu svojí osudovou lásku a nerad bych pak
mìl výèitky, že to byla tøeba ta, kterou jsem nezkusil.“

„A nezdá se ti, že na to potøebuješ nìjak moc po-
kusù?“ pøidal se Áda, poslední èlen party. „A že to
tvý hledání vždycky skonèí hned, jak jí dostaneš do
spacáku,“ rýpnul si ještì.

„Ach jo, tady èlovìk o dobráka nezakopne, kou-
kám. Kašlu na ty vaše øeèièky, vždyt’ se na ní podí-
vejte, copak se tomu dá odolat?“

Zapálil si cigáro a zasnìnì se zahledìl k vedlej-
šímu stolu, kam se parta holek mezitím usadila.

Zblízka byla ona holka ještì hezèí, než se mu
zdálo na první pohled. Její drobná postava napa-
sovaná v pruhatém trièku oplývala výraznými
vnadami, i když èásteènì krytými dlouhými hustými
vlasy. Ale hlavnì ty oèi. Když se jejich pohledy na
chvíli setkaly, naprosto ho oèarovaly. Takovou
zvláštní barvu ještì nevidìl – mísila se v nich
tyrkysová zeleò s azurem z oblohy. Èím èastìji se
jejich pohledy setkávaly, tím víc Dan ztrácel pùdu

OSUDOVÁ HOLKA
pod nohama, a když objekt jeho zájmu vzal do ruky
kytaru a zaznìl nádherný, lehce nakøáplý chraplavý
hlas, øítil se do propasti. Kluci už dávno odešli roz-
dìlat oheò a uklohnit nìjakej gáblík, zatímco on
sedìl jak pøibitej na svém místì a vyèkával na pøíl-
ežitost. Doèkal se. Jedna ze sleèen odkráèela s pl-
nou rukou pulitrù pro další várku a zbytek do oné
umakartové buòky na konci kempu. Však víte kam.
Nezaváhal ani na chvíli.

„Ahoj, já jsem Dan. Mùžu?“
„Soòa.“
„Krásné jméno pro krásnou holku,“ snažil se za-

lichotit a naklonil se k seznamovacímu polibku.
„To bych nedìlala,“ špitla a odtáhla hlavu.
Než staèila øíct proè, dostal Dan takovou herdu do

zad, až si málem rozbil èelo o popelník na stole. By-
lo to, jako kdyby do nìho narazila lokomotiva.
Bìhem vteøiny se zvedl, otoèil a zat’atá pìst se
chystala zaútoèit na pùvodce jeho ponížení. Ruka
však hodnì rychle poklesla, protože proti nìmu
opravdu stála lokomotiva – chlap jak hora, mini-
málnì 110 kg živé váhy, ramena pøes celá záda
a navíc s výrazem rozzuøeného býka.

„Vo co ti de, vocucávat mojí holku, chcípáku!“
„Já …, o nic, já …, chtìl jsem se jen seznámit,“

vykoktal ze sebe pøekvapenì.
„Tak si na to najdi nìkoho jinýho. A jestli tì uvidím

jen se na ni podívat, seš mrtvej! A ty se seber a pa-
dej ke stanu! Si èlovìk nemùže ani odskoèit do
putiky, abys hned s nìkym nelaškovala,“ otoèil se
k Sonì, chytil jí za rameno a postrèil smìrem k tá-
boøišti.

„Copak, nìco neklaplo?“ rýpnul si ráno Tom, když
vykoukl ze stanu Danùv utrápený, zaražený kukuè.

„Jdi do hajzlu!“
„Ale no tak, to pøeháníš ne?“ zastal se ho Áda, „že

se našla jedna, která ti nepadla k nohám hned první
noc, neznamená, že si budeš vylejvat vztek na
nás.“

„No jo, omlouvám se. Ale tohle je jiný, kluci. Fakt.
Ona je skvìlá, to vím a to jsem ani nemìl èas jí
poøádnì poznat,“ a bezdìènì se poškrábal na zá-
dech v místech, kde dávala pìknì vybarvená mod-
øina vìdìt proè.

