TRASA, 2. místo v kategorii Trampská grafika – Pavel Doležal – Andra: Zvadlo pro kamarády

TRASA, 1. místo v kategorii Trampové
Peter Pintér – (F)Otep: Oheň T. O. Veselý býk

TRASA, 1. místo v kategorii Zbytek světa
Peter Pintér – (F)Otep: Hmly v Komovách

TRASA, 1. místo v kategorii Trampská grafika – Martin Šlápota – Šlápi: Zvadlo na potlach

Ahoj kamarádi psavci i čtevci!
Máme za sebou už 42. ročník trampské literární
soutěže. Letošní ročník byl nadmíru bohatý,
přišlo celkem 305 příspěvků od 131 autorů, což je
největší počet od roku 2001. A jak zjistil Belmondo,
co se týká prózy, letos dorazil třetí nejvyšší počet
povídek v historii soutěže. Za to patří veliký dík
všem autorům, kteří opět šli s kůží na trh a své
práce poslali. Potěšila i slušná účast autorů do
23 let. I když se zdá, že budoucnost soutěže je tím
zajištěná, je jasné, že je nutné pokračovat v její
propagaci mezi mladými.
Letošní ročník přinesl i pár novinek. Do organizace
se postupně zapojují Kawi s Přebralem, máme
novou dvorní ilustrátorku Pavlís, jejíž kresby najdete
na zvadlech, na hlavičce našich stránek, a leckde
jinde, je i autorkou titulní strany tohoto sborníku. Další
novinkou je nová putovní cena, Malý Trapsavec.
Autorkou návrhu nového pajduláka je opět Pavlís,
autorem řezby Jan Frána starší. Malý Trapsavec je
takový hrdý, výbojný a možná trochu přidrzlý floutek
ve vítězném postoji, který bude na podstavci se
jmény všech dosavadních držitelů Malého putovat
od ročníku k ročníku v rukách nejlepších mladých
autorů.
Kromě autorů musím poděkovat i všem, kteří
s organizováním, pořádáním a přípravou soutěže
i slavnostního ohně pomáhali, všem, kdo na
letošní vyhlášení výsledků přijeli, Tonymu Bayovi
za poskytnutí místa pro oheň Trapsavce. Ač jsem
tomu sám nechtěl uvěřit, je to už pátý ročník, který
organizuji. Letí to! Nicméně doufám, že minimálně
stejně tak dlouho ještě vydržím a se všemi z vás
se těším na viděnou, na slyšenou, na psanou a na
čtenou v dalším, už 43. ročníku.
Hafran

VÝSLEDKY 42. ROČNÍKU
LITERÁRNÍ SOUTĚŽE
TRAPSAVEC
Zlatý Trapsavec
Uprchlík - Miloš Hlávka (Nový Knín)
Próza do 23 let
1. místo + Malý Trapsavec - Osada Havranů
- Renáta Nová - Trenky (Dolní Bělá)
2. místo - neuděleno
3. místo - Obálka
- Lukáš Frána - Luky (Plzeň)
Poezie do 23 let
1. místo - Betonový les
- Linda Kastlová (Holýšov)
2. místo - Šarmantní dálka
- Alexandra Fraňková (Praha)
3. místo - neuděleno
Próza nad 23 let
1. místo - Správná holka
- Marek Kožušník (Praha)
2. místo - Kdo s čím zachází
- Zuzana Krejzlová - Žabka (Prostějov)
2. místo - Kopec
- Václav Mišik (Slaný)
3. místo - Hledání kořenů
- Radek Kottner - Kačer (Plzeň)
3. místo - Tak zase na vodě
- Vítězslava Felcmanová - Víťa (Praha)
Poezie nad 23 let
1. místo - Carpe diem
- Marek Kožušník (Praha)
2. místo - Berounce
- Petr Švarc - Bobeš (Chlumec)
2. místo - Jsem to stále já
- Tomáš Mareček - Kiwi (Kuřim)
3. místo - Diamant
- Filip Jalal - Brouk (Brno)
Próza Oldpsavci
1. místo - Šťastná skála
- Jan Pohunek - Přebral (Praha)
2. místo - U.S. in memoriam
- Pavla Slepičková - Pavlís (Strakonice)
3. místo - Půlnoční bouřka
- Eva Koubová - Evelína (Chrást)
Poezie Oldpsavci
1. místo - Prelet nad kukučím hniezdom
- Peter Jokl - Joko (Partyzánske)
2. místo - Chrpy a máky
- Eva Koubová - Evelína (Chrást)
2. místo - Zpověď
- Jan Frána - Hafran (Plzeň)
3. místo - Farebný svet
- Adalbert Mezei - D‘Ady (Hronsek)

Letošní příspěvky hodnotila porota ve složení:
Jiřina Třešková - Georgina
Eva Obůrková - Šklíba
Václav Stričko - Vašýk
Milan Plch - Belmondo
Miroslav Marusjak - Miky

Letos nám nepřibyl žádný nový oldpsavec.
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Hele, víš, že ho loni vyhlásili vítězem nějaký ankety
o nejlepšího válečnýho reportéra?“
„Nebylo to předloni?“
„Víceméně už deset let v řadě. Dostane se
kamkoliv, přinese důkazy o čemkoliv. Ostatní
v jeho branži při srovnatelnym nasazení už dávno
chytili nějakej ten zbloudilej šrapnel. Ale Kořen nic.
Ani škrábnutí. Myslím, že při svým životnim stylu
potřebuje víc štěstí, než my všichni dohromady.“
Matyáš vypadal zamyšleně:
„Takže sem se teda podepisujete všichni z vaší
osady?“
„Dá se to tak říct, je to takový naše tajemství.
Tradice.“
„Hele… Když mi to tak říkáš, vím, že nejsem od
vás, ale…“
Zvesela jsem se usmál:
„Ale to víš, že jo, kamaráde, kvůli tomu jsem tě
sem přived. A nevadí, že nejseš náš, známe se už
dost dlouho tak jako tak. Dost na to, abych si všim,
jak jsi během roku zešedivěl.“
„To blbý rozvody dělávaj,“ pokrčil ramenama
Matyáš.
„Všechno bude dobrý,“ mrknul jsem na něj
a podal mu nerez lžíci:
„Klidně se tu zvěčni, já si zatím půjdu sednout
vedle k ohni.“
Matyáš vyhlížel lehce rozpačitě, ale pak se pustil
do díla. Zrníčka se drobila, kov šramotil o skálu.
Rozložil jsem se na lavičce a zamyšleně koukal do
údolí.
„Hotovo,“ ohlásil se Matyáš.
„To je dobře,“ přikývnul jsem:
„Mám pocit, že sem někdo zezdola jde a byl bych
nerad, kdyby nás chytli při činu.“
Matyáš si sednul vedle mě:
„Hele, díky. Nevim, jestli to pomůže, ale cejtim
se tak nějak trošku líp. A to je dobře, za tejden
máme stání kvůli dětem a já se poslední dobou
jenom válel doma, kašlal jsem i na to, sehnat si
rozumnýho právníka a vůbec… Možná je tohle
takový znamení, že bych se měl vzchopit.“
„Ahoj,“ ozvalo se v tu chvíli od pěšinky ke
kempu.
Z hustníku se vynořila drobná blonďatá holka,
nebo už spíš mladá paní, s velkýma zelenýma
očima a turistickým batohem:
„Můžu se zeptat, dojdu tudy nahoru k trati?
Trošku spěchám.“
„No, ne přímo,“ zamyslel jsem se:
„Je tam hnusný trní a příkrej svah. Možná bude
lepší, když to vezmeš kolem Dawsonu a Černý
želvy.“
„To je co?“ zamrkala holka.
„To jsou kempy,“ usmál se Matyáš:
„Zrovna jdu taky na vlak, můžu vás doprovodit.“
Slečna se zamyslela a pak se poťouchle
zašklebila:
„Tak jo, ale žádný levárny, pane galantní. Jsem
dobře ozbrojena.“
„Máte pistoli? On je hrozný zvíře. Jeho nic
slabšího, než puška na medvědy nezastaví,“
dobíral jsem si Matyáše.
„Mám státnice z občanskýho i trestního práva

ŠŤASTNÁ SKÁLA
Převisu se říkalo Šťastná skála a nenosil to jméno
pro nic za nic.
„Tadyhle, podívej,“ usmál jsem se a ukázal jsem
Matyášovi zpola zašlý a mechem obrostlý kus
pískovcové skalní stěny.
„No, hezky jste se tu zvěčnili,“ ušklíbl se kamarád
a měřil si okem naše vyškrábané podpisy:
„Měl jsem o vás teda trošku lepší mínění.“
„Promiň,“ pokrčil jsem ramenama:
„Normálně do skal nerýpeme, ale tohle místo je
výjimka. Tady jsme založili naši osadu, je to taková
tradice. Navíc docela zajímavá tradice. Koukni
nahoru.“
Matyáš stočil oči k očouzenému místečku pod
úzkou římsou a podrbal se na bradě: „No, aspoň
nejste první. Co se tam píše?“
„Je to německy, podepsal se tu nějaký Sepp
Stolzig“ usmál jsem se:
„Nevím, kdo to přesně byl, ale vedle ve vsi žilo
pár lidí s tímhle příjmením. Každopádně roku 1812
tady vyryl následující slova…“
Přejel jsem prstem po písmenech a pateticky
zadeklamoval:
„Mít v životě štěstí!“
Než stihl Matyáš něco říct, pokračoval jsem:
„Tenhle flek našel Jerry, bylo mu tenkrát kolem
šestnácti. Nám ostatním víceméně taky, ale ještě
jsme se neznali. Jerry byl tenkrát pěknej vejlupek,
oba rodiče se mu upili, vychovávala ho babička,
ale nezvládala to. On sám říká, že rost pro pasťák.
Ale ven jezdil. Líbilo se mu tady a pod to přání od
starýho Stolziga se taky podepsal. No, a druhej
den jsme tady na sebe narazili a do měsíce
založili osadu. Jerry potkal mou ségru, naučil
se kvůli ní hrát na kytaru, šel do sebe a pak už
to plynule odsejpalo samo až k platinový desce,
vyprodanýmu Lochotínu, vlastnímu baráku a třem
dobrejm dětem.“
„A ty si myslíš, že měl takovou kliku díky tomuhle
místu?“ zeptal se Matyáš.
„No, řekněme, že je to prostě taková osadní
pověra,“ podrbal jsem se na bradě a pokračoval:
„Ale hele, fakt to funguje. Druhej se podepsal
Sam. Přišlo mu to prostě vtipný, tenkrát jsme
ještě neměli dojem, že by to fakt k něčemu bylo.
Do tejdne vyhrál v loterii. Dost na to, aby úspěšně
rozjel firmu. A pak už jsme se tu zvěčnili všichni.“
„A všichni jste měli štěstí?“
„Jo,“ přikývl jsem:
„Já měl třeba bouračku a v nemocnici mi našli
rakovinu.“
„To mi nezní jako moc velká klika.“
„Bouračka nebyla vážná. A na prohlídky jsem
kašlal, kdybych se nedostal do nemocnice tímhle
způsobem, přišlo by se na to až ve chvíli, kdy už by
s tim nešlo nic dělat. A ta mladá doktorka… no, za
mě dobrý. Do roka jsme se vzali.“
„Ještě zbejvá Kořen,“ počítal Matyáš v duchu
osadníky.
„Jo, Kořen. Kořen byl vždycky dobrodružná
povaha, rodina a peníze, to nebylo nic pro něj.
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a vlastní advokátní kancelář. A nebojím se ji
použít,“ zadeklamovala dramaticky a s širokým
úsměvem krasavice.
„Vzdáváme se,“ zvednul jsem ruce nad ramena:
„A svěřuji vám zde svého domorodého sluhu,
ukáže vám cestu, když se tak nabídl.“
Matyáš si nahodil tornu na záda a během pár
minut za družného hovoru zmizeli v lese.
Usmál jsem se, protáhl si záda a zvednul se,
abych se zašel podívat na Matyášův podpis.
Skvěl se tam, krásně vykreslený dlouhými stíny
zlatého podvečerního světla.
„No vidíš, skálo, vypadá to, že máš další zářez,“
zašeptal jsem.
A pak se moje oči stočily o kousek výš,
k původnímu podpisu pana Stolziga. Mech se tam
trochu drolil, posledních pár let bylo ostatně větší
sucho, než jindy. A jak jsem se tam tak díval, všiml
jsem si, že jedna z rýh pod mechem nevypadá
tak úplně přírodně. Vzal jsem lžíci a opatrně
odškrábnul trochu chřadnoucího skalního porostu.
A pokračoval jsem dál, dokud jsem to neodkryl
celé.
A pak jsem tam jenom tak stál a strnule se, dokud
slunce nezapadlo, díval na druhou, desítky let
skrytou část rytiny:
„Upisuji svou duši čertu. Za to chci mít v životě
štěstí. Sepp Stolzig, 1812.“

HLEDÁNÍ KOŘENŮ
Blížil se konec roku, z projektu jsme nestihli utratit
všechny peníze na cestovný, tak jsem dostal za
úkol bádat v terénu. V době, co se stal tramping
finančně podporovanou volnočasovou aktivitou,
jsme nepromeškali příležitost a získali z Evropy
pěknej balík na zmapování historie tohoto zvláštního
fenoménu. Očekával jsem něco velkého. Konečně
budu mít možnost souvisle se soustředit na jednu
věc. Sice mám v projektu možnost dělat na největší
úvazek z celého našeho vědeckého kolektivu, ale
24 minut denně mi stále nestačí.
Naštěstí mám díky facebooku mezi trampy
skutečné kamarády. V Plzni mě znají snad
všichni členové osad, kteří jezdí trávit neděle pod
plechovky - jak lidově říkáme plechovým převisům
v údolí Radbuzy. Plechovek je zde docela dost,
protože jejich výstavbu podporuje samo město. Ono
totiž kromě trampů u nás není téměř nikdo, kdo by
byl ochoten trávit čas venku a bojovat o venkovní
prostor s bezdomovci, kterých je stále víc a kteří
jsou rok od roku agresivnější. Nejvíc se na tom asi
podepsal zákaz vyhazování jídla do popelnic. Od té
doby, co se musí pod hrozbou velkých pokut povinně
likvidovat ve sběrných dvorech, je řeka posledním
zdrojem nezpoplatněné potravy. Časté povodně
přece jen sem tam něco k snězení připlaví. Inu,
můžeme si za to sami. Nebejt globálního oteplení,
bezdomovci by zmrzli nebo chcípli hlady.
Ještě ve čtvrtek jsem pro jistotu zašel potrénovat
do Tramp centra v Olympii. Nejprve jsem šel do
pásu. Vždycky po cca 200 metrech mě ale zleva
sejmula ta svině bachyně. Nenáviděl jsem jí za
to. Však by její zohýbaný plastový vocásek mohl
vyprávět. Pak jsem ale zkusil vidlici. To byla moje
disciplína! Podařilo se mi na pětimetrové krasavici
udržet půlkilovou flákotu po dobu 15 minut. To mě
povzbudilo. Pevně jsem se rozhodl, že zítra vyjedu
bádat jako jeden z nich. Jako tramp! Dodělal jsem
se půlhodinovým plazením průrvou, co měla stěny
pokrytý kompletně suchým zipem, a šel jsem
nakoupit výbavu.
Venku byla i přes globální oteplení dost kláda, tak
jsem chtěl něco kvalitního. V Olympii jsou naštěstí
čtyři certifikované Tramp Pointy, takže bylo z čeho
vybírat. Ono i když teď musí mít všechny spacáky
povinně energetický štítek, tak to často neznamená,
že udané parametry jsou pravdivé. Koupil jsem
pěkně zelený spacáček s izolací srovnatelnou
s moderními bojlery a na sebe retro ohoz z modelové
řady Ernest Seton.
V pátek dopoledne jsem zašel na povinná školení,
co člověk musí absolvovat, když chce legálně
trampovat navolno. Docela se to dalo usedět,
jen jsem si moc neuměl představit to nakládání
s tělesnými odpady. Konečně tu ale byl oběd. Pak
už jsem jen zašel pro diety na pracovní cestu a mohl
jsem vyrazit!
Cestou na nádraží už se smrákalo a já měl
v žaludku takové to motýlí lochtání. Těšil jsem se,
že třeba potkám nějakého starého pamětníka, třeba