A jiný to opravdu bylo. To klukùm došlo bìhem
dne, kdy s Danem fakt nic nebylo. Nebavil se, ne-

Tázaný opìt neodpovìdìl. Pøi nejlepší vùli ani ne-
mohl. 

Tak nìjak nemìl èím.
Nicménì, kdyby jeho ocelovì šedá hlava, s vyso-

kým a protáhlým èelem mìla nìjaká ústa, možná by
se i pousmál.

3. místo v kategorii Próza nad 23 let
Petr Harmonika Soldát
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usmál se, koukal nepøítomnì do dálky a jediný
chvilky, kdy zdánlivì ožil, byly ty, kdy se objevila
Soòa v dohledu, aby to potom bylo zase o drobet
horší. A bylo to, bohužel, dost èasto, protože Luž-
nice zase není taková magistrála, aby se tu èlovìk
s nìkým nepotkával u každého kiosku a na každém
jezu. Danova blbá nálada se zaèala šíøit celou
partou a kluci vìdìli, že jestli si nechtìj zkazit celej
zbytek dovolený, musí se nìco stát.

Rozhodl to Karlos, nepsaný šerif jejich party.
„Vstávat kluci, tak šup ze spacákù, jedem!“
„Co blbneš, vždyt’ je sedm?“
„No právì, nejvyšší èas vyrazit, pokud chceme

dneska dojet až do Roudný.“
„Jak do Roudný?“ ohradil se Dan, „dneska se pøe-

ci jede do Dráchova.“
„Nejede, už jsem øekl!“ a znìlo to natolik dùraznì,

že i Dan dál neprotestoval, aèkoliv na rozdíl od
ostatních nechápal proè.

Pravdou je, že zmìna to byla prospìšná. Ujet
Soninì partì byl ten nejjednodušší a nejúèinnìjší
zpùsob, jak zachránit zbytek vody a aè to nebylo
stoprocentní, pøeci jen to zabralo a Dan se pomalu
srovnal do normálu. Velký podíl na tom mìla i bru-
netka z kiosku v táborském kempu, ale všem to bylo
tentokrát jedno. Hlavnì, že si zbytek týdne užili
v pohodì, kterou narušila snad jen smutná zpráva
o vodákovi, který se utopil poblíž pøedchozího
kempu.

****
„No, vody je hodnì, to bude letos jízda,“ konsta-

toval Tom a hodil z mostu do divoce tekoucí Otavy
kamínek.

„To je dobøe, pamatujete, jak jsme tu pøed lety
drhli lodì o šutráky, když bylo vody málo? Tohle je
vodáckej ráj, tenhle stav,“ liboval si Karlos.

„Ahoj,“ vytrhl je z debaty nakøáplý hlas.
„Ahoj,“ odpovìdìli skoro sborovì všichni, až na

Dana, který zkoprnìle zíral na Soòu. Na TU Soòu,
na tu samou a jedinou Soòu, kterou, aè to nedával
moc najevo, nedokázal celý rok vypudit z hlavy.

„Co, … co tu dìláš? Jedeš Otavu?“
„Ne, já tady na Otavì jedu Berounku,“ zasmála

se. No, na blbou otázku, blbá odpovìï, že?
Postupnì se všemi seznámila, až se zastavila

opìt pøed Danem.
„Kde, že jsme to loni skonèili?“ zeptala se, a aniž

by èekala na odpovìï, naklonila se k nìmu a polí-
bila ho na tváø. Do té chvíle pøekvapením znehyb-
nìný Dan sebou škubl a otoèil se v oèekávání další
srážky s lokomotivou. Pochopila to.

„Neboj, není tu. A už nikdy nebude.“ Dodala.
„Jste se rozešli?“
„Tak nìjak,“ a zanotovala tím svým hlasem,

„U srdce to bolí, bodá, naši lásku vzala voda …“
A pak se rozesmála. Rozesmála se takovým zpù-
sobem, že byl zase ztracenej. Zase se øítil do
propasti, ale tentokrát s o mnoho lepšími pocity.

Byla tady letos sama, jela na kajaku a parta ani
nebyla moc proti Danovu návrhu, zda by se nemoh-
la pøidat. Zapadla skvìle, byla tak bezprostøední, že
mìli už druhý den pocit, jako by s nimi jezdila od-
nepamìti. A jeden èlen party zase získal pocit, že
nìco je jinak. Pocit, který nepoznal nikdy pøedtím
u žádného z øádky svých skalpù.

„To je moje osudová ženská,“ pošeptal veèer u oh-
nì Ádovi, „fakt, cítím, že s touhle zùstanu do konce
života.“

„Tak to ti držím palce, kamaráde.“ A myslel to
upøímnì, stejnì jako ostatní. Všichni to Danovi moc
pøáli. Nejen proto, že vidìli, jak záøí, ale pøedstava,
že se koneènì zklidní a bude se vìnovat víc partì
než okolním dámám, také nebyla k zahození.

Byl to páreèek k pohledání, byly jak dvì hrdlièky.
Nehnuli se od sebe na krok a Karlos se dokonce
uvolil k tomu, že pojede na kajaku a Sonì pøe-
nechal místo v kánoi. O to víc místa mìl za odmìnu
veèer ve stanu, který byl teï jenom jeho. Jak už to
tak ale bývá, pìkné vìci pomíjí rychle, týden utekl
jak voda v Otavì a pøed nimi byl poslední veèer.
Poslední pivko ve stánku, poslední táborák, pos-
ledních pár písnièek. A poslední noc, docházelo
Danovi.

„Nepùjdem se vykoupat? Je nádhernej veèer a na-
víc poslední,“ jako by mu èetla myšlenky.

„Jasnì, rád. Moc rád,“ vyskoèil od ohnì a vyrazili
k øece.

Veèer byl opravdu nádherný, až by se dal nazvat
kýèovitým. Úplnìk se odrážel na hladinì, v tìchto
místech už zklidnìné, Otavy, cvrèci rozjíždìli svùj
koncert a teplíèko bylo, jak se na tropickou noc
sluší. Než Dan staèil stáhnout šortky, Soòa už stála
po pás ve vodì tak, jak byla stvoøena a mìsíc
dodával jejímu tìlu zvláštní nazelenalý odstín.
Bìhem chvilky stál vedle ní a políbil ji. Ona ho na
oplátku objala a Dan opìt ztrácel pùdu pod no-
hama.

Ale doslova, jak mu vzápìtí došlo. Její stisk byl
èím dál tím pevnìjší, že nechápal, kde se bere v tak
køehkém tìle tolik síly. Jejich pevnì spojená tìla
zaèala pomalu klesat do hlubiny v místech, kde
bylo pøed chvílí sotva do pasu vody. Jakoby se dno
rozestoupilo. Aèkoli mìl ještì poslední šanci se
nadechnout, neudìlal to a pøekvapivì byl naprosto
klidný. Bez jakýchkoliv emocí sledoval mìsíc, který
se už nyní vlnil na druhé stranì hladiny a stále se
vzdaloval, jak pomalu klesali. Hrudník se zaèal sta-
hovat nedostatkem kyslíku, hlavou mu probíhaly
zážitky posledních dní a z bezprostøední blízkosti
se na nìj dívaly ty nádherné, modrozelené oèi.

Poslední, co vnímal, byl nakøáplý, vodnický hlas:
„U srdce to bolí, bodá, další lásku bere voda…“

2. místo v kategorii Próza nad 23 let
Martin Šlápi Šlápota
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VIANOČNÁ ROZPRÁVKA
Mladá žena odstavila hrniec z keramickej platne

novej modernej kuchynskej linky. Prešla cez obý-
vaèku poved¾a vianoèného stromèeka, pod ktorým
bolo množštvo porozba¾ovaných detských darèekov
a vyzrela cez okno. V záhrade rodinného domu bolo
všetko pod snehom. Obed mala dávno hotový. Pri-
hrievala ho už aspoò trikrát. Kde sú tak dlho? Odišli
ráno vyskúšat’ nové sánky a s¾úbili, že do obeda
budú urèite doma. Preèo si len nezobrali mobil? Po-
myslela si. Už mali byt’ dávno spät’. Zaèala mat’ zlú
predtuchu, ktorá pomaly prerastala do strachu.