Jan Pohunek - Přebral
1. místo - Próza Oldpsavci

CHRPY A MÁKY
Mám rozestláno vprostřed pole,
obloha nahoře, země dole,
hlava v ječmeni a nohy ve pšenici.
Mozek mám po meči
a srdce po přeslici.
V dědově krvi plavou vlčí máky
a chrpy po babičce v mých očích jsou taky.
Čas
občas
přidá mi hrst koukole či pýru.
Usínám nad ránem s pískotem netopýrů
a myším tancem pod jetelem.
Mé tělo slovem je a slovo zase tělem.
Pak slunce vychází nad rozestlaným polem,
zrozené v krajině,
ze které chleba melem.
Eva Koubová - Evelína
2. místo - Poezie Oldpsavci
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uvidím nějaké opravdové zvíře. Koupil jsem si lístek
do země pískovcových převisů. Tak rád jsem si
prohlížel fotky Českého Švýcarska. Měl jsem před
očima všechny ty skalní věže a rokle a začala mě
pálit kůže od toho včerejšího suchýho zipu.
Připravená souprava pro mě byla trochu
zklamáním. Vlak do Děčína měl pouze jeden vagón,
tak jsem alespoň nastoupil posledními dveřmi. Snil
jsem, jak i ve vlaku bude zeleno a někdo třeba bude
hrát na kytaru, ale výsledkem byl pouze jeden člověk
v maskáčích, a to skinhead ve svých šedých retro
kalhotech. Jak se vagón rozjel, tak jsem navíc začal
mít strach z přestupu na vlak do Německa. Nevěděl
jsem jak zvládnu přechod hranic. Hlavně jsem se
bál německy odříkaného otčenáše, abych dokázal,
že nejsem Arab ale Křesťan. Němci byli přísní
a chtěli modlitbu přečíst z osobní paměti. Nerad
jsem mozek používal. Načíst z něj data bylo dost
pomalý a jako úložiště byl celkově nespolehlivý.
Snad díky svému německy znějícímu jménu nebo
díky titulům v pase jsem šťastně vystoupil naproti
nejníže položenému místu naší milované vlasti.
Vystoupil jsem sám. Pode mnou řeka, které se
zdaleka nevyrovná ani naše Berounka u svatého
Jiří, i když už slupla Radbuzu, Mži, Úhlavu i Úslavu.
Labe. Nad Labem studená mlha. Nad mlhou temné
skály. Vzduch jak někde v podzemí. Zazvonil jsem
na kolejnici a připlul samotný český převozník.
Cestu do Čech asi nikdo nekontroloval. Tímto
směrem nikdo nemigroval. Vypluli jsme, ale neměl
jsem pocit, že jedu domů. Spíš do záhrobí.
Převozník mě dovezl na místo, kde dřív stávala
docela prosperující obec. Prý tu vzkvétal zahraniční
obchod, a to především export. Jen prodejci toho
exportovaného zboží byli importováni. Vše bylo
zničeno povodněmi. Dušička ve mně byla malinkatá
jako paměťová karta v mém mobilu. Nikde nikdo.
Z řeky něco šplouchlo a já dostal strach, že se na
mě zase vyřítí nějaká bachyně.
„Klid, klid, vždyť trénink jsem nezanedbal, to
zvládnu“, řek jsem si.
„Vyjdu do skal a pokusím se najít nějaký
převis. Musí jich tu být mraky a v písku pod nimi
zakonzervováno hromady historického materiálu.“
Toužil jsem najít něco opravdu starého. Něco, co
by vysvětlilo samotné kořeny trampingu.
„Proč lidé začali trampovat? Byl to výsledek
politického útlaku? Byl to útěk před manželkama?
Co bylo tak silné, že lidé vyrazili do nepohodlné
divočiny, aby tam od píky začali budovat svá
jednoduchá obydlí?“
Vydal jsem se proti proudu říčky, co vtékala do
Labe. I přes tmu a mlhu bylo občas zřetelné, že kdysi
kolem říčky stávaly domy. Ve skále byly vyhloubené
sklepy. Do jednoho jsem nakouk. Moc se mi do té
díry nechtělo, ale vlezl jsem tam. Nohy se mi zabořili
do naplaveného bahna.
„Fuj!“
Otočil jsem se a díval se ven. Zpět se mi najednou
ale také moc nechtělo. Sice jsem byl v bahně, ale
když jsem si svítil, tak tu bylo oproti venku docela
útulno.
„Zpátky do práce!“ povzbudil jsem se a tak trochu
proti své vůli znovu vyšel proti proudu.

Došel jsem na místo, kde zleva přitékal potůček
a zdálo se, že jeho údolí bude schůdnější než
pokračovat podle řeky. Začal jsem více stoupat
a tempo mi dělalo dobře. Čím rychleji jsem šel, tím
jsem měl lepší náladu. Mozek fungoval rychleji, než
jsem byl zvyklý. „
Bezva! Je čas začít se chovat racionálně. Je tma.
Musím najít převis. Budu muset víc do skal.“
Hned první odbočku z údolí se mi využít nechtělo,
když už se tak pěkně šlapalo. O kus dál bylo ale
další boční údolí, na kterém bylo sympatické, že
hned na začátku prýštila ze země čistá voda, která
by se snad dala i pít.
„Jo, to je ono. Tohle údolí trampové museli
využívat.“
A zase se stoupalo rychleji. Teď už mi to ale
na náladě nepřidávalo. Údolí bylo dost sevřené
a nepůsobilo přátelsky. Padala na mě druhá vlna
úzkosti.
„Tady teď budu někde sám spát? Doufal jsem, že
někoho potkám! Že ze skal uvidím oheň, ke kterému
jen dojdu, někdo mi zalomí palec, představím
se, dostanu něco teplého do žaludu… U nás na
Radbuze to takhle funguje! Hm, tady bych možná
potkal leda týpka, jako byl ten převozník. Někoho,
kdo převáží do záhrobí. Vraha.“
Měl jsem pocit, že mi z toho houkne. Začal jsem
jak šílenec stoupat do prudkého svahu údolí, vejš
a vejš, rychle, co mi síly stačily. Mé prádlo asi nebylo
plně funkční, protože jsem se začal hrozně potit. Ale
psychice to pomáhalo. Dolezl jsem ke skalám. Měl
jsem pocit, který jsem neznal. Pohladil jsem skálu
a fakt škrábala. Bylo to ale něco jiného než suchej
zip. Uvědomil jsem si, že už není mlha. Skoro se
mi chtělo smát, byl jsem vzrušenej, chtěl jsem ještě
vejš! Našel jsem průrvu, kudy by to šlo.
„Jdu do toho!“
Lezl jsem jak smyslů zbavený. Sice skála neměla
dobrý chyty, ale lezlo se po ní dobře. Dalo se vždycky
šikovně rozepřít. Najednou jsem byl na takovém
jako ochozu. Pode mnou skála, nade mnou skála.
Šel jsem po něm doprava. Zastavil se mi dech.
Přede mnou se objevil perfektní převis. Shodil jsem
bágl ze zad a podíval se ze skály dolů.
„Ty vole! To je nádhera!“
Nikdy jsem nic takového ještě nezažil. Pode mnou
se rozlévalo moře mlhy. Z mlhy vystupovaly zvláštní
hory. Neměly klasickej tvar jako třeba Radyně.
Byly nahoře plochý. Ve svitu měsíce působily jako
nějaké koráby. Stál jsem tam a čuměl. Vzduch
voněl, jako bych cítil chladnou vůni hvězd, co na mě
zpoza měsíce sem tam mrkaly. Měl jsem husí kůži
a chtělo se mi řvát i být ten nejpokornější tvor na
Zemi zároveň.
Začala mi být zima. Když jsem si šáh na záda,
tak se mi na kůži přitisklo hnusně studeně mokrý
oblečení.
„A sakra, co teď? Musím rozdělat oheň. Zvládnu
to? Jo, hele, tady je schovaný suchý dřevo. Paráda.
Musím nejdřív zapálit jemné klacíky, co jsou tenké
skoro jak sirky. Jo! Jde to! Hoří! Praská! Ta vůně!“
Dostal jsem hlad. Obrovskej živočišnej hlad.
Zabořil jsem ruku do báglu a nervózně šátral po tom
studenym jakoby gumovym kusu uzeniny. Udělal
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jsem do něj pár zářezů, napích na klacek a začal
opejkat.
„To je krása! To tak voní!“
Uzenina ukapávala do ohně a s každým kápnutím
zasyčela a oheň víc zasvítil. Připadal jsem si jak
pračlověk. Jakoby na Zemi kromě mě, těch skal,
těch plochých hor v povzdálí nikdo nebyl. Bylo mi
s tím pocitem hezky.
Hltavě jsem se najed, napil se studený vody
a zůstal jsem jen tak sedět. Oheň plápolal, uhlíky
pulzovaly rudým žárem. Mozek zase zpomalil, ale
ne jako vždycky. Nechápal jsem jak, ale podařilo se
mi ukončit spoustu procesů, co běží zbytečně na
pozadí. Myšlení bylo najednou příjemné. Spouštěl
jsem si v hlavě jen to, co jsem opravdu chtěl
otevírat.
Začalo se mi chtít spát. Na studenej písek jsem
dal karimatku, roztáh spacák, zul si boty, svetr
jsem připravil jako polštář, bágl a boty jako takovou
miniohrádku, a ulehl jsem. Ležel jsem na zádech
a díval se na skálu nade mnou. Bylo to jako se
dívat při šnorchlování na dno oceánu. Po skále se
mihotalo světlo ohně a pomalu sláblo, jako bych
šnorchloval před západem slunce. Podíval jsem se
ještě na měsíc, kterej se prodíral holýma bukovýma
větvema, a sladce usnul.
Noc byla překvapivě chladná. Probudil jsem se
zimou. Jak larva jsem se mrskal zleva napravo.
Měsíc ani hvězdy už vidět nebyly a zvedl se vítr.
Zakuklil jsem se, co nejvíc to šlo. Pořádně jsem
stáhnul šňůru kolem obličeje, až mi zbyla jen dirka
na nos, nohy jsem pevně přitisknul k sobě, ruce
k tělu a zase jsem usnul.
„Kde to jsem? Kde je světlo? Kde je vzduch?“
Zmateně a panicky jsem se začal mlejt a hledat
nějakej otvor. Uf, povedlo se. Vykukuju jedním okem
a nechápu.
„Co to je? To je sníh?“
Zapomínám, že mi byla ještě před chvílí kosa
a měl jsem pocit, že moje záda jsou stará, neohebná,
oklofaná klávesnice. Vyklubala se mi hlava, sedám
si a zírám do bílého prostoru pode mnou. Cítím,
jak mi buší srdce, cítím, že žiju. Jsem okouzlen
tou nádherou. Jsem šťastný, že jsem součástí toho
všeho kolem mě. Dochází mi, že jsem TO asi našel.
To jsou ty kořeny!

KDO S ČÍM ZACHÁZÍ
Nevím už, kdy jsme na ně prvně narazili, ale jsem
si dost jistej, že to byla pěkně zkažená akce. Jako
ostatně všude, kde se ukázali. Nikdo z nás netušil,
jestli se tím baví, nebo to prostě jinak neumí, jisté
ale je, že z nás dřív nebo později pokaždý udělali
úplný pitomce.
Bouřňáci. Neboli T.O. Bouřný vítr, z čehož, jak
jednou poznamenal Dan, člověk nepoznal, jestli už
sklízí a nebo teprv zaseli.
Není divu, že jsme se jim začli vyhýbat. Přestávali
jsme jezdit na známý místa a vlak nás čím dál
častěji vozil do úplně zapomenutejch končin. Někdy
z toho nic nebylo, sem tam přišel i nějakej malér,
ale taky jsme našli pár krásnejch míst, mezi nima
i tenhle flek.
Pod větvema smrků tu zurčel potůček a v jeho
ohybu, na kraji zelené loučky, stála prastará chajda,
napůl obrostlá mechem. Zub času ji ohlodal jen
decentně, jakoby mu to samotnýmu přišlo líto,
ačkoliv podle letopočtů, porůznu vyrytejch uvnitř, tu
mohla klidně kempovat i naše babička.
Prostě malej ráj na zemi. Netrvalo dlouho a byli
jsme tam skoro každej víkend, co jsme vyjeli ven.
Až jsme začli spřádat plány. Nikdo jinej tam totiž
nejezdil - přinejmenším jsme tam nikoho nepotkali
- tak nás napadlo, že bysme se toho opuštěnýho
místa ujali a našli konečně Toulavý Kočce slušnej
pelech.
Takovej pelech se musí řádně vysvětit,
abysme vyhnali zlý duchy. Na tom jsme se shodli
a Bohouš, kterej měl příbuzný na Valašsku, k tomu
účelu sehnal strašlivej dryják, zvanej mordovica,
v poctivým dvoulitrovým vydání. Ve skle. Nedal teda
na sobě nic znát, ale popruhy, festovně zařezaný
v jeho ramenech, mluvily za něj, když se s tou
náloží vláčel od nádraží vzhůru. Ne že bysme se my
ostatní nějak flákali, každej z nás táhl něco extra: já
s Danem sekyrky a barvy na totem, Špunt řezbářský
nářadí po dědovi a Šumák neforemný cosi, zabalený
v černým plátně, co nechtěl nikomu ukázat.
Páteční večer proběhl ve zdánlivým poklidu, jen
občas rušeným živou debatou o tom, jestli má být
na totemu pod kočkou orel, nebo sova, a jestli ta
kočka má mít oči zelený, nebo žlutý. Když se chajda
ponořila do ticha, protkanýho všudypřítomným
hlasem cvrčků, bylo ve vzduchu cítit radostný
očekávání soboty.

Radek Kottner - Kačer
3. místo - Próza nad 23 let

BETONOVÝ LES

Byl jsem to já, kdo první vystrčil hlavu do toho
slibnýho rána, a tak jsem jako první uviděl tu
pohromu. Čistej vzduch se mi srazil v plicích, žaludek
udělal otočku kolem páteře jak barová tanečnice
a já se modlil, ať ty mžitky zmizí. Nezmizely; naopak,
jak se blížily, nabývaly povědomejch obrysů, až bylo
nad slunce jasný, že to bidlo v čele je Dlouhej Joe
a za ním šlapou lesní cestu ostatní bouřný kanady.
„Co je?“ chtěl vědět Dan, kterej se mezitím soukal
ze spacáku. „Vypadáš, jako bys tam viděl smrt.“
„Spíš smršť,“ opravil jsem ho. „Pohromu.
Meteorologickou.“ Pochopil.

Labyrint města ze všech stran
ve větvích z úseček a hran
jsou slyšet divné zprávy,
že v betonovém lese velkoměsta
nalezla včera oranžová vesta
trs staré uschlé trávy.

Linda Kastlová
1. místo - Poezie do 23 let
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„Bando, vstávat! Žene se sem tornádo!“
V tu ránu byl každej na nohách. Kdyby se kyselý
ksichty daly destilovat, mohla se kyselina sírová jít
v klidu zahrabat.
„A to ne,“ dupnul si najednou Špunt. „Já si
nenechám zkazit víkend. Kašlu na ně,“ vyvalil se
ostentativně na palandě a nahodil neprůstřelnej
úsměv. Šumák jen nadzdvihl obočí a pak se k němu
přidal. Uvítali jsme pohromu hrdinně, jako jeden
muž, s blahosklonností čínskýho císařskýho dvora.
Bouřňáci se zdáli být lehce zaskočeni, ale nedali
se a přistoupili na naši hru. V malý chajdě plný
gentlemanskejch gest a drobnejch zákeřností
pozvolna houstnul vzduch. Netrvalo dlouho a musel
jsem vypadnout, na takový věci nemám žaludek.
Zatracená verbež. Drtil jsem v prstech cigaretu
a spílal všem bohům, kteří dopouštěj takový věci.
A pak se z chajdy vynořil Danny, v čelisti zaklíněnej
širokej, spokojenej úsměv.
„Co?“ houkl jsem podmračeně.
„Tady ne,“ hodil bradou k potoku a pořád se tak
zubil. Bylo jasný, že má něco za lubem.