***
Na Štefana sa schádzajú spolu na osade posledný

raz v roku. Za každého poèasia. Tento rok bolo mra-
zivo, ale sucho a bez snehu. Kto mohol, ten prišiel.
Zišlo sa dvanást’ kamarátov trampov. Každý priniesol
okoštovat’ nieèo zo svojej vianoènej kuchyne. 

„Toto posielajú Láïo s Rudom a všetkých pozdra-
vujú,“ povedal Šulo a postavil na lavicu f¾ašku do-
máceho vína.“ 

„A nejaký štamprlík na zahriatie by sa nenašiel?“
opýtal sa s nádejou v hlase Ringo. Ale kladnej
odozvy sa nedoèkal. Ako naschvál sa stalo, že pri
všetkých dobrotách nikto nemyslel na pálenku. Do-
konca ani Kali nemal svoju domácu orechovicu. 

„Tak to je horšie, ako zlé. Dúšok ostrého v tejto zi-
me by sa zišiel,“ pridal sa k Ringovi aj Jardyn a mali
pravdu. Podveèer sa naozaj ešte viac ochladilo. Po
celom dni na mraze a sýtej hostine boli unavení
a bez jedinej kvapky pálenky neobvykle skoro po-
zaliezali do svojich prístreškov. 

Keï sa polnoc zniesla na osadu, všetci už spali.
Zaèalo výdatne a husto snežit’ a do rána už nepre-
stalo. Napadlo takmer pol metra. Prvý tohtoroèný
sneh. Koruny stromov, celý les, osada, aj prístrešky
spiacich kamarátov sa potichu pozakrývali hrubou
bielou perinou.

Ráno, napriek romantike prvého snehu, nechcel
nikto vyliezt’. Prvý sa z bielej zá¾ahy okolo deviatej
vyhrabal Jerry. Vymietol, alebo skôr vyhrabal
ohnisko od snehu a snažil sa rozdúchat’ oheò. Za
Jerrym sa postupne povyt’ahovali všetci. Každý na
seba prehodil, poobliekal a ponavliekal všetko èo
len mal a brodil sa k dymiacemu ohnisku. Koneène
sa oheò rozhorel ve¾kým jasným plameòom a za-
èalo z neho aj sálat’ teplo. Kali uvaril kávu a pona-
lieval. Mrzlo poriadne, ale snežit’ už prestalo. Ako
tak sàkali kávu, zamrmlal do ticha Ringo:

„Dal by som èoko¾vek za malièkú ploskaèku pá-
lenky!“ Odchlipol si z kávy, nespokojne sa zamrvil
a natiahol si pletenú èapicu hlbšie na hlavu. „Ani
hrat’ sa mi nechce v tejto zime. Idem aspoò skon-
trolovat’ basu, èi mi od toho snehu nenavlhla.“ 

Jerry si zapálil fajku. Oheò sa už rozhorel do po-
riadnej vatry. Ringo sa dotiahol s rozbalenou basou
naspät’ a krútil ustarostene hlavou, lebo bola celá

mokrá. Ešte viac mu to zhoršilo náladu a práve
chcel znovu nieèo zašomrat’, keï sa z lesa ozval
zvuk. Všetci spozorneli a pozreli sa smerom, odkia¾
zvuk prichádzal. Nechceli verit’ vlastným oèiam! Ku
osade sa blížili nejakí ¾udia. Keï zbadali oheò a èu-
desné postavy okolo neho, s prekvapením zastali.
Po chvíli ale predsa len nabrali odvahu a pohli sa
dnu, smerom ku kruhu zababušených kamarátov
okolo ohòa, ktorí ich príchod mlèky a bez pohnutia
pozorovali s o niè menším údivom. Podišli celkom
blízko a zastavili.