Protáhli jsme ostružiním a bůhvíčím ještě. Danova
„zkratka“ vedla po srnčích stezkách, bahnem
a bodláčím, přes zmoly a vývraty, hezky pomalu
a z kopce. Když už jsme byli dost daleko, povídá
Bohouš: „Takovej šok se musí zapít!“ a nechal
kolovat ten svůj blahoslavenej dryják. Do údolí
jsme dorazili v příznivém rozpoložení, Bouřňáci po
prožitém dramatu mordovici nešetřili.
„Támhle už čeká vlak,“ povídá Danny. Kus
před náma se opravdu táhla povědomá řada
rozsvícenejch oken.
„Já už ne-nemůžšžu,“ blábolil Rypouš. Chytil
jsem ho za křídlo a napůl táhl vpřed. Tak jsme
se, vzájemně se podpíraje jak váleční invalidi,
doplahočili až k cíli. Vlezli jsme dovnitř.
„Tady je volný kupé!“ zahlásil Dan a otevřel
šoupací dveře. Bouřňáci, s větší či menší pomocí,
napadali dovnitř.
„My jdem vedle, jo?“ houkl Špunt, zavřel dveře
a Dan zastrčil zástrčku. „To bysme měli.“
Ráno nás našlo na vesnickým nádražíčku, umytý
od bláta a vyspaný dorůžova. Jen tak jsme seděli
a pokuřovali stranou na lavičce a čekali, kdy to
přijde. Přicházelo to po větru, poznali jsme to po
čichu.
„Fuj, co to tu smrdí?“ povídá Špunt.
„To je teda rychna,“ nechal se slyšet Dan.
„To jsou ti vagabundi,“ ukázala postarší paní
směrem k blížící se skupince zbídačenejch postav.
„To už tu dlouho nebylo. Ožrali se jak ty hovada
a ráno je našli v kravíně.“

Smrákalo se. Bohové šli nejspíš do sebe a museli
stát při nás, protože jsme ze všech nástrah unikali
s čistým štítem. Bouřňáci postupem času trochu
znejistěli, ale dál drželi pozici s nejasným pocitem,
že něco není v pořádku. My jsme zachovávali
kamenný tváře, teda, rozuměj, nenucenej úsměv,
a snažili se nevzbudit moc velký podezření. Ostatně,
nadešel klíčovej okamžik. Bohouš vstal a s bodrým
„Kamarádi, dáte si s náma?“ rozmáchlým pohybem
vytáhl mordovici.
Na dvoulitrovce nepoznáš, jestlis upil, nebo ne.
A tak zatímco Bouřňáci pozvolna ztráceli ostražitost
i zábrany, my jsme flašku jen tak dudlali, aby se
neřeklo. Když už byli slušně zpracovaný, přišla
Šumákova chvíle.
„Kterýho že dneska je?“ vypálil najednou.
„Osmadvacátýho, proč?“ přihrál mu Dan.
„A úplněk k tomu. Viděl jsem to tuhle, když jsem
byl venku.“ Nervózně zatěkal očima k oknu. „Kluci,
já balím. Tohle si nelajznu.“
„Co mu je?“ nechápal Joe. Bouřňáci se začali
pochechtávat.
„To nechceš vědět,“ odpálkoval ho Špunt. „Já teda
taky balím. Akorát jede poslední vlak.“
„Hééé, ko! ...coouři jsou podělaní až zaza... za
ušima,“ huhňal se Šídlo, částečně mordovicí, z části
smíchy. Neřekli jsme na to ani slovo, v tu chvíli už
jsme byli všichni zaměstnaní překotným balením.
„Nehodlám skončit jak ten oběšenec,“ utrousil
jakoby mimochodem Dan. Bouřňáci znatelně
znejistěli. V tu chvíli se zvenčí ozval zvuk, stěží
popsatelnej, takovej, při kterým se ježily chlupy.
Takovej, kterej nemohlo vydávat nic živýho.
Dlouhej Joe zaúpěl a skočil po svý usárně. Proti
svý vůli jsem ho musel obdivovat za tu rychlost,
jakou ji v tom stavu spakoval. Zbytek bouřný skvadry
byl sbalenej natotata.

Zuzana Krejzlová - Žabka
2. místo - Próza nad 23 let

ŠARMANTNÍ DÁLKA
A - ano, jsem to já
Mám něžnej hlas, pomyslíš si
Tuláku, vandráku! zapomenutejch lesů
Kolikrát ještě necháš se svízt
Na pokraj temnoty a děsu?
Snad moje krása a hebkej dech tě vábí
Snad nebe nade mnou, to nebe plný hvězd
Však počkej! Jednou přijdeš zkrátka!
A vlak tě zpátky nesveze.
------------------Ach ano, jsem to já,
ta šarmantní dálka,
jež promlouvá k tobě za nocí toulavejch
A říká: jen pojď, pojď, než bude válka,
pohlédni pořádně do vočí mejch!
A ty jen slepě následuješ hlas
Jako bys neznal jinejch cest.
Však co když jednou umlčím se zas
nechám jinýho dál tě vést?
Půjdeš?...

Šídlo vyletěl z chajdy, jako by mu hořelo za
zadkem.
„Počkej,“ zařval za ním Dan. „Znám zkratku. Za mnou!“

Alexandra Fraňková
2. místo - Poezie do 23 let
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Jedinej, kdo byl ochotnej se vypravit se mnou v tak
darebným počasí.
„Ty myslíš na co?“ ptám se mezi jednotlivejma
nádechama Zmrzky, abych nepřemejšlel sám.
Aby si hlava odpočinula. Zdá se bejt z celýho
těla daleko nejunavenější. Ale to bude určitě
těma vodrhovačkama, co mi jedou na pozadí
kolotoče myšlenek jako podkres. Jako vlezlá
barová muzika. Kolikrát jsme si na vandrech při
dlouhejch přesunech vzájemně nasazovali do
hlavy různý profláklý melodie. A pěkně zákeřně!
Taková Zagorová se svym „je naprosto nezbytné,
aby nebe bylo blankytné...“ se dokázala v hlavě
usídlit na dlouhou dobu. Vychytat tu správnou chvíli
patřilo vždycky v naší partě k pravýmu bontonu.
Člověk si šlapal mokrym sněhem, porce kiláků
před náma ještě nešla spočítat na jedný ruce,
v botách nezaměnitelně čvachtalo a vidina grogu
ve vytopený boudě se zdála jak vrchol utopie - tak
přesně v takový mrzutě nastavený chvíli se naoko
dobrácky přitočil kamarád, nasadil jehlu do drážky
a naprosto neomylně vybral z jukeboxu zvrhlostí
píseň kupříkladu o žížale Jůlii! To pak nezbylo než
sledovat špičky bot a čekat, až to přejde. Tak něco
podobnýho se teď točí v palici mně.
A další schod! Teď mezistupeň vyšší než obvykle.
Vystupuju na něj jen s největším sebezapřením a je
jasný, že budu dýl vydejchávat.
„Máme to podle plánu. Počasí je taky v pohodě!“
směje se Zmrzka dobrácky za brejličkama a uklízí
mapu pod bundu.
Jak tenhle chlap dokáže z každý zoufalý situace
vytěžit svoji standardní porci optimismu je každýmu
záhadou. Mlha se dá krájet jak u Brčálníku, teplota
kolem nuly, sníh s deštěm poháněnej větrem do
obličeje bodá jako dikobraz a on, že počasí je
v pohodě. Jsem ale opravdu rád, že je tady se
mnou. Natáhnu to teď až k tomu omrzlýmu pařezu
tamhle, hecuju se. Pak ztěžka zapírám berle
a přes zuby cedím nadávky. Musíme přesně na
čas otočit a vrátit se před setměním. Lanovka dolů
by byla spása, ale v tomhle počasí už zaručeně
vlekaři popíjej čaj někde u krbu, protože jim je
jasný, že na kopci může dnes bejt akorát tak blbec.
Nebo dva. Proto jsme taky od rána nepotkali živou
duši. Oběma nám dochází, že melu z posledního
a vrcholu nejspíš nedosáhem. Asi by se z případnýho
nezdaru svět nezbořil, ale styděl bych fest. Před
Zmrzkou. A před sebou! Nadávám si teda jen pro
sebe, aby Zmrzka nepoznal, že jsem opravdu ve
srabu a zapínám autopilota a nechávám tělo, ať se
s dalšíma schodama popasuje samo. Upadám do
letargie a sunu se těžce vzhůru. Dívám se na sebe
jakoby shůry, jako věrnej anděl sebe sama. Jako
tenkrát u Liťáku. To jsem taky letěl nad vagónem.
Zcela zřetelně jsem viděl, jak kluci usedají
k mariáši, jak se špičkujou a probíraj plán vandru.
Byl jsem tam normálně s nima. Fakt. Nekecám.
Jasně jsem slyšel šerifa, jak mi spílá do opozdilců.
Chtěl jsem ho chytit za rameno - vždyť já jsem
tady! Ale nešlo to. Ve skutečnosti jsem v tu chvíli
absolvoval svůj první vyhlídkovej let helikoptérou.
Teda říkali to ve špitále. Já o tom nevím, já byl
v limbu. A dlouho.

KOPEC
Krucinál!
Že já si vždycky na sebe upletu takovouhle
volovinu!?
Asi mám prostě potřebu si dokazovat, že na to
pořád mám. Všechno mě bolí. Berou mi křeče, je
mi zima a mám neodbytnej pocit, že tu vypustím
duši. A to ještě nejsme určitě ani v půlce toho
prokletýho kopce. Možná je dobře, že je mlha, takže
nevidím nahoru, kolik mi toho ještě čeká. Vědět
to, tak zaručeně omdlím. Tak jedeme po indiánsku
– deset mátožnejch kroků, zastavit a vydejchat.
A zase deset. No dobře – jen osm. Na tenhle schod
se musím vydejchat pořádně. Klouže to na těch
mokrejch kamenech jako čert a mám strach, aby
to nepodjelo. V teple obýváku to se to plánuje. To
jsem machroval nad mapou. S berlema si tu teď
ale připadám fakt nepatřičně. Ale co! Chtěl jsem na
kopec, lezu na kopec. Po zledovatělejch kamennejch
schodech, aby bylo jasno! Dřív jsem si vykračoval
jinak. Kdepak jsou doby, kdy jsem dělal šedesátku
za víkend. Dlouhý vejšlapy - to bylo moje. Málokdo
se mnou udržel krok. Většinou jsem si přidával porce
kiláků navíc a s partou se setkával až v neděli na
nádraží. Až do toho osudnýho vejkendu, kdy jsem
pospíchal za klukama a chytal přípoj na Liťák a ......
Na to radši nemyslet. O tom, co a jak se vlastně
stalo, jsem špekuloval už snad miliónkrát. Hned po
procitnutí ve špitále a pak i dlouhou dobu doma.
Další schod. Odplivuju nad tou námahou.
Lepší bude teď asi nemyslet na nic a soustředit
se na výstup. Jde to vůbec? Nemyslet na nic? Ať mi
někdo laskavě ukáže, jak se to dělá. Palicí mi toho
letí strašná spousta a jen málokterá z myšlenek se
uchytí na delší dobu. Jak je asi maratoncům? Co
těm jede hlavou na takovým řekněme pětatřicátým
kiláku? Ota Pavel přesně o tomhle psal, o Zátopkovi,
o Veselým, o všech těch kofrech, co překonali tu
bolest, ten zmar. Překonali sami sebe. A já si teď
nevzpomenu ani na větu. A to při tom z těch knížek
kamarádům běžně cituju.
A další schod. Ten mi dal.
Uf, další schod.
„Na co myslíš?“ ptával jsem se bejvalý ženy.
„Na nic,“ odpovídala většinou. To mi dokázalo
vytočit do běla.
„Jak na nic?“ halekal jsem na ní. Většinou to končilo
bouřlivou hádkou, která pak ostře kontrastovala
s tichou domácností.
A další schod.
Tep mám tak 180, srdce mi mlátí a chystá se
každou chvíli vyskočit z těla. Sípavě dýchám jak
stará lokomotiva a proklínám se za každou cigaretu.
Jestli tam vylezu, tak s tím kouřením seknu. Kolikpak
asi podobnejch závazků už slyšel tenhle kopec?
Jenomže já to mám jinak. Měl bych se asi k něčemu
zavázat. Hm, zavázat? Boty si třeba nezavazuju už
léta.
„V klidu dejchej, máme čas,“ vrací mě do reality
Zmrzka, kamarád největší.
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„Někdo je nad náma,“ vrací mi zpátky na kopec
Zmrzka.
Mžourám nahoru, ale je vidět jen na pár metrů.
Ale pak taky něco zaslechnu. Někdo nebo něco
tam opravdu je. A přibližuje se to! Že by nějakej
zbloudilec? Z mlhy vybíhá vlčák velkej jak tele! Je
promočenej na kost a klepe se zimou a možná i bázní.
Ocasem na uvítanou rozhodně nevrtí. Podezřele si
nás měří s čumákem u země a jako většině psů se
mu nelíběj moje berle. Psisko nám ukazuje velikost
svejch zubů a temně vrčí. Otáčím se na Zmrzku,
ale to už vlčák startuje po mejch nohách. Taktak mu
nastavuju berli, ale nabírá mě v plnym běhu a už se
kutálím po schodech dolů. Brzdím nárazem o šutr
o pár metrů níž. Je to děsná šlupka, ale dopadám
naštěstí na batoh. Slyším jen štěkot a Zmrzkův křik.
Chudák čokl asi běhá bez pána po horách, ale pro
mě je to teď bestie krvelačná. Zmrzka s batohem
v ruce brání dalšímu útoku. Sahám rychle do svýho
pinglu a vytahuju kus salámu. Vlkodlak reaguje, jak
jsem čekal. Odhazuju kus mastnýho sousta z kopce
dolů a psisko okamžitě zapomíná na mě i na berle.
Ale to bych s sebou musel mít pojízdný řeznictví,
abych ukojil jeho hlad. Už se žene zpátky. Zmrzka
mi bere salám a mává jím jako v průvodu zamlada.
„Zkusím ho odlákat trochu dolů, pokračuj sám,“
ještě na mě Zmrzka zavolá, než se s tím hladovym
útočníkem ztratí v mlze.
Pokouším se postavit, ale nejde to. Jsem jak
brouk na krovkách. Vrchol bezmoci! Sčítám ztráty
a kontroluju, jestli jsem si něco nepošramotil. Trochu
pobolívaj žebra, ale tak zlý to snad nebude. Klouby
odřený do krve začínaj pálit, to jsem do teď vůbec
nevnímal. Jednoznačně důsledek pádu. Jedna
berle je ještě o pár metrů níž. Dlouze k ní slejzám
a stojí mě to moře sil. Šok pomalu odeznívá a mně
zůstává jen pocit osamění a dostavuje se únava
z řádu obrovskejch. Sedím na schodě a utírám
slzy. Potvory se objeví vždycky v nepravou chvíli.
Nevím, kolik uběhne minut, než začnu zase vnímat.
Jedinými společníky jsou mlha a vítr. Nemám v sobě
špetku morálky, abych vykročil vzhůru. Klepu se
zimou jak ten vlčák a nevím, co si počít. Tak jsem
zase zpátky na samotnym dně? Předaleko je ráno,
kdy jsme vyráželi se Zmrzkou plný optimismu.
„Chtělo by to do hlavy nějakou vlakovou
swingovku, ať chytnem rytmus,“ povídal hned po
snídani Zmrzka, „třeba Mrtvej vlak.“ Pak mu ta
vlaková souvislost dochází a omlouvá se. Nemá za
co, tenkrát s náma nejezdil.
„Mrtvej vlak je dobrá!“ uklidňuju ho a tahle
legendární ryvolovka mi pak hraje v hlavě celý
dopoledne. Až k prvním schodům. Pak mi teprve
s prvním úbytkem sil začne ten myšlenkovej kolotoč.
Jdu na to! Flákám vztekle berlema a zkouším
vyšlápnout nahoru. Zatraceně ztěžka a pomalu.
Další schod. A další schod! Písnička se vrací.
...znáš tu trať, co jezdit po ní je tak zrovna
k zbláznění ...
Znám. Jasně že znám. Krucinál, nikdo tu trať
přece nezná líp než já.
Dejchám. Naplno a nahlas. Křičím do mlhy. Vztek
mnou přímo lomcuje. Drtím si zuby o sebe. A sunu
se nahoru.