Bol to mladý chlap v oranžovej športovej vetrovke
s nápisom „Gore-tex“. Zaruèene vysoké parametre
jeho tenkej bundy oh¾adom prestupu vodných pár
a odolnosti voèi vodnému ståpcu mu zjavne neposta-
èovali. Mal zarosené okuliare, za nimi vystrašené
oèi a vyzeral poriadne premoèený a premrznutý.
V pravej ruke iba s námahou t’ahal hlbokým snehom
malé sánky, na ktorých sedel asi pät’roèný chlapèek
a v ¾avej držal za ruku o nieèo staršie dievèatko. Za
trojicou sa tiahla snehom èerstvá nová hlboká biela
brázda. 

Chlap si utrel zarosené okuliare a keï si ich znovu
nasadil uvidel šerifa Rika s Jerrym, ktorí stáli naj-
bližšie. Trochu sa zarazil. Rik a Jerry sú najvyšší
a najurastenejší na osade. Chlapík vyvrátil hlavu
dohora a nesmelo sa prihovoril Rikovi, zabalenému
v celte:

„Dobrý deò. Nehnevajte sa, ale už tu s det’mi dve
hodiny blúdim, nevedeli by ste nám poradit’, kadia¾
sa dostaneme von z lesa?“ 

Obidve deti s vystrašeným úžasom pozerali strie-
davo na ve¾ký oheò, na rozliène pobliekané postavy
okolo neho, aj na Ringovu basu. Rik si to všimol.
Šerifova predstavivost’, zmysel pre tajuplné prí-
behy, hravost’ a fantázia zaèali okamžite pracovat’
na plné obrátky. V rýchlosti mu došlo, aký obraz sa
asi naskytol det’om, ktoré sa stratili s otcom v lese.
Dlho blúdia a nevedia kde sú. V neznámej hore sa
im zrazu zjaví pod stromami ve¾ká vatra a okolo nej
kruh èudesných postáv. K celému neskutoènému
výjavu nevedú žiadne stopy, iba neporušený hlboký
biely sneh. Èo sú zaè? Kde sa tu vzali?! Nemohlo
ich ani napadnút’, že niekto v tomto mraze v lese
prenocoval. Ku ich strachu z vlastného blúdenia
a zimy sa teraz pridal aj neistý pocit a obava z ne-
známeho, záhadného a nevysvetlite¾ného. 

Viac Rikovi nebolo treba. Spomenul si na staro-
dávnu rozprávku. Jeho husté dlhé šedivé vlasy,
v kontraste so zelenou celtou prehodenou cez ple-
cia, ešte umocòovali jeho dôstojnost’. Prižmúril
obidve oèi, hodnú chví¾u sa zah¾adel smerom k de-
t’om a dlhým hlbokým nádychom nasal nosom
vzduch. Potom vydýchol, pomaly sa otoèil k ved¾a
stojacemu Jerrymu a prehovoril vodcovským roz-
vážnym hlasom:
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„Brat Rujeò, ty vieš, že moje oèi a uši už dobre ne-
slúžia, ale môj nos sa nikdy nemýli, keï cíti èlove-
èinu. Povedz mi, kto sa opovážil narušit’ náš pokoj
a kohože to k nášmu ohòu mrazivé zimné vetry nesú?“ 

Všetci kamaráti sklonili hlavy a priložili si dlaò
k ústam. Oslovený Jerry, aby sa nerozosmial, prud-
ko stisol medzi zubami fajku. Chví¾ku bojoval, ale
ovládol sa a Rikovi to nepokazil. Dobre poznal starú
rozprávku a zhostil sa svojej novej úlohy. Poriadne
si potiahol z fajky, aby získal èas, napravil si ve¾ký
èierny stetson, vyfúkol okolo neho hustý biely dym
a pevným hlasom odpovedal, ako keby to mal s Ri-
kom nacvièené:

„Dve malé deti, Ve¾ký Seèeò. Zablúdili s nezod-
povedným otcom v našich lesoch. Aby nezamrzli,
potrebovali by ukázat’ cestu von z lesa.“

Obidve deti sa zah¾adeli s hrôzou v oèiach na
Jerryho a Rika v presvedèení, že títo èudní obri roz-
hodujú o ich najbližšom osude. Ich otec sa nadý-
chol, aby nieèo namietal, ale Rik mu to nedovolil.
Zamraèil sa na neho a pokraèoval:

„Aháá, tak predsa èloveèina! Blúdiaci pocestní.
Èo myslíš ty, brat drsný Mrazeò,“ vybral si Rik pre
zmenu Ringa. „Pomôžeme biednym ¾udským pútni-
kom a ukážeme im cestu?“ 

Poh¾ady otca aj detí sa s nádejou obrátili na Rin-
ga. Ringo, stojaci na udupanom snehu, v pletenej
vlnenej èapici narazenej až po nos, s vajglom med-
zi perami, opierajúci sa o obrovskú basu, bol na
nerozoznanie od drsného a nev¾údneho Mrazeòa.
Prestal basu utierat’, vystrel sa, ne¾útostne a prísne
sa zamraèil na hostí a s cigaretou v ústach preho-
voril chraptivým hlasom:

„Títo cudzinci prišli nepozvaní medzi nás, dvanás-
tich mesaèných bratov. Je tak? A èo býva dobrým
zvykom, keï niekto príde medzi nás? Prinesie dar-
èek. Nieèo pod zub, najlepšie dobrú f¾aštièku s pá-
lenkou. Je tak? No a priniesli títo cudzinci darèek?
Nepriniesli. Niè nepriniesli. Preto navrhujem deti
najprv ostrihat’. Z ich vlasov si spravím nový slák.
Potom si z ich kože ušijem nový obal na moju basu,
pozrite, ako mi v noci navlhla. Nakoniec ich mladé
mäsko upeèieme a zjeme. Už mi v bruchu vyhrá-
vajú všetci basoví hudci!“

Dievèatko, ktorému spod zasneženej pletenej
èiapky vykúkali husté svetlé vlasy, si ich rukami
rýchlo zakrylo. Chlapèek na sánkach na Ringa vy-
treštil oèi. Ich otec chcel nieèo povedat’, ale Rik mu
to zas nedovolil a rýchlo sa spýtal Joka:

„Brat Traveò, lásky èas. A èo navrhuješ ty?“
Joko vyhodnotil situáciu. Dievèatko malo plaè na

krajíèku a chlapèek na sánkach už fòukal. Obaja
s poslednou nádejou pozerali cez slzy na neho.

„Bratia moji! Ve¾ký Seèeò, vodca náš! Bratku Mra-
zeò, uber zo svojej prísnosti. Je èas Vianoc, ktoré sú
predsa tvojim ve¾kým sviatkom. Darujme týmto
pocestným výnimoène život a ukážme im cestu.“ 

Aj Riki videl, že už to nesmie viac nat’ahovat’.
„Múdro hovoríš brat Traveò. Sú Vianoce, sviatky

mieru a pokoja. Pomôžeme týmto zblúdilcom. Brat-

ku Lipeò, postaraj sa o nich a ukáž im najkratšiu
cestu,“ prikázal Gazovi. 

Gazo vstal, podišiel k otcovi a v¾údne povedal:
„Tu mám teplý lipový èaj, napite sa a dajte aj de-

t’om, to ich zahreje.“
„Ïakujeme pán Lipeò.“ Usmial sa na Gaza s ú¾a-

vou chlapík a zobral si od neho pohár s èajom.
„Poïte, ja potiahnem sánky a vy si vezmite diev-

èatko na ruky. Ukážem vám cestu dolu. K zastávke.
Nie je to ïaleko.“ Gazo chytil šnúru sánok a t’ahal
ich aj s chlapcom von z osady. Za nimi ich nasledo-
val otec s dievèatkom na rukách.

Keï sa vzdialili Stenly prehovoril: „Neprehnali sme
to? Nebudú mat’ tie deti šok?“

„Ale nie, to majú namiesto èerta a anjela. Neboj
sa, dnešné deti sú odolnejšie z videohier. Budú mat’
iba ve¾ký zážitok,“ vyhlásil znalecky Pupek. Potom
prehrabal pahrebu a prihodil dve ve¾ké polená. Ešte
ani poriadne neprehoreli a už sa vracal Gazo.

„Tak ako?“ spýtal sa ho Joko.
„Dobre,“ uškrnul sa Gazo. „Vyviedol som ich až

celkom dolu k asfaltke. Deti sa cestou uk¾udnili a vo-
lali ma ujo Lipeò. Keï sme sa lúèili, ich otec mi
daroval toto. Vraj to je pre nás všetkých, že sme ich
neupiekli a nezjedli.“ 

Gazo siahol do vrecka a vytiahol nerezovú re-
klamnú ploskaèku so sadou štamprlíkov. Na plos-
kaèke bolo vygravírované logo známej slovenskej
banky. Pedro mu ju nedoèkavo zobral z ruky, od-
skrutkoval vrchnáèik, priložil hrdlo pod nos, znalec-
ky ovoòal a radostne zanôtil:

„Dneska mi už fóry, nìjak nejdou pøes pysky...“
Podal f¾ašku šerifovi Rikovi, ten ju zdvihol nad hla-
vu, slávnostne s òou trikrát zakrúžil, ako Ve¾ký Se-
èeò s vatrálom a prehovoril: 

„Výborná a najmä plodná spolupráca bratia moji!
Št’astné a veselé Vianoce a dobrý rok 2013!“ Po-
tom sa schuti napil a dal ju kolovat’.

„Aj tebe Ve¾ký Seèeò, aj tebe!“ ozývalo sa spokoj-
ne z kruhu kamarátov.

***
Koneène zaèula, ako sa odomykajú dvere. 
„Mami, mami!“ Z predsiene vybehlo dlhovlasé blon-

ïavé dievèatko a o nieèo menší chlapèek. Pribehli až
k nej a obe deti ju pevne objali. Èupla si k nim.

„Celí ste premoèení! Kde ste boli tak dlho?“
„My sme boli v èarodejnom lese a takí ujovia nás

chceli zjest’!“ vyhàklo z chlapèeka.
„Mne chcel Mrazeò s basou ostrihat’ vlásky, ale na-

koniec nás dobrý ujo Lipeò vyslobodil a zachránil!“
dodalo dievèatko.

Do obývaèky vošiel nižší chlap v okuliaroch. „O èom
to hovoria? Kde ste tak dlho? Už som sa bála.“ 

Podišiel k manželke s det’mi a objal ich.
„Ahoj. Som rád, že sme doma. Najprv si dáme

s det’mi horúcu vaòu. Sme premrznutí a hladní. Po-
tom ti pri obede všetko porozprávame. Fakt neuve-
ríš, èo sa nám prihodilo...“

3. místo v kategorii Próza oldpsavcù
Peter Pedro Benèa
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Výsledky XX. ročníku
soutěže TRASA 2013

Kategorie fotka Trasák – Hele, lidi
1. místo: Prekvapivé stretnutie 

– Katarína Túlavá Jackie Mezeiová, Hronsek (SK)
2. místo: Odhodlání 

– Martin Kregan Tumpach, Praha
3. místo: Vzpomínka – Matìj Mates Valeš, Holýšov

Kategorie fotka – Trasák Volné téma
1. místo: … (Zimní cesta) – Jiøí Pígo Nosek, Praha
2. místo: Èeské Švýcarsko – Vilemínina stìna 