... v semaforu místo lampy svítěj kosti zkřížený ...
Ani nápad! Znova mě nedostanou. Já tam patřím!
A mě patří tenhle kopec. Bude můj! Dobře tu písničku
Zmrzka vybral! Vytáhne mě tam. Zmrzka dobračisko
- není tu a stejně pomáhá.
Další schod.
Už tam přece musím bejt! Psali, že těch schodů je
k tisícovce. Já už jich ale přešel milión.
Zase křičím. Myslem jsem, že v duchu, ale ne.
Moje řvaní se rozlejhá po kopci.
Nadávám. Ani ne tak na osud a moje životní
eskapády, ale že se už nikdy nehodlám vzdávat.
Konečně se cesta trochu rovná a i mlha se
roztrhává. Že by konečně už? Není to jen zdání?
Zimnice se mnou cloumá, připadám si hrozně
slaboučkej. Z každýho záhybu těla vyškrabávám
poslední zbytky sil. Vlastně ne. Sílu ani energii už
dávno žádnou nemám. Musí mě tlačit dopředu něco
jinýho. Halekám a křičím už na celý kolo.
„Dobrá motivace! Musíš bejt slyšet po celejch
horách,“ dohání mě právě včas udejchanej Zmrzka.
„S tím čoklem jsem musel skoro až dolu.“
Nemám sílu se na něj ani usmát. Posledních pár
desítek metrů už skoro nevnímám.
Na obzoru je vidět vrcholovej triangl a skrz mraky
se prodírá nesměle první slunečnej paprsek toho
dne.
„Na to, že je odpoledne, sis dalo celkem na čas,“
rouhám se a hrozím k nebi berlí. Než se doplácám
k trianglu, je už skoro jasno a je vidět do údolí.
Zmrzka už rozjíždí na lihu čaj a hlavou kejvá směrem
do hloubky pod námi.
„Tak vidíš!“ zase ke mně mluví ty jeho rozesmátý
brejličky.
„Vidím, Zmrzko, vidím!“
Švihnul jsem berlí do trianglu až to zazvonilo. Aby
taky ten pacholek železnej věděl, že jsem tady.
A že tady už budu pořád a že zase začnu jezdit. Když
jsem zdolal tohle, můžu vlastně kamkoli. Shazuju
batoh a usedám s pocitem něčeho velkolepýho na
poslední schod. A protože mě už k smrti bolí kyčle,
odepínám obě protézy.
Václav Mišik
2. místo - Próza nad 23 let
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Jedeš s námi?
Nevíme, co nás čeká, ale víme
že tohle je život“

CARPE DIEM ...
... A CO DÁL?

Nasedl jsem do toho jejich
bláznivýho auta
někdo pustil muziku
Benny Goodmana, Doors a AG Flek
a jelo se

On the road
Kerouac
Morrison
a poslední kabriolet
s roztříštěným předním sklem
v příkopu u silnice

Pár kiláků za městem
nás zastavili poldové.
Vzali nám všechny papíry
a kluky, ty mý bezvadný kámoše
vzali s sebou.

ze kterého vylézá Dean Moriarty
a Jean-Jean s praštěným
Russem Currierem
a Chris
s rozevlátými vlasy

To auto bylo kradený.

a smějou se mi
když už tři hodiny
na tomhle místě
mávám na auta

Marek Kožušník
1. místo - Poezie nad 23 let

„Pojeď s námi,“ volá Chris
„jedeme do tý šílený putyky
pár kiláků odtud
kde čepujou parádní pivo
a nádherný holky tam roznáší sendviče“

DIAMANT
Špinavý nebe
na mracích prach
nebo pel z křídel andělů
jako sníh na cestě
jíž nikdo nečistí.

Jen co vytáhneme tohle
příšerný auto
z příkopu
„Pojď pomoct“
volá vousatej Dean

Karamel dnů
lepí se na zuby
jako smůla na kalhoty,
když zemře strom
aby papír mohl žít.

„Máme moře času
a všude potkáváme
pěkný kočky
budou se ti líbit
Jenže žádná s námi nevydrží
dýl
než jeden liják
jednu noc v dešti
nebo rvačku v hospodě
žádná
nevydrží hladovět
když prochlastáme všechny prachy

Ošoupaný boty
a prázdný důlky očí
v nich jiskra života
co nehoří
jen doutná.
A dálka
jako lesklý kamínek
křemen na prstýnku
nebo diamant v botě
co tlačí a sdírá
tvou kůži dálkou zatvrdlou.

A my jezdíme sem a tam
pijem
kouříme trávu
a čekáme na něco velkýho
co jednou prostě musí přijít

Píšu
tím diamantem
na starý mrtvý strom
slova nehodná vyřčení
odkládám batoh vzpomínek
do louže zítřka.

Třeba na holku
která vydrží
aspoň dvě promáčený noci
nebo na kámoše
co neštípne poslední flašku
a nezdrhne s ní
za svítání

A jdu dál
Filip Jalal - Brouk
3. místo - Poezie nad 23 let

nebo na něco úplně jinýho
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„Ahoj lidi,“ pozdravil jsem všechny známé
v autobusu.
Autobus rozjel se a my vyrazili vstříc dobrodružství.
Cestou jsme opět řešili Lojmíra a jeho důvody, které
ho vedly k tomuto kroku. Jízda trvala hodinu a další
dvě hodiny se šlo k chatě, která byla cílem naší
výpravy. Sešlo se nás dvanáct, což byl úctyhodný
počet. Jak jsme cestou vzpomínali, zjistil jsem, že to
měl Lojmír opravdu těžké. Vyprávění začal Poník,
když vzpomínal, jak si půjčili bez dovolení jeho nůž
na házení a zapomněli ho na odpočinkové zastávce.
Zjistil to až večer toho dne a musel se vracet
10 kilometrů zpět, načež nestihl dojít skupinu
a domů se dostal o den déle, kvůli špatnému
dopravnímu spojení z okolních vesnic. Trunda zase
povídal, co se stalo na potlachu „Koňské hlavy“ před
šesti lety. Jednalo se tenkrát o desáté výročí a nějak
přišel nápad, že skupinka alkoholem posílených
trampů hodí někoho do potoka. Obětí nebyl
nikdo jiný než Lojmír, který byl v noci přepaden
a hozen do studené vody. Naneštěstí měl v kapse
i mobil a ten byl vodou zničen. Kdo to vlastně
byl, se tenkrát nezjistilo. Ačkoli padala podezření,
tak se pachatelé nepřiznali. Stoupali jsme do hor.
Trunda vyprávěl další z příběhů. Jednou se Lojmír
nepohodl se Cvalíkem, což byl tramp ze Slovenska.
Na víkendový vandr jeli v pěti lidech včetně Trundy
a shodou náhod se k nim přidal právě Cvalík. Lojmír
byl přirozeně proti, ale nechtěl jít proti kamarádům.
V sobotu večer začalo pršet a tak zrychlili. Když
došli na místo pod převisem, kde se mělo spát,
každý si zabral místo a na Lojmíra, jak jinak,
nezbylo, Cvalík mu obětavě nabídl své a sám si
začal stavět bydlík v dešti. Lojmír to bral jako gesto
usmíření a nabídku přijal. Co však netušil, bylo, že
nedaleko vedle něho je mraveniště. Zjistil to až v
noci, kdy mu mravenci zalezli do spacáku. Od té
doby s Cvalíkem pochopitelně nikdy nepromluvil.
Došli jsme k malému dřevěnému visutému mostu.
Přešli jsme a hned za zatáčkou bylo vidět obydlí,
do kterého jsme mířili. Byl to nádherný kus stavby,
co jsme uviděli. Jednalo se o dřevěný roubený srub,
který měl na kratší straně masivní dřevěné dveře,
na protější straně na střeše byl vidět komín, ze
kterého vycházel kouř. Asi tam bude krb. Všichni
jsme se těšili na praskání dřeva v ohni a na teplíčko,
které bude z krbu sálat. Bylo nám trochu zima
a instinktivně jsme přidali, abychom co nejdříve
dorazili ke dveřím. Na dveřích bylo klepadlo. Fous
jím hlasitě zabouchal na dveře a čekal, co se bude
dít. Po minutě nebyla žádná odezva, tak to zkusil
znova. Zase jsme chvilku čekali na odpověď, která
ale nepřišla. Trunda zkusil kliku a světe div se, bylo
otevřeno! Nahrnuli jsme se dovnitř a okamžitě se
rozběhli ke krbu. Sundali jsme ze sebe věci a začali
se ohřívat od plamenů. Srub tvořila pouze jedna
podélná místnost a v ní dlouhý stůl. Měl krásné
vyřezávané nohy s lesními motivy. Okolo stolu byly
také vyřezávané židle rovněž se stejnými motivy
a polstrování bylo potaženo červenou kůží.
Stolovací nábytek byl vyroben z tmavého ořechu.
K jídlu jsme měli připravený guláš s knedlíky, ale
nejdřív jsme začali se shánět po Lojmírovi, ale
vzhledem k tomu, že zde byla jediná místnost

OBÁLKA
Když nad tím tak přemýšlím, nikdy bych si
nemyslel, co všechno se může stát na základě
jedné obálky. Zhruba před dvěma měsíci jsem byl
svědkem nevídaného představení, jehož následky
se projevují i dnes.
„Takže tam podle tebe jedeme zbytečně?”
„Ne, špatně jsi mě pochopil. Důležitější je smysl
naší cesty, který...”
„No, počkej! To se tu snažím naznačit, že když
si s tím dal někdo takovou práci, tak to nedělá,
protože se nudí a tím pádem to všechno má nějaký
význam.”
Trošku jsem si zaklimbal ve vlaku po náročném
pracovním týdnu. Dokud jsem neotevřel oči,
nedokázal jsem identifikovat jednotlivé hlasy, které
zřejmě diskutovaly o naší cestě.
„A hele, kdo se nám tu probudil,“ přivítal mě Fous
mezi bdícími. Najednou mi to dávalo smysl: diskuse
probíhala mezi Fousem a Trundou. Oba mají velmi
podobný hlas, takže je občas nerozeznám. Jejich
diskuse se točila okolo světle zelené obálky, kterou
dostali trampové především v západních Čechách,
ale nejen to, i v jiných částech naší země a dokonce
na Slovensku. V ní stálo, že náš starý kamarád
Lojmír zve vybrané trampy na potlach. Na tomto faktu
samotném by nebylo, kromě formy, nic zvláštního,
ale jde o Lojmíra samotného. Před pěti lety přestal
být aktivním trampem, protože měl zkrátka smůlu
v tom, že se do něj každý strefoval. Tento výjimečný
dar se projevoval například, když přišel k trampům,
kteří ho nikdy neviděli a ani neznali, začali mu dělat
kamarádské naschvály. Mezi kamarády je to častý
jev, ale jemu se to dělo pořád, začal si to brát jako
útoky na svojí osobnost a přestal jezdit úplně. Když
se najednou ozval, že nás zve na potlach, bylo to
přinejmenším zvláštní.
„A tvůj názor?” podíval se na mě významně
Trunda.
„Nejspíš ho to zase táhne do přírody a chce se
nějakým způsobem připomenout,” zněla moje
odpověď.
Naše konverzace se poté ubírala zcela jiným
směrem. „Příští vystupujeme,” zvolal Trunda
a pomalu se začal zvedat a připravovat na opuštění
vlaku. Ve vesnici Kladrubce se přestupovalo na
autobus do Měchonic. Z vlaku jsme vystoupili
a nadechli se čerstvého šumavského vzduchu. Díky
inverzi na nás svítilo sluníčko a to přesto, že byl
prosinec. Sníh pomalu tál a stromy v dáli se začaly
znovu zelenat. Na kochání krajinou však nebyl
čas, do Měchonic nám jel pouze jediný autobus
a měli jsme to tak akorát s časem, abychom ho stihli.
Bez otálení jsme vyrazili směrem k autobusové
zastávce.
„Už přijíždí!” zavolal na nás Fous a rozběhl se
k přijíždějícímu se autobusu.
Jak se dalo čekat, v autobuse bylo plno známých
trampů. Kyle, Poník a dokonce i Kobliha dorazila,
ačkoli avizovala, že se nebude moct dostavit.
„Ahoj!” zavolal na nás Poník.
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a v ní evidentně nebyl, bylo to marné. Protože se
ani na naše volání nedostavil, pustili jsme se do
jídla. Musím uznat, že guláš byl výtečný a kupodivu
ještě teplý, což značilo, že zde Lojmír nedávno byl.
Při jídle se rozpoutala debata o tom, kde je vlastně
Lojmír a o co tu doopravdy jde.
„Určitě se nás snaží nějak napálit,“ začal se svojí
teorií Fous, „musíme se mít na pozoru.“
„Ne, nedovolil by si nám něco udělat,“ oponoval
Poník.
„To by ses divil, co si lidi někdy dovolí,“ obhajoval
Fous.
„Nejdříve ale musíme zjistit, kde se schoval,“
navrhl Kyle.
Šlo na mne spaní. Odebral jsem se vybalit si
spacák a trochu si zdřímnout vedle dveří, kde bylo
místo na spaní. Usnul jsem téměř okamžitě a to
i přes hlasitý hovor ostatních.
„Ale ne...“ probudil jsem se s bolestmi v břiše,
nějak divně mě tam tlačilo a byl nejvyšší čas vyrazit
na prohlídku místního „sociálního vybavení,“ které
bylo pár metrů od srubu. Tou dobou už všichni spali
až na Koblihu, která z neznámého důvodu nebyla
ve srubu. Možná šla spát pod širák, protože on
je takový typ, že by se dobrovolně vzdal vyhřáté
místnosti. Oblékl jsem se a vydal se hledat místo,
kde bych mohl ulevit svým útrobám. Uviděl jsem
jedny stopy, které jako jediné šly od srubu. Vedly
pryč od srubu a mně došlo, že už jsem musel ujít
minimálně 100 metrů, nicméně mě šlápoty ve
sněhu zajímali více, než samotný fakt, že musím na
záchod. Po dalších asi 250 metrech jsem dorazil ke
vchodu do jeskyně. Na kraji byla pochodeň, kterou
jsem zapálil. Pokračoval jsem i se světlem dál
chodbou, ta zanedlouho vyústila v místnost, kde byla
otevřená dřevěná rakev. Na stole, který se nacházel
vpravo, byly květiny a nářadí. Podle okolí se dalo
předpokládat, že rakev zde možná byla vyrobena,
ale pro koho? Začínal jsem se děsit, co si pro nás
Lojmír připravil za překvapení. Na konci jeskyně byla
tabule a přes ni přehozena pokrývka, takže nebylo
vidět, jestli je tam něco napsáno. Přiblížil jsem se
k ní a opatrně ji začal odhrnovat, abych zjistil, co se
tam píše, jestli vůbec něco. Jen na vteřinku jsem
zahlédl, co tam bylo napsáno. To slovo bylo „msta.“
Okamžitě jsem zpanikařil a rozhodl se utéct, co
nejdál to půjde. Běžel jsem, co jsem mohl, neohlížel
se, jen běžel dál a dál. Ano bylo to zbabělé, ale
bylo mi jedno, prostě jsem utíkal, abych byl od toho
hrozného místa pryč. Dostal jsem se k místu, kde
měl být most. Srdce mi bušilo jako o závod a rychle
ho přeběhl. Z té noci si toho moc dál nepamatuji.
Vím jen, že jsem se nějak dostal domů, jak a kdy mi
zůstává záhadou.
***
Po několika dnech mi začínali psát kamarádi, kteří
se mnou absolvovali cestu do chaty. Ukázalo se,
že Lojmír neplánoval mstu v pravém slova smyslu,
ale plánoval „Mstu,“ což byla společenská hra na
role. Nejspíš proto, aby se Lojmír vytáhl, vymyslel
celovečerní hru, kde jsme měli jako účastníci
fiktivní vraždy společně vyšetřovat, kdo byl vrahem.
Popravdě si s tím dal opravdu záležet a údajně
vše připravoval pár týdnů dopředu. Dle slov mých

kamarádů, kteří tam zůstali, to bylo velmi dobře
připravené a skvěle se při tom bavili. Bylo to tak
dobře promyšlené, že jsme Lojmíra přijali mezi
sebe. Jenže mně se začali posmívat, že jsem v
panice utekl a prošvihl tuto výbornou akci, která se
už nebude opakovat. Od té doby mi ostatní začali
dělat naschvály. Zdá se, že mi Lojmír předal štafetu,
možná si dám od trampování na chvíli pauzu...
Lukáš Frána - Luky
3. místo - Próza do 23 let

OSADA HAVRANŮ
říjen 1947
Babí léto zvolna ustupovalo lezavému podzimu.
Ranní mlha obestírala krajinu ze všech stran. Tulák
se prodíral se porostem mladých stromů, které ho
převyšovaly sotva o hlavu. Tváří zavadil o vlákno
pavučiny, která se vinula mezi větvemi. Zarazil
se, pokusil se opatrně ucouvnout, aby pavučinu
neponičil, ale snažení bylo marné. S potrhanými
stříbřitými vlákny si pohrával vítr. Tulák pokrčil
rameny. Pokračoval v cestě.
Na kraj lesa se dostal zanedlouho. Rozprostírala
se před ním bílá pláň. Nic víc, nic míň. Mlžný opar
stále neopadl. Tulák sňal tornu ze zad, usedl na
kámen. Dokud neuvidí na cestu, nepůjde dál. Tohle
je zvláštní kraj. Kraj nikoho.
Jako z rodokapsu, napadlo ho. Robin a Jory
příběhy amerického divokého západu milovali.
To proto s ním občas trampovali. Připomínalo jim
to kovbojská dobrodružství. Tulákovi ne. Dával
přednost dobrodružstvím divokého západu rodné
země, skromnějším, méně hrdinským. Lákal ho
místní kraj. Pohraničí. Sudety.
Vytáhl z torny čutoru a napil se.
Pohledem pátral v bílé ploše před sebou.
Přestávala být neprostupná. Po chvíli zahlédl obrys,
tvar, který měl daleko k stromům a křoviskům, která
doposud lemovala jeho cestu. Dům. Nebo možná
chalupa. Chaloupka…
Tronu hodil na záda a vykročil přes louku směrem
ke stavení. Dlouhou dobu to vypadalo, že se vůbec
nepřibližuje. Tulákovi to nevadilo. Tenhle kraj byl
zvláštní a on tu byl právě proto. Chaloupka ho
přitahovala jako magnet.
Najednou stál u ní. Stařičké staveníčko, stěny
ze dřeva, šindelová střecha. Hroutící se zábradlí,
vyviklané okenice. A pootevřené dveře.
Tulák zaváhal jen na okamžik. Přesně tohle hledal.
Překročil práh a vstoupil do šera. Zamžoural očima,
aby si zvykl na potemnělou místnost. Opatrně
našlapoval, tušil na podlaze všelikeré předměty.
Nerad by zakopl. Došel k oknu a pokusil se otevřít
okenici. Panty zaskřípěly. Do světnice proniklo
světlo.
Byla překvapivě zachovalá. Masivní dubový
stůl, židle – sice převrácené, ale v pořádku. Svatý
obrázek na stěně. U stěny postel s vyřezávaným
čelem. Peřin se už ale zjevně někdo zmocnil.
Což vlastně možná bylo dobře. Bůh ví, jak by teď
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vypadaly. V rohu kamínka, kolem se povalující
dřevo a zmačkané papíry. Noviny. To Tuláka zaujalo.
Shýbl se pro pomačkaný list a opatrně ho rovnal.
Text byl místy zamazaný od sazí, přečetl jen útržky
nápisů…
„NOVÉ ÚKOLY ČESKOSLOVENSKÉ ŠKOLY“
„PRAŽSKÝ HRAD NEVYHOŘEL“ „ZLOČINY
NĚMĚCKÝCH VRAHŮ---„
27. května 1945 stálo v horním rohu.
Takže Češi, napadlo Tuláka. Žili tady Češi. Ale proč
by odcházeli…? Byli to snad zlatokopové? Jedni
z těch, co chtěli v Sudetech zbohatnout? Ale co by
si vzali tady? Nebo tu přebývala Revoluční garda? Ti
by si ale zajisté také vybrali něco honosnějšího…
Sebral ze země další list. Text byl ještě hůře
čitelný a navíc byl tentokrát v němčině 15. August
1944. A nápisy opěvující německé úspěchy. Jedny
z posledních, napadlo Tuláka.
Takže tu přeci jen žili Němci? Nevěděl. Obě
možnosti mohly být pravdou. Sudetští Češi uměli
německy, někteří zdejší Němci česky…
Pohledem zavadil o třetí zmačkaný list na zemi.
Vypadal jinak. Papír byl pevnější, o to víc na něm
bylo patrné pomačkání. Měl utržený roh…
„Ač máš,“ děl jsem, „už pleš kmeta, nejsi jistě
žádná sketa,
pověz mi, ty duše kletá z plutónské tmy sirých
lad…“
Havran. Tu báseň znal. Robin - na rozdíl od
Joryho, byl blázen nejen do rodokapsů, ale do všeho
amerického. I Poea četl se zaujetím. A právě tahle
báseň uvízla v hlavě i Tulákovi. Takže české noviny,
německé noviny a americká báseň v češtině. Tulák
vzdal pokusy vydedukovat, kdo byl obyvatelem
stavení. Asi Češi. Vlastně je to ale úplně jedno,
napadlo ho. Češi nebo Němci. Mnohem zajímavější
mu teď přišlo, proč někdo Havrana hodlal přihodit do
ohně společně s novinami. List byl potištěný z obou
stran. Nejspíš byl vytržen z knihy…
…a má duše z toho stínu, který k zemi nyní pad,
nezvedne se – nikdykrát!
Třeba za sebou někdo pálil minulost, napadlo
Tuláka. Tu pošramocenou minulost zdejšího kraje,
ze které třeba nezvedne se nikdykrát. Kdo ví. Třeba
si tu jen tak bláhově vymýšlím, řekl si v duchu.
Vždyť to ani nedává žádný smysl. Někdo žil v téhle
prastaré chaloupce, kde lišky dávají dobrou noc
a četl zrovna Havrana?
Papír pečlivě přeložil a zastrčil do kapsy.
Napřímil se a znovu si prohlížel místnost. Vlastně
by to byla perfektní trampská chata, napadlo ho.
Opravit okenice, jedna postel by byla málo, ale spát
by se mohlo na půdě. V kamnech by pořád mělo
jít zatopit. Tulák byl unešený představou, že tady
založí novou trampskou osadu. Osadu Havranů.

dát do přebudovávání chaloupky na osadní chatu.
Věřil, že na tak malé, dekret na tak osamocené
a nevýznamné staveníčko bude sotva chtít. Došli na
kraj lesa, Tulák bezpečně poznal kámen, na kterém
vloni čekal, až mlha opadne.
Dnes nebylo po mlze ani památky. Jenže ani po
chaloupce.
Robin s Jorym vrhli na Tuláka tázavé pohledy. On
zíral na louku před sebe. Támhle přeci byla. V dálce,
malinká, ale byla.
Byla a JE. Musí tam být. Tulák beze slov vyrazil
vpřed. Kamarádi jej následovali. Třeba chatu
skutečně objeví. Možná jsme jen vylezli z lesa na
špatném místě, nalhával sám sobě.
Ale čím delší cestu urazili, tím menší byla naděje,
že se chata objeví.
„Tak kde je ta tvoje chata, Tuláku?“ zeptal se Jory
a zastavil. Poznal, že kamarád už jen bezděčně
bloumá, nejde na jisto. Tuláka v kapse pálil přeložený
list s Havranem, důkaz, že ještě na podzim tu chata
stála.
„Byla přesně tady…“ hlesl ve chvíli, kdy to uviděl.
Spáleniště. Zčernalý čtvercový půdorys. Nic víc.
Možná někdo skutečně pálil minulost. A důkladněji,
než jen v podobě starých novin a listů z knihy. Ale
třeba to taky byla nešťastná náhoda…
„Byla tu, není tu…“ konstatoval Robin.
***
podzim 1978
Místností se rozléhá zvuk kytary. V křesle v rohu
místnosti, u starých kamen, sedí muž s pleší kmeta,
v očích se mu mihotají veselé plamínky. Ano. Přesně
takhle si to představoval.
Uprostřed místnosti pevný dubový stůl, kolem něho
mnoho židlí, na nich kamarádi. Mladí i staří, všichni
do jednoho v zeleném. Místnost tak akorát veliká
pro večerní zpívání, ale spát se musí na půdě.
„Bylo tu, není tu
havrani na plotu.
Bylo víno v sudě,
teď tam voda bude.
Není, není tu…,“ prozpěvují mladí u stolu. Kytarista
jako by Tulákovi z oka vypadl. Otec spokojeně hledí
na syna. Tahle docela nová píseň je pro jejich osadu
jako stvořená. Kdyby tak Luke věděl, co prohlásil
Robin, když sem poprvé přišel…
Že se toho od té doby ale hodně změnilo.
Nade dveřmi hledí na shromáždění neuměle
vyřezaná socha Pallas Athény. Ne snad proto, že
by se zdejší trampové vzhlédli v antice. Mnohem
důležitější je pro ně havran, trůnící na její hrudi.
A hlavně pak nápis T. O. Havrani., nenechávající
nikoho na pochybách, že je to přesně ta chata, kterou
na zelené louce, v tom krušném roce devatenáct set
čtyřicet osm, postavili tři trampové. Na místě, kde
šerif Tulák kdysi v staré chajdě našel text Poeova
Havrana.
Ale kdo ho tam tehdy zanechal?
Nezjistili. Nikdykrát.

***
březen 1948
Tulák, Robin a Jory si klestili cestu mezi stromy.
Nějak povyrostly, pomyslel si Tulák. Tentokrát
nebloudil, věděl, kam míří. Ani mlha by mu dnes
nemohla zabránit v tom, aby ji našel. Loni na
podzim tam jen poklidil, provizorně opravil okenice
a dveře, ale dnes se společně s kamarády měl

Renáta Nová - Trenky
1. místo + Malý Trapsavec - Próza do 23 let
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PŮLNOČNÍ BOUŘKA

UPRCHLÍK

Nejdřív ze všeho se musím omluvit. Normálně
nepoužívám silná slova, ale v tomhle případě to bylo
nezbytné pro zachování autentičnosti výpovědi. No,
však uvidíte sami.

Sem uprchlíkem. Řadu let už tady
vo azyl škemrám. Zkoušim z vočí číst
přijetí, strach, či třeba nenávist
a možná tohle všechno dohromady.
Nač stěžovat si? Eště mám co jíst
a sem tam řek bych dobrý kamarády.
V paměti leccos: bolesti i zrady,
ale i kouzlo navštívenejch míst.

Slavnostní májové dny se ten rok vyvrbily tak
šikovně, že by bylo hřích s tím dlouhým víkendem
něco neudělat. I v rodině nastal čas – vyrazit ven
s oběma mlaďochy. Aby si vážili svých rodičů, pravil
můj muž. Copak jednička, náš nejstarší, ten už si
párkrát vážil ve svých téměř sedmnácti, potíž byla
s třináctiletou dvojkou. Synek zrovna procházel
základním obdobím mladého muže – rodiče přehlížel
a jeho mluva se skládala jen z několika slov, zásadně
nepublikovatelných. Na naše přátelské pozvání na
čundr odvětil lakonickým: „Na to vám seru!“ Jemně
jsme ho upozornili, že buď zůstane doma a bude
pečovat o své dva mladší bratry nebo, ještě lépe,
odjede s nimi na chalupu, kde už jim děda práci
najde. Rázem procitl a souhlasil s průďou v lese,
ovšem, pokud tam budou hospody.
A tak jsme ve čtvrtek večer vyrazili ve čtyřech,
směr Chodsko: otec velitel výpravy, synci první
a druhý důstojník a matka provianťák . V Dolní Bělé
jsme dvojku usmířili bochníkem chleba a půlkilem
nebeské tlačenky v místní hospodě, takže první
noc pod širákem spal jako batolátko. Byla to taky
noc jako z reklamy – hvězdy, netopýři, šumící les
a blažené ticho. A ráno jako vymalované. Prostě
idyla.
Kluci po kopcích běhají rádi, to mají po tátovi.
Zadumaná Haltrava nás okouzlila, i když přišel
májový deštíček. Přenocovali jsme pod nějakým
přístřeškem na auto, čímž jsme pochopitelně stoupli
u mlaďochů v ceně. Šplhli jsme si i čtverným jelením
gulášem, švestkovými knedlíky a bavorským pivem
na Výhledech, třebaže jsme tam museli seběhnout
a pak se zase do kopce vracet. Další den je přímo
nadchnul Čerchov – než dolezla funící matka,
hopsali jako kamzíci skrz děravý plot a hledali
díru ke vstupu do vojenského objektu. Bahnění
v rašelinné tůni, lehké pospání a pak dlouhý pochod
pod Jezvinec zdeptal spíš velitele výpravy než
zdatné důstojníky.

Sem uprchlíkem. Kde se to teď cení?
A jak to bylo, dyž sem roha bral?
V paměti díra. Prej sem děsně řval
a dlouho sem pak nebyl k utišení.
Moct se tak vrátit... Fakt bych si to přál?
Co na tom, že to tady nafurt neni
a nedočkám se ani zdůvodnění,
až vyhostěj mě zase vo kus dál.
Při cestách kytky. Jindy zase zvratky,
dost vobčas hroznejch, jindy krásnejch chvil.
Nad horkou cestou třepetá se cíl...
I moje štěstí je tak trochu vratký.
Jak je to dávno, co sem vyrazil...
Jedno vim jistě: neni cesta zpátky.
Sem uprchlíkem z lůna vlastní matky
a v tomhle světě žádám vo azyl.
Miloš Hlávka
Zlatý Trapsavec

ZPOVĚĎ
Co zbývá
než žít a hrát to na plichtu
a dělat
že nás se čas netýká
Pít a zpívat
zubatý smát se do ksichtu
s vědomím,
že stejně nám to jednou spočítá

A tady to všechno začíná.
Po spršce na Haltravě zbyl ranní opar, ten se
zvedl a nastal krásný den. Až moc krásný. Sluníčko
pálilo jako o závod, k večeru se utišil vítr a nastal
tichý vlahý soumrak. Až moc vlahý. Vlekli jsme
se lesem a doufali, že najdeme NĚCO – krmelec,
převis, chýšku, posed, cokoli, co by mělo střechu.
Tedy – hledala jsem to já, protože se mi ta vlahost
pranic nelíbila. Klukům to bylo šumafuk a ve veliteli
bublal adrenalin. Dobublal a vyšuměl v devět večer
uprostřed borůvčí na pasece s krásným výhledem
do údolí Úhlavy.
„Dál nejdu!“ prohlásil s výrazem hladového vlka
a shodil bágl mezi trsy kousavé trávy.

Zas balit
a třeba už být k smíchu
večer sedět
jenom mlčky zírat do ohně
V chrámu lesa
vyzpovídat se z hříchů
nejvíc z těch
spáchaných na sobě
Jan Frána - Hafran
2. místo - Poezie Oldpsavci
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„Taky už bych se na to vysral,“ pokývl moudře
hlavou dvojka, mezitím co jednička začal rozbalovat
žracák.
„Tady je to blbý,“ pípla jsem, „jsme na hřebeni, co
když přijde bouřka?“
„Ne – pří –de,“ procedil velitel mezi zuby, „ proč by
měla přijít? Je pěkně, obloha jak vymetená a kdyby,
půjde dolů po Úhlavě. Už bude sakra ta polívka?“
Po půlhodině čichání, míchání, mlaskání a srkání
jsem to zkusila ještě jednou.
„Nemohli bychom ještě popojít, aspoň dolů,
z hřebenu, určitě tam bude něco se stříškou.“
„NIKAM NEJDU,“ zavrčel můj ochránce a velitel
výpravy zarytě, „hledáme tu tvou stříšku už dobře
dvě hodiny. V tomhle kraji se o zvěř nepečuje
a žádná bouřka nebude!“
Vzdala jsem to.
Nad údolím vyšel měsíc, bylo příjemně teplo
a zdravé chrápání se brzy neslo nad pasekou.
Odpadli všichni, takže jsem se naposledy rozhlídla
a zapnula zip od spacáku. Blik! Ne, to se mi zdálo,
lehnu, usnu, pohoda. Ale ten měsíc měl kolem sebe
kruh. A to ticho je divný. Znovu jsem vystrčila hlavu
a zadívala se k západu. Blik! Byl tam. Daleko, ale
byl. Blesk.
„Blejská se,“ zatřesu spacákem vedle. Chrápání
ustalo. „Bude bouřka!“
Velitelská hlava se vynořila z kapuce a naštěstí se
netvářila tak, jak jsem se obávala.
„Kde?“
„Támhle,“ ukazuju ochotně ke tmavému obzoru.
Blik!
„Prosim tě,“ zabručel velitel a nasadil kápi. „To je
někde daleko za Javorem, to sem nepříde. Lehni si
a už konečně SPI!“
Tak jsem si lehla a snažila se konečně spát. Asi
to na chvilku vyšlo, protože ten vítr mě probudil.
Vystrčila jsem hlavu a zvětřila déšť. Blik! Blik!
„Vstávej,“ cloumám opět chrápající hromadou
vedle sebe, „bude bouřka!“
Hlava se vynořila celkem slušně naštvaná
a obhlídla situaci.
„Nešil! Jenom se blejská, žádnej hrom. Je to
daleko a ten vítr to rozfouká. Spi!“ Pak zaostřil na
mou vyplašenou maličkost a mávl rukou. „Dobře,
tak nespi, číhej a až tady ta bouřka bude, tak mě
vzbuď.“ A zaplul do zipu.
Číhala jsem. Nejdřív tak, že jsem zabalila
všechno do báglu a boty postavila na dosah, jen
do nich skočit. Pak jsem se vsedě dočkala prvního
zahřímání, pak jsem asi klimbla, protože mě probral
zásah reflektoru. A rána z děla. O kousek dál se
pohnula spacáková housenka a jednička s klidem
sobě vlastním konstatoval: „Hele, bouřka.“
To už jsem zase třásla spacákem vedle sebe,
tentokrát ale s doprovodem solidního burácení.
Velitel vyjel ze spacáku jak fretka z nory, jedním
pohledem obsáhl situaci a začal jednat.
„Balíme! Rychle! Všechno do báglů! Jde to přímo
nad nás, musíme dolů, dyť jsme na hřebeni!“
Skočila jsem do bot a začala shrnovat věci do
báglů. Velitel si svítil mobilem, trošku zbytečně,
nebeský reflektory svítily na můj vkus až moc často
a moc silně.

„Vzbuď mladýho!“ Prásk!
Nojo, dvojka se ještě nepohnul. Ten má teda
spaní. Vrhnu se směrem, kterým večer odkráčel
náš zelenáč hledat útulný pelech. Zakopnu o něj
poměrně brzy.
„Vstávej,“ lomcuju spacákem. Světlo blesku je
skoro slyšet. Svissst. A Prásk!
Spacák se s rozmachem převalil na druhou
stranu.
„Slyšíš, vstávej!!! Je bouřka!“
„Seru na bouřku!“ Svissst a Prásk!
Na ten dunivej pokyn zhůry přece jenom vysoukal
končetiny z pytle a začal shánět svršky roztroušené
opodál. Nahrabala jsem věci kolem do báglu
a zavěsila mu ho na záda. Pár přískoky jsme se
zařadili vedle jedničky, kterej spořádaně stál nad
běsnícím velitelem a přemýšlel nahlas.
„Svítil jsi s ním, tak ho máš někde blízko. Nedal
sis ho do báglu?“
Svissst a Prásk!
„Co hledáš?“ ptám se velitele zoufale šátrajícího
v borůvčí.
„Mobiiiiil,“ zavyl a zajel rukama do vřesu. „Teď tady
byl!“
Klesli jsme na kolena a šátrali ve čtyřech. Svissst
a Prásk! Ječím, že už musíme jít.
„Vysypu ten bágl,“ rozhodl velitel a v borůvčí
se rozesypou vnitřnosti velkoobjemového vaku.
Šátráme všichni. Svissst a Prásk.
„Já mám baterku,“ pronese nevzrušeně jednička
a blikne. Hromada předmětů na zemi se velikostně
rázem zdvojnásobí.
„Kde jéééééé,“ kvílí velitel a cpe hromadu zpátky
do báglu. Svissst a Prásk. Ječím.
„Tady nikde není, tak musí bejt u tebe,“ logicky
vyvozuje jednička a rve otci batoh na záda. „Nemáš
ho v kapse?“
„Ty už jsem přece prohle…… A hele! Fofrem,
padáme, na co čekáte, musíme dolů, z toho
hřebene!!!!“
Svissst a Prásk!
Ječím a utíkám, je mi jedno kudy, hlavně dolů.
„Tudy,“ řve velitel a strká mě někam do lesa, „tam
je cesta.“ Jak to ví, nikdy nepochopim. Ale je tam.
Ovšem v lese. A mně vždycky učili, že v lese za
bouřky pod stromy……. Prááááásk!
Švihnu sebou na zem doprostřed cesty. Brejle
mám v louži a na zádech mi sedí asi puma americká
velmi sympatická. Pokud to není bágl.
„Co blbneš?“ povykuje někde nahoře nad pumou
můj choť a velitel.
„Ha houhky na plahině má hlohěk lehet,“ huhlám
zásadní poučku mého mládí.
„ Tady nejsi na planině ale doprdele v lese, uhodí
do stromu, ne do tebe! Vstávej!“
Tím mi teda fakt zdvihl intéres.
„Hahi he nehnu!“ I kdybych se chtěla hnout, leží na
mě puma americká. Prááááááásk!
„Bouchlo do tý mobilový věže nad náma,“ zvěstoval
jednička.
„Děláš si prdel?“ otázal se zvídavý dvojka, ale
neznělo to moc suverénně.
„Já padám dolů a vy koukejte mazat za mnou,“
nařídil velitel a vyběhl. Bylo mi to jedno. Buď zhynu
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udušením zamáčknutá v louži nebo do mě praští
blesk. Na pomníčku se bude líp vyjímat ten blesk,
pumu americkou mi asi nezbaští.
Svisssst a Prásk!
A najednou nade mnou pronese mutující hlas:
„Mámo, prosím tě, vstávej!“ a polodětská ruka mě
podebere pod pravým ramenem, z levé strany už
mě drží další teplá dlaň a oba mě staví na nohy, ze
dvou stran se k mým dlaním došátrají velké klučičí
ruce, pevně mě stisknou a drží celou dobu, kdy
utíkáme z kopce dolů, do bezpečí.
Blik. Blik.
Dole ve tmě narazíme do velitele, který, už zase
s mobilem, lustruje mapu.
„Tudy,“ máchne rukou nějakým všeobecným
směrem, „kilometr odtud je ves, tam se schováme.“
„To je na hovno, začíná chcát,“ jemně nás upozornil
dvojka.
Bouřka se úderem do mobilvěže vyzuřila, ale
následovalo to, co nutně následovat muselo. Liják.
Takovej, co ani pláštěnky nezaberou. Mně to bylo
celkem jedno, já už jednu louži břichem vytřela, ale
pánové hurónským jásotem přivítali první lampu
jakési vsi a pak, ó blaho!, autobusovou zastávku.
Vůbec nevadilo, že do ní v rožku trošku zatíká, že
místo podlahy má dva betonové panely a kolem
nich protéká slušný potok. Pojem sucha je velmi
relativní.
Po vzoru svého velitele jsme rozhodili na vlhký
beton spacáky, a s vděkem se nechávali ukolébat
šamanským bubnováním na stříšku. Z velitelského
rohu se ozývalo bohatýrské chrápání, vedle
odfukoval dvojka a jednička se po svinutí dokolečka
už taky nehýbal. Podložila jsem si kyčle botama
a snažila se zabrat. Moc to nepomohlo. Kromě toho
mi občas káplo na hlavu a taky nohy se mi nějak
samy ocitly mimo panel v roztomilém jezírku plném
vajglů. Noc se táhla. A táhla. A táhla…..
Ještě nesvítalo, když se liják změnil na pouhý déšť.
Před očima se mi míhala vidina měkkého gauče
a teplého alkoholického nápoje. Co bych za to dala!
A vtom se z levého rohu zastávky znenadání ozvalo
velmi tichounce:
Prší prší, jen se leje, kam koníčky pojedeme,
pojedeme na luka, až kukačka zakuká.
Posadila jsem i se spacákem a svému
prvorozenému synkovi tichounce odpověděla:
Prší prší jen se leje Vinetú se z okna směje
Oldšetrhend na dvorku nastartoval motorku.
Folklorista se socialistickou verzí přebít nedal
a spustil znovu:
Padla kapka na panenku umáčela jí sukénku
tralala tralala panenka se schovala.
Nedala jsem se a vytáhla popík osmdesátých let:
Hleďte kam padá déšť, kapka ta druhá též…
To už jsme se chechtali oba a svorně spustili:
Pršívalo blejskalo se bejvalo bláto, aach, bejvalo
bláto..
Doplnili jsme to sambou
K dešti choulí se, klouže za límce dlaň než na
čelo dá,
A Ozvěňáckým hitem
Když déšť vyprahlý zemi, která už tak těžce dýchá,
vláhou svojí žízeň zahání

Ani jsme si neuvědomili, že už zdaleka nešeptáme,
a tak nebylo divu, když se do malé přestávky
v dešťovém koncertu ozvalo z vedlejšího spacáku:
Prší prší jen se leje, děte mi s tim do prdele, nemám
rád, nemám rád, když tak venku začne chcát
Ano, vy víte kdo, že?
Řehtali jsme se tak mocně, že jsme nezaregistrovali
náhlou významnou absenci chrápání v pravém rohu.
A pak se ozvalo mocným velitelským barytonem:
Prší, do rakve mi štěrbinou zatéká, prší, v tom
dešti se mé tělo roztéká….
Co mám povídat – prozpívali jsme se k ránu, v té
vsi si asi dodnes vyprávějí o stádu hejkalů, kteří se
objevili s bouří a se svítáním zmizeli. Každopádně
na nás nikdo nevlít a ranním vlakem jsme taky
odjížděli sami.
Když jsme potom večer doma rozložili těla do
suchých, měkkých a teplých polštářů, jednička
se zasnil a nadhodil: „Příště pojedu někam do
pořádnejch hor.“
A z druhého polštáře zaznělo: „ Příště se vám na
to vyseru.“
Oba svá předsevzetí splnili.
Eva Koubová - Evelína
3. místo - Próza Oldpsavci

JSEM TO STÁLE JÁ!
Jsem to stále já
Přesto, že dávno ukradli mi spánek
Nepiju vodu ze studánek
Též pohodlí kapradí a mechu
Jsem vyměnil za kanape a střechu
Jsem to stále já
Zle si to se mnou pohrál svět
Dým ohňů za kouř z cigaret
Mi mění. A volnost za slovo „nestíhám“
Vrátit se? Kudy? S kým? A kam?
Jsem to stále já
Jak se mi pro kytaru píše?
Barevné lži a obehraná klišé...
A kde vzít šestý smysl,cit
Který most spálit, který překročit?
Jsem to stále já
Nevěříš? Hledám tvé oči mezi hvězdami
Ach moje záda! Já-bludný kořen poznání
V očouzeném plecháčku jsem špatnou kávu měl
To tys mi nalévala, abych zapoměl...?
Ale jsi to ještě ty?
Tomáš Mareček - Kiwi
2. místo - Poezie nad 23 let
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Budeme na sebe ten den myslet přesně v poledne,
řekla, než jsem odjel. Myslela na mě v jednu.
Zapomněla na časový posun, to se stává.
Možná jsem nemusel jezdit tak často pryč.)

SPRÁVNÁ HOLKA
Jde o čekání. A o dálky. Kdo nerad čeká nebo
nemá rád dálky, stopuje se mu blbě. Taky musíte mít
rádi spálený pravý předloktí, teda pokud stopujete
v létě. A mhouření očí – mafiána se slunečními
brejlemi nikdo nevezme. A musíte se umět smát, to
hlavně.
Toho léta se mi smálo špatně.

Trčím tady už tři hodiny. Pomoc! (chacha) Ivan
z Plzně, 4.8.1994.
(Jednou jsme takhle uvízli v Alpách, s kámošem.
Začalo pršet, složili jsme si bágly u krajnice
a hypnotizovali projíždějící řidiče. Kašlali na nás.
Na svodidlech rostl divoký chmel, utrhl jsem kousek
a přivoněl k němu. Málem jsem se rozbrečel, vůně
je pěkně vlezlej kámoš.
Na chmelu jsem se s ní totiž seznámil.)

Vylhat se ze všeho, praštit vším, vyrazit ven, někam
daleko. Tam, kde žijou ti, které zatím neznáme.
Odkud budeme třeba zase někdy utíkat.
Takže stojím. A mávám na auta. Připadám si trochu
jako pouliční harmonikář s čepicí na chodníku
a trochu jako námořník v přístavu.
Kapitáne, vezmete mě do Kalkaty? Peníze nemám,
jen dvě zdravý ruce.

26.6.1995: Odjíždíme k moři - holky na plážích,
těšte se! Jakub a Patrik.
(To poslední společné léto jsme strávili na
Korsice.
Ty blázne, vždyť je to jako z nějakýho filmu, smála
se. Hlavně, ať nás tady nikdo neuvidí.
Pamatuju si, že mě tu noc hrozně tlačily kamínky
do kolen. Pamatuju si její pootevřenou pusu.
Pamatuju si její vůni.
Tak proběhlo moje první milování na mořský pláži.
Od tý doby mám rád vrzání cvrčků a cikád. Od tý
doby mám rád moře.)

(Tenkrát jsem se vedle ní naposledy probudil. Byla
vzhůru; seděla na posteli a koukala na mě.)
Zapadám do stříbrného renaultu; spousta
prázdných slov, legrácky před někým, koho už
v životě neuvidím. To umím. Řidičům nakecám
cokoliv.

Další řidič mě vzal až do Budějovic. Byl to jeden
z těch mlčenlivejch kamioňáckejch týpků. Ve Veselí
jsme se stavili na kafe do motorestu. Začínalo se
stmívat.
„Tady vedle jsem měl autodílnu, se švagrem,“
mávl rukou z okna. „Auťáky miluju. Pak jsme se
nepohodli. Znáš to, prachy a tak. Příště už se ale
napálit nenechám,“ řekl.
Zbytek cesty mlčel.

(Noc před posledním kolem přijímaček na FAMU
jsem ležel vedle ní a nemohl usnout. Ve všeobecným
kulturním testu mě mohli nachytat na čemkoliv.
Ty to zejtra uděláš, řekla. Seš můj chytrej.
Byla tam, byla se mnou a to mi stačilo.
Ten den jsem jí napsal báseň. Hloupou. Ten den
jsme se milovali.)
„Jedu na Prahu,“ řekl renaulťák. „Ty musíš sejít
dolů, bacha, auta tam jezděj rychle, běž radši až
támhle k tomu příjezdovýmu pruhu.“
Pomalu jsem šel po krajnici. Slunce se pomalu
koulelo za obzor, tráva voněla. Odněkud se ozval
osamělý cvrček. Cvrček samotář.

Na chalupě jsem ze všeho nejdřív otevřel okna
a vyvětral. Zapomenutý hrnek s plesnivým lógrem
jsem postavil na kamna.
Sedím na verandě a kouřím.
Na mý oblíbený místo z dětství, na pohádkovou
louku, je to z chalupy kousek. Nejdřív starou polní
cestou, pak pěšinou mezi smrky. Maliní tam šlehá
po lýtkách, komáři se přisávají k tepnám. Měsíc se
zbaběle schovává za kopcem.

(Pořád ji miluju, jestli se to tak dá říct. Spala
v mý první posteli, kterou jsem si koupil za vlastní
prachy. V zelených teplákách se mnou po schodech
vynášela televizi do mýho prvního podnájmu.
Jedl jsem jídlo, který uvařila. Vídal jsem ji po ránu
nenamalovanou a rozcuchanou.)

(Seděli jsme tenkrát na verandě.
To o těch vílách sis vymyslel, že jo, smála se.
Kdepak, je to pravda. Zdejší víly jsou správný.
Byla jsem tam, na tý louce, řekla. Žádnou vílu jsem
tam teda neviděla, ale zato jsem nasbírala tohle.
Ten večer jsme snědli spoustu malin.)

Auta tady opravdu jezdí rychle. Jenže já vím, jak
na to, jsem už zkušenej silniční námořník. Nejlepší
místo na stopování je tam, kde jsou na svodidlech
nápisy stopařů. Načmáraný fixem, kterým se píše
na kartónový cedule jméno cílovýho přístavu.
Protože odtud prokazatelně někdo odjel, tady stáli
námořníci.

Kukačky z roku 1938 tikaly celou noc, v hodinových
intervalech mě budily kukáním. Když jsem tady
byl s ní, nikdy jsem si toho nevšiml. Nikdy mě to
nerušilo. Asi jsem přemýšlel o něčem jiném, než je
tikání hodin.

Lukáš + Káťa, 21.7.1996 Břeclav – Roma? Držte
palce!
(Ten den mám narozeniny - v devadesátém
šestém jsem je slavil v Rovaniemi. To je ve Finsku,
za polárním kruhem.

(Na vodě se ti bude líbit, řekl jsem jí jedno léto.
Chtěl jsem se s ní chlubit před klukama, chtěl jsem,
aby byla se mnou.
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Komár, čahoun s brejličkama.
Kristýna, maličká tmavovláska.
Dingo, vodáckej samorost s dlouhými ušlechtilými
prsty.
Julie.

Bude se mi tam líbit, řekla. Tví kamarádi jsou
srandovní.)
Český Krumlov je hezký město. Propletl jsem
se uzounkými uličkami a koupil si cigarety Lucky
Strike v trafice skryté ve středověkým podloubí.
Nad trafikou svítil barevnej neón. Pořád v tom
středověkým podloubí. Jiří z Poděbrad by z toho
dostal škytavku.
Za městem se na pravém břehu Vltavy rozkládá
kemp. Vodáckej kemp.

Noc postupovala, hráli jsme pořád starší písničky.
Smutno je mi, smutno je mi, na ten smutek není
lék, zpíval jsem. Už to není pravda, možná i kvůli
cinkavému smíchu téhle víly. Zase.
Pak jsme u ohně zůstali sami.
Večer volala, že dabuje, a tak jsem šel hledat
kamarády, stála s ním, naštěstí otočená ke mně
zády ..., zpívám pro Julii.
(Věř mi, nejsem zlej, jenom slabej.)
„Půjdeme spát?“ řekla Julie se zavřenýma očima,
hlavu opřenou o mé rameno.
Když se zpívá píseň poslední, myslet můžem na
pár přátel, co je známe.
Jde jen o dnešek. O pár vteřin, o jeden úsměv.
Jako vždy.
„Pojď se radši vykoupat,“ řekl jsem. „Jinak fakt
usneme.“
Pak stála nahá v řece, temná voda jí sahala ke
kolenům.
Je to dobrá řeka, napadlo mě přibližně v místech,
odkud jsme jednou dávno tahali velkej nafukovací
člun. Vrací mi to.
Zezadu jsem ji položil ruce na ramena. Obrátila
se.
„Víš, že máš stejnej nosík jako někdo, koho… jako
jedna holka?“ zeptal jsem se.
„Já vím, trochu nakřivo,“ řekla a rozpačitě si na něj
sáhla. „Po tátovi.“
„To ona říkala taky,“ zasmál jsem se.
„Měls ji rád?“
„Nevím.“
„Tohle by člověk vědět měl.“
„Fakt nevím. Někdy je láska tak silná, že je
nejslabší na světě.“
„A naopak,“ řekla tiše. „Víš, že už se nejspíš
v životě neuvidíme?“
„Teď se vidíme,“ odpověděl jsem, vzal ji do náručí
a odnesl na břeh. Do trávy. Do tý trávy, která byla
mokrá rosou.
„Ale já už nechci,“ zavrtěla hlavou. „Je pozdě,
musíme jít spát.“
Vždycky si budu pamatovat, že mě tu noc mohly
zase tlačit kamínky do kolen. Vždycky si budu
pamatovat její pootevřenou pusu. Její vůni.

(Tenkrát v kempu došlo k leteckýmu dni. Lítaly
tady nezajištěný nafukovací čluny. Našim kánoím,
složeným na břehu, vichřice nevadila, ani průtrž
mračen. Výletníkům s nafukovacími čluny a velkými
kempingovými stany ano.
Vrhla se tenkrát do vody a ten člun přitáhla ke
břehu.
Proč se mi tví kámoši tak smějou? zeptala se.
Vypadala jako napůl utopenej vrabčáček, co jsem
jí na to měl říct?
Ten den to byla správná holka, nejsprávnější ze
všech. A když se smíchem odháněla tu děkující
rodinku s nafukovací lodí, byly jí pod promočeným
tričkem vidět ňadra.)
Je večer, zasvítí první světla vodáckých ohňů,
zadrnčí první kytary.
Sbohem lásko, nech mě jít, nech mě jít, bude klid,
zpívá parta blízko mě.
(Tenkrát jsem přišel až k ránu. Opatrně jsem se
svlékal, abych ji nevzbudil. Nevěděl jsem, co bych
jí řekl. V kuchyni na stole stál talíř přikrytý fólií, aby
mi večeře nevystydla. Vedle něj vychladlý kafe
– věděla, že ho mám po jídle rád.
Když jsem pak usínal, pohnula se.
Jinak, než se vrtí ze spánku, natolik už jsem ji
znal.)
„Pojď k nám,“ volají na mě holky právě od toho
ohně, „tady je děsná sranda, protože Bručoun má
rozladěný bendžo a nechce tomu věřit, von totiž
nemá hudební sluch a když mu to někdo řekne ...“
Sedám si do trávy, už je mokrá rosou.
„Nehraješ na kytaru?“ osloví mě hlubokooká víla,
„my moc ne, ale rádi zpíváme.“
Vezmu si ji a rozpomínám se na starý fláky. Víla
sedí naproti mně, kolena pod bradou. Má zelený
tepláky – jestlipak v nich někomu vynášela po
schodech televizi do prvního podnájmu?
Trochu se na mě usměje, když začnu zpívat.

Nejlepší místo na stopování je tam, kde jsou
na svodidlech nápisy stopařů. Načmáraný fixem,
kterým se píše na kartónový cedule jméno cílovýho
přístavu.
Protože odtud prokazatelně někdo odjel, jako já
teď.
Kapitáne, vezmete mě do Kalkaty? Peníze nemám,
jen dvě zdravý ruce.

(Ještě si vezmi překapávač, já ho nepotřebuju,
řekla. A povlečení vyper jednou za měsíc, špindíro.
Nejhorší bylo rozdělování společných fotek.)
„Jak ti říkají?“ ptá se mě ta neznámá víla. „Já jsem
Julie. Legrační, co?“
Spousta fajn lidí kolem jediného ohně.
Bručoun, co na bendžo fakt moc neuměl.
Puňťa, hezká holka s legrační přezdívkou.

(Věděla jsem, že mě nepoznáš, řekla. Seš pořád
stejnej.)
Marek Kožušník
1. místo - Próza nad 23 let
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Pavlína není žádná naivka.
„Lucko, o co jde?“
„No, víš, jeden známej je tady, tak bych jako
chtěla...“ musim s pravdou ven.
„Ježiši, jasně že zase chlap. Já se z tebe picnu!“
„Tak můžu?“
„Co mám s tebou dělat? Ale pojď se kouknout, jak
to kluci pojedou. Je tam velkej zabalák.“
Zaba-co? Ajó, to je to strašidelný dole.
„Jo, jasně že se kouknu, jenže když to sjížděj
kluci, jde jim to samo. My děvčata musíme vložit
více techniky.“ Ehm, tedy pokud jsme jí opravdu
nezapomněly.
Nadjíždím nad jez. Ještě kouknu na Danu na
břehu, tváří se potměšile. No ať. Zatím je to dobrý.
Kontroluju svůj elegantní posez. Neměla bych spíš
do kleku? Asi jo. Hlavně že je ta bílá košile nadohled.
Kouká se...
Do šlajsny jsem se docela trefila. Jak nás vzal
proud, zařvala jsem jen:
„Bejči!“
A pak to bylo jak ve zrychleným filmu. Fakt. Hodilo
to s náma stranou, zabalilo a už jsem polykala
andělíčky.
Ani nevim, jak jsem vylezla na břeh, asi mi někdo
pomohl. Pavla s klukama vytáhla loď, aha, jedno
pádlo pořád třímám já, aspoň že nejsem za úplnýho
ignoranta.
Jau, koleno.
Kecnu si na zadek, asi ne moc důstojně,
ohmatávám kloub.
Najednou cítím, že někdo zaclonil slunce, tak
zamžourám, to není možný, on!
Sametový hlas praví:
„Dovolíte, jsem lékař.“
No to já samosebou dovolím, obzvlášť když mi
jemně odtrhne ruce, pořád v křeči svírám koleno
a zírám do modřemodrých očí.
„Díky,“ vyjde ze mě.
Trnu, jestli mám dokonale depilovaný nohy. Jo,
snad jo.
Kolem postávají čumilové, no, asi pěkný
divadýlko.
„Nezdá se mi tam něco špatného, slečno,“ praví
doktor po příliš krátké době, „budete tábořit tady
dole? Ráno bych se radši mrknul. Zatím to nechte
v klidu.“
Otázku plaše přepošlu očima k Pavle.
„Jo, budeme dole v kempu. Děkujeme moc, pane
doktore.“
Juchůůů!

TAK ZASE NA VODĚ
Teda vůbec nechápu, co mě to popadlo. Asi mě
kousla tarantule, nebo co. Po těch letech zase
na vodě. Nechala jsem se ukecat, já hloupá. No
jasně, byl to vzdor, protože jsem se zase porafala
s Michalem, už zase machroval s novým auťákem.
Tim mě teda nenadchnul. Já chtěla někam k moři,
třeba na loď, nebo tak. Ne, on bez svýho mazlíka
nemůže bejt! A tak jsem na lodi, krucinál!
Přidala jsem se ke kámošce, jezdily jsme spolu na
vodácké tábory jako děti. Prej se to nezapomene
jako jízda na kole. No ještě kolo! To už vůbec ne.
Loď aspoň jede víceméně sama, pokud není samej
volej. Nehty asi dostanou zabrat, sakra, takovech
peněz. Plavky taky. Ta řeka má teda barvu, fujtajfl.
Aspoň že ty kempy už mají úroveň a jsou tam sprchy
s teplou vodou. Jak jsme tenkrát mohly přežít mytí
v řece, brrr.
A hele, už zase po nás pokukuje ten blonďák, no
já vím, kouká po Pavle, já nejsem jeho typ. Což o to,
je to pěknej mužskej, skoro jako Michal, a doprčic,
proč ho nemůžu jen tak vypudit z hlavy?
Přimhouřila jsem oči a nechala se laskat sluncem.
Je to docela prima. Dneska jsem porcelán, na
háčku je Dana. Pěkně naštvaná, protože včera to
bylo naopak a bylo pod mrakem, nemohla se takhle
slunit, che, smůla. A dneska bude víc jezů. Fandit
holkám budu, to jo.
„Jé, hele, to jsou pěkný chaty!“ slyším Danu.
No, jak která. Ale asi bych si vybrala. A u chat
matinky s dětičkama, taťkové s pivníma mozolama,
tak to teda ne. Dokonce pramička s takovou
rodinkou.
„No nazdar,“ pokřižovala se Dana, „tak jednou
skončit...“
„Zdar mládeži!“ zahalekal radostně taťka u vesel.
„Ale tak se přece nekončí“, pravila laskavě Pavla
za mými zády, „takhle se začíná. Vzpomeneš si na
mě, až budeš sedět na břehu, koukat na vodáky
a divit se, proč pořád někam jedou a nepoklábosí si
radši u kafe.“
„Ne, to teda nikdy!“ dušovala se Dana.
„Přijímám sázky,“ zavrčela jsem. Nelíbí se mi úplně
ani to, ani to. Jenomže co teda chci? Doprčic!
V nevelkém městečku jsme doplnili zásoby. Kluci
samozřejmě piva v plastových lahvích, no to je
úroveň. Tvrdí, že je to praktický, asi jo, ale proč ne
aspoň v plechovkách? To jsou zase cizácký manýry,
povídají.
Ale copak to máme před sebou? Žeby pěkná
šlajsnička? Teda ta Dana se dneska vyřádí!
Vystoupila jsem na břeh, jé, pěkná travička.
Na koze šlajsny postává konzilium starších, aby
rozhodlo, jak na to. To já se radši rozhlídnu kolem...
No nazdar, támhle je ten mladej doktor od nás
z polikliniky, asi tu má chatu, na vodáka je příliš
civilní. A kolem žádná buchta, nebo dětičky.
Běžím za Pavlou.
„Pavlí, nech mě to sjet na kormidle! Hele, to se
přece nezapomíná, jako na kole, ne? To zvládnu!“

Sakra, jsem asi z gumy, nebo co. Koleno v pohodě,
nic, přestalo to i bolet. No, trochu to zdramatizovat
musím, protože ráno je jak malovaný, nechce se
mi makat na háčku. Chce to klid, nařídil lékař. Po
dlouhých úvahách jsem zvolilala tričko sportovní
značky místo rafinovaného modelu, půjdu na to přes
sport. To nezaškodí. I když on moc na sportovce
nevypadá... Ale jo, něco dělat musí, to je vidět.
Typnu to na squash, nebo golf?
Kolem mě je ranní ruch, všichni ládují pytle
a snídají, já si hovím s nohou nahoře. Slunce stoupá
výš a mně stoupá tlak. Tak sakra, kde je...?
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„Kde je...“ ozval se náhle rázný ženský hlas, „...ta
raněná slečna?“
Zírám.
Uprostřed tábořiště stojí drobná ženská oškubaná
na kluka, džínové kraťasy, pruhovaný triko.
„Dobrý den,“ ujala se jí dobrotivá Pavla, „támhle.“
Namířila na mě ostře nabitej ukazovák a v koucích
jí zacukalo.
Pani, dívka, nebo co to je si to rázuje ke mně.
„Doktor Šťovíčková. Manžel musel do Prahy, tak
vás zkontroluju.“
Sedá si ke mně na deku, před můj kritický zrak.
Tričko asi ze sekáče, vlasy nijaký, oči čokoládový,
ten typ, co se nemusí líčit a přitom uhrane. Sakra.
Po koleni mi přeběhli pavouci jejích studených
ruček, brrr, až ve mně cuklo.
„Už to moc nebolí,“ hlesnu.
„Bodejť, jak říkám, v pořádku.“
Krátký a energický stisk ruky a je fuč.
No to mám dost. Doktor Šťovíčková, ten má teda
vkus, Šťovíček...
Zvednu oči a mám pocit, že mají ze mě všichni
akorát tak švandu.
„To nevymyslíš...“ ucedila Dana.
Pavla už to nevydžela a rozesmála se. No, jen se
směj, dojde na tebe, mračím se.

A taky že jo.
Uhájila jsem pozici porcelán.
„Šťovíčková je určitě ušní nosní krční a houby
pozná pochroumaný koleno!“ utřela jsem Danu,
když cedila mezi zubama slova jako „primadona“,
„střídání“ a tak.
Pavla je nekonfliktní typ, tak jí nějak uchlácholila
a já teda zase lenoším. No, trochu nuda, ale jsem
přece ještě v šoku, ne?? Pavla vlastně asi taky, ale
ta je zkušenější, odolnější.
Nojo, blonďák zase krouží kolem. Pche, modrý
oči, Pavlo, bacha.
Pak jsem se rozhodla hodit tu trapnou epizodku za
hlavu. Budu nad věcí. Modrá obloha, příjemná řeka,
hele motýl! A doprčic, komááár!!!
„Nemel se“ kárá mě Pavla.
Objeli jsme obloukem nějakou louku a cedule
nás upozorňují na blízkou osvěžovnu. Nu, limoška
s ledem, proč ne? Asi ta představa zafungovala
u všech, lodě se jako na povel vydávají doleva
podle šipek.
„Tam bude narváno,“ volá Pavla, „kousek dál je
lepší hospoda, ve stínu!“
Po chvilce přemýšlení se zase vydáváme dál.
Snad těch pár kiláčků navíc zvládnu. Dana to má
teda dost pitomý, zrovna to nějak neteče a je docela
pařák...
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Konečně. Jenomže to vypadá tak nějak...
opuštěně? Nojo, někdo asi vytuneloval prosperující
podnik, potažmo dřevěnou boudu s chátrajícím
přístřeškem a polámanýma lavicema. Zraky všech
se obrací k Pavle a té tuhne úsměv na rtech.
Míříme ke břehu, snad abychom se přesvědčili,
že to není humorná kulisa, ale opravdu zavřená
hospoda.
„Hospoda ve stínu, jo?“ drtí mezi zuby blonďákův
kamarád.
Několikery ruce popadnou ječící Pavlu a šup, je
ve vodě!
Pavla nadává a prská, letí ven a pobíhá po břehu
a hází po nás všechno, co jí přijde pod ruku. Hm, to
teda koukám. A blonďák taky. Ostatní se chechtají
a uhýbají před letícími předměty.
Tak. Ucho se utrhlo. A máš po blonďákovi,
Pavlínko.
Blonďák usedl na prkno, co bývalo lavičkou,
otevřel plastovou lahev se zteplalým pivem a loknul
si. Gestem mě pobídl, abych tak učinila též. Fuj,
chtělo se mi říct, ale pak jsem s povděkem přijala.
A jak jsem tak prolila hrdlem ten šílenej mok,
vstoupilo do mě nějaký dobro, či co a vydala jsem se
na záchrannou misi. Ale bacha, bude to filigránská
piplačka, není hloupej...
„Díky, bodlo,“ říkám a přisedám si.
„Hmmm,“ zavrčí on.
„To je, co?“ bradou ukazuju na chumel ztřešťenců.
„Hmmm...“
Opatrně, polehoučku, napomínám se. Nechám si
připálit cigáro se zlatým proužkem a naťukávám.
„Nojo, tenhle druh humoru jsem nikdy nepochopila.
Já jí lámu celý jaro, pojeď se mnou aspoň na Slapy,
přes den surf, tenis... hraješ taky tenis, žejo? Ne?
Hmmm. Večer taneček, všude plno známých, ne,
ona trvá na vodě. A eště těm puberťákům zastydlejm
servíruje švandu na zlatým tácu, aby se trochu
povyrazili. Vidíš, jak chrochtají blahem? Vsaď se,
večer se přilísají s kafem v ešusu, fuj...“
„Tak to je...?“
„Nojo, divadýlko. Ale konverzovat na kurtu
u koktejlu, to je jí proti srsti, s tim teda nepočítej.
Kdyby radši... počkej, kam jdeš? Zhaslo mi
cigáro!!“
Ty jó, dokázala jsem to! Cože? Hází jí do vody ještě
jednou, skáče za ní a chechtají se jak praštěný!
Nu, večer si můžu vybarvit modrý okýnko dobrýho
skutku... A vsadim botky, že dobrej skutek bude po
zásluze potrestán...
Hospůdku jsme nakonec našli, kousíček dál.
A neměli led. No jasně, už to začíná.

den! Ještěže skoro vůbec nemyslím na toho syčáka
Michala. Na ten jeho křídovej úsměv, jiskru v oku,
vtipný hlášky, sakra!
To mi ho jako každej bude připomínat, ne? Jako
třeba támhleten vystajlovanej frajer na můstku
ladně opřenej o zábradlí. No, abys nepřepadl,
chlapče. Jasně, taky křídovej úsměv a jiskru...
„Michale?“
„Lucinko! Lásko!“ začal frajer zcela neelegantně
poskakovat po můstku, „prodám klidně tu káru,
koupim třeba loď, miluju tě!!!!!“
Ráda bych se sluníčkově usmívala, ale obávám
se, že se culím jako imbecil.
Pavla bez komentáře míří ke břehu.
Ostatní zachovávají dekórum a jakoby nic pokačují
v krasojízdě. Kámoši moji.
A já se vrhám do pevné náruče, která je zocelená
hodinami v posilovně. Nu, pár hodin výcviku a bude
král šlajsny! Nasávám mužnou vůni předrahého
parfému, ke kterému když se přidá troška toho
ohníčkovýho kouře, bude dokonalej!
Michal přiskakuje k lodi a mocným tahem vydoluje
loďák, hm, efektní, avšak můj je ten vedle.
„Pardón, slečno,“ odmění vykulenou Danu svou
pozorností a já, ušlechtilá, jí to přeju!
Michal napravuje roztomilý omyl a ruku v ruce
kráčíme k nablýskanému bouráku.
Rychle se otáčím a volám:
„Ahój!“
„Ahóóóój,“ ozve se sborově a lodě mizí za
zátočinou.
Vítězslava Felcmanová - Víťa
3. místo - Próza nad 23 let

U.S. IN MEMORIAM
Od včerejšího večera hustě prší a přes krajinu
táhnou cáry šedivý mlhy. Ochladilo se tak, že nám
mrznou prsty, když utahujeme přezky na tornách,
a od úst nám stoupají obláčky páry. Vítr je odtrhává
od hladových úst sotva otevřeme pusu, a tak radši
moc nemluvíme. Před pár dny začal květen, měsíc
kvetoucích stromů, jejichž koruny hučí včelami,
ale tady nám nad hlavou hučí jen vrcholky smrků
ohýbaných studeným západním větrem. Včera
večer se nám nepovedlo rozdělat oheň, a tak jsme
se jen zabalili do navlhlých kousavých dek, stočili
U.S. torny pod hlavu a v přetrhávaném spánku se
protloukli nocí do ještě nevlídnějšího rána.
Před dvěma dny jsme ve Starém Brunstu doplnili
zásoby chleba a jako návdavek dostali láhev domácí
pálenky. Nebylo to žádný fajnový pití, naopak to
vzadu na jazyku trošku koplo, ale v současný
situaci to byl jedinej záchrannej kruh uprostřed
těhle podmáčenejch lesů. Na západě se definitivně
zatáhla černá opona mraků a krajem místo herců
odříkávajících divadelní štěky putují provazy deště.
„No tak, Jacku, dopřej svým kamarádům trochu
potěšení a vybal aspoň tu láhev, když už v tý kabele

Vida, jak voda zušlechťuje. Ráno jsem dobrovolně
a skoro bez reptání přijala nelehkej úděl háčka a za
zlomyslného pohledu Dany mě třikrát zlila šlajsna.
Ale to už mě snad ani nerozhodilo. Chvílema jsem
se dokonce přistihla, že si pobrukuju nějakou
odrhovačku, co pěli večer u ohně. No nazdar, jde to
se mnou z kopce. Ulomil se mi třetí nehet, hovado
mě kouslo do lýtka, v hospodě zase nebyl led.
Nojo, dobrý skutky.
Pavlínka vesele laškuje s blonďákem, Dana
provokuje rozvalená v lodi, řeka neteče, to je zase
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nemáš sbalenou žádnou ženskou,“ procedil Johny
skrz rozpraskané rty, ze kterých mu visela cigareta.
Láhev šla z ruky do ruky a než se dostala zpět ke
mně, zbývala v ní sotva čtvrtina. „Díky bohu, že
v týhle zatracený divočině nevládne prohibice,“
povzdechl si sám pro sebe John a zastrčil cigaretu
zpátky do pomuchlané krabičky. Nemělo smysl
zkoušet zapalovat oheň, když nechytly ani cigarety
pečlivě střežené v náprsní kapse vojenské bundy,
a tak jsme vyrazili bez snídaně směr Zhůří. S trochou
štěstí bychom mohli mít večer nohy v suchu a kus
teplýho žvance před sebou. Dá-li Bůh a neutopíme
se jako myši někde napůl cesty.

hlavou, prát v takovémhle počasí. Jednoznačně
špatné rozhodnutí, licitovala mysl ve své derniéře.
A pak přišel další poryv větru, vyvlékl třepotající se
kapesník z okenicové kličky a mrštil jím do louže na
dosah mojí ruky. Ve svém letu i dopadu připomínal
mrtvého ptáka, který proráží svým bezvládným
tělem vodní hladinu. V okamžiku, kdy se nad ním
krvavá lázeň zavřela, přestalo pršet a svět kolem
zčernal...
Ztěžka jsem odlepil jazyk od patra a nasucho
pokl. V nastalém tichu ten zvuk pohybujícího se
ohryzku vyzněl nepatřičně hlasitě. Vždycky jsem si
říkal, že omdlím, až uvidím tolik krve. Ale teď, když
přišlo na lámání chleba, se tak překvapivě nestalo.
Tělo se z nějakého nepochopitelného důvodu
nezačalo kácet, nespustilo ohňostroj barevných
skvrn před očima signalizující pokles krevního tlaku,
aby obětovalo periferní oblasti těla ve prospěch
důležitějších orgánů. Nedokázal jsem se odtrhnout
od té nepatrné dírky uprostřed krvavého pole přede
mnou. Vzduch houstl. Po mé pravici se objevily oči
a sledovaly mě. Čekaly na reakci, na sebemenší
zaváhání. Ticho by se dalo krájet jako sváteční
jablkový koláč na nedělním stole. Bylo potřeba
se rozhodnout. Sevřel jsem pevněji pěst v pravé
kapse a pomalu ji vytáhl. Na stůl přede mnou dopadl
zmuchlaný šedozelený obdélník papíru. Kostky byly
vrženy – Alea iacta est.
„Správný rozhodnutí, mladej,“ mlasknul spokojeně
majitel army shopu a sroloval předmět doličný.
Pečlivě vyvedené iniciály J.E.W. a rok 1945
mi zmizely z dohledu. „Jen by to možná chtělo
vyprat, než si to hodíš na záda,“ uchechtnul se
nepřiměřeně situaci a podal mi balíček. Mátožně
jsem se vypotácel z obchodu na ulici se svou první
originální U.S. tornou v podpaží. Ačkoliv byl květen,
měsíc květoucích stromů, ulici skrápěly provazy
deště a studený vítr třepotal vypraným prádlem na
balkoně činžovního domu. Podíval jsem se ještě
jednou vzhůru na bílé vlající prádlo.
Prej vyprat, zakroutil jsem sám pro sebe hlavou.
Absurdní, prát v takovémhle počasí!

S myšlenkou na přespání pod střechou se
i v houstnoucím dešti kráčelo podstatně lépe,
ačkoliv se vojenské kanady bořily do vodou
nasáklých mechových polštářů stále hlouběji. Lehce
po poledni jsme na šedém horizontu zahlédli špičku
kostelní věže. Trčela němě k zamračenému nebi
a kolem ní začaly ze zvlněné krajiny vystupovat
roubené chalupy. Cestou, kudy jsme kráčeli, se
hnaly bahnité proudy vody a snad kvůli mým
čvachtajícím botám se mi vloudila do hlavy Píseň
opilých námořníků. Slova pasovala pěkně do kroku,
kamarádi si začali pobrukovat se mnou a vesnice
se rychle přibližovala. Poslední sloka nám vyšla
akorát k prvnímu stavení, kde se ve větru třepotal
kapesník uvázaný na okenici. Vypadalo to jako by
s ním vítr mával do rytmu písně všem příchozím na
pozdrav. Přes mokré rty mi přeběhl sotva znatelný
úsměv. Oči pátraly po domech, které působily
téměr opuštěným dojmem. Pak ale doputovaly až
k domu číslo 44. Stála před ním povědomá vozidla
a den byl najednou i přes dešťovou oponu jasnější.
Kamarádi jsou tady! Bude kus teplýho žvance,
budou suchý cigára a střecha nad hlavou a všechno
bude, proběhlo mi hlavou. „Dívejte, kluci!“ namířil
jsem prst tím směrem aniž bych tušil, že si v tu
chvíli někdo namířil i na mě. Radostně jsme přidali
do kroku a popichovali se mezi sebou. Když jsem
míjel okno jednoho z domů, zahlédl jsem v něm na
okamžik naše rozesmáté obličeje, ale k mému údivu
jsem tam uviděl ještě něco jiného. Jiné oči, cizí,
a z toho, jak se dívaly, mi přeběhl mráz po zádech.
Ty oči měly strach...
Dřív než jsem mohl cokoliv říct, přišel poryv větru,
do prsou se mi opřely dešťové kapky studené jako
led a mně najednou došlo, o co tu vlastně jde. To
nejsou naši..., to vůbec nejsou naši! Z té myšlenky
mě najednou bolestně píchlo u srdce a v torně bylo
slyšet zvuk praskajícího skla. Po zádech se mi
rozlil studený pot smíchaný se zbytkem pálenky.
Hajzlové, pomyslel jsem si. Ani ten poslední hlt
chlastu nám nedopřáli! Vzdech se mi dral přes rty
bolestně jako když novorozenec přichází na svět.
Zachytil jsem vyděšený pohled Johnyho, který
křečovitě svíral kvér a křičel na ostatní: „V kostele,
na věži!“ Vrávoravě jsem popošel pár kroků než
jsem se na zápraží jednoho z domů skácel do
bahnité louže. Až tam, s pohledem upřeným ke
kostelní věži, jsem si všiml, že na každém stavení
visí malý bílý kousek látky, jako by zrovna na dnešek
připadlo praní velkého prádla. Absurdní, blesklo mi

Pavla Slepičková - Pavlís
2. místo - Próza Oldpsavci
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PRELET NAD
KUKUČÍM HNIEZDOM

BEROUNCE
... a v jiném ránu
znovu přikovaný - k jejím očím
ještě začarovanou,
nedospanou řekou - brodí se
svítání

Posledný pohár večera
dopíja
oko luny
vlasy vánkom nehybné
vpletené
do koruny
pahreba nočnej oblohy
zohrieva
skrehlé dlane
hlavou tiahnu obrazy
jak cesty
rozčesané
z konárov dávnych príbehov
padajú
vtáci mĺkvi
a bosé kroky tulákov
čo na cestách
nedotĺkli
v krajine plnej prorokov
stratených
Jánošíkov
oči starých kamarátov
uprené
do košíkov
hlboké brázdy brieždenia
slnko je
rozorané
ranené vrany krákajú
a máme
dotúlané

ale přece
v náznaku zapuzené tmy
převozník - právě odráží
/ne/ nevzbudí tě
jsi klidná spící hladina
v kempu za mostem
co řeku protíná
v hodině spěchající k létu
po nočních deštích (k časům úhořů)
to jak si červen
pod Branovem napěchoval
dýmku
ještě mi zbývá
poslední doutník
(a kapka nostalgie)
lapený na třpytku
v úsvitu Berounky - počkám
co uděláš...
Petr Švarc - Bobeš
2. místo - Poezie nad 23 let

FAREBNÝ SVET
Nevinné modré oči
Len morský chlad
Červená kravata škrtí
Až jazyk von
Krížom-krážom kerka
Pod hnedou vestou
Dúhový pride
Len trochu kože
a všade
všade
na slovách biela pena

Peter Jokl - Joko
1. místo - Poezie Oldpsavci

White power
proti
Yellow river
a v žilách
a všade
všade
red
red blood
Budeme v žiari ohňa
ešte aspoň trochu zelení?
Adalbert Mezei - D‘Ady
3. místo - Poezie Oldpsavci
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V letošním ročníku se sešlo celkem 108 výtvorů od
22 autorů, černá proroctví, že soutěžící budou líní
zaslat své fotky vytištěné na papír