– Jana Vildová, Brno
3. místo: Zimní toulání 

– Martina Malví Nejezchlebová, Blansko

Kategorie Trasák Grafika
1. místo: Plch velký 

– Martina Malví Nejezchlebová, Blansko
2. místo: Hagenùv gong 

– Iva Kawi Kapounová, Brno
3. místo: Slavík 

– Martina Malví Nejezchlebová, Blansko

Kategorie fotka Oldtrasák – Hele, lidi
1. místo: Hadie údolie – cesta do praveku 

– Bohdan Haluz Mezei, Hronsek (SK)
2. místo: Zuzana 

– Peter Joko Jokl, Partizánske (SK)
3. místo: Pri meandroch Oravy 

– Adalbert D‘Ady Mezei, Hronsek (SK)

Kategorie fotka – Oldtrasák Volné téma
1. místo: Mlžné hory 

– Bohdan Haluz Mezei, Hronsek (SK)
2. místo: Teepee pod rúškom noci 

– Bohdan Haluz Mezei, Hronsek (SK)
3. místo: Ostrov oblakov 

– Bohdan Haluz Mezei, Hronsek (SK)

Kategorie Oldtrasák Grafika
Do této kategorie byl pøihlášen pouze jeden
pøíspìvek – cena tedy udìlena nebyla.

Dìdek Trasák (hlavní cena)
Bohdan Haluz Mezei & Adalbert D‘Ady Mezei 
& Katarína Túlavá Jackie Mezeiová, Hronsek (SK)

Stavy Oldtrasákù
Oldtrasák (Grafika)
T.O. Bílá Sova, Jitka Stráša Bílská, Jorin Lang &
T.O. Støíbrná liška, Petr Rysák Vránek, Pavel Míša
Luòáèek, T.O. Vìrná srdce a Martin Šlápi Šlápota
Oldtrasák (Fotka)
Miroslav Bludný Hobo Daniš, Míša Prcek
Inovecká, Adalbert D‘Ady Mezei, Mirek Azo
Matula, Bohdan Haluz Mezei, Hana Hancynka
Pranèlová a Peter Joko Jokl

TRASA 2014 – XXI. roèník
Všechny roèníky jsou tematicky zamìøeny na

tramping a pøírodu.

Kategorie Trasák
Èernobílé a barevné fotky (téma Mòam aneb

Oheò vonící jídlem)
Do této kategorie mùžete pøihlásit jakoukoli fotku,

ze které to bude vonìt ohnìm a pøipravovaným èi
již hotovým jídlem… Objektivy jsou otevøeny všem
nápadùm! Fantazii se meze nekladou!

Èernobílé a barevné fotky (Volné téma)
Do této kategorie posílejte ty fotky, které zachycují

pøírodní krásy a vše ostatní nesplòující téma
pøedešlé, a to téma Mòam aneb Oheò vonící jídlem.

Ostatní trampská grafika (zvadla, PF, vtipy,
diplomy, pohlednice, camrátka…)

Tato kategorie je urèena všem tìm, kteøí vyrábìjí
zvadla, camrátka, nebo kreslí vtipy, malují, vyrábìjí
pohlednice… I tady se, prosím, držte zamìøení
soutìže, tedy zpracování pøírodních témat.

Do tìchto tøí kategorií se mohou pøihlásit
všichni ti, kteøí v Trase uspìli ménì než tøikrát.
Vítìzství v kategorii Fotek a Grafiky se nesèítají.

Kategorie Oldtrasák
je urèena všem tìm, kteøí v Trase uspìli tøikrát a

vícekrát. Vítìzství v kategorii Fotek a Grafiky se ne-
sèítají. Témata jsou stejná jako pro kategorii Tra-
sák, tedy: Èernobílé a barevné fotky (téma Mòam
aneb Oheò vonící jídlem a Volné téma) a Ostatní
trampská grafika (zvadla, PF, vtipy, diplomy,
pohlednice, camrátka…). I tady se, prosím, držte
zamìøení soutìže, tedy zpracování pøírodních
témat.

Dìdka Trasáka (hlavní cenu) získává nejlépe
ohodnocené dílko napøíè kategoriemi.

Více o soutìži a podrobné propozice najdete na
internetové adrese: http://trasa.webnode.cz/

Uzávìrka soutìže je 28. února 2014.

Ahoj,
Štìhnì

http://trasa.webnode.cz/
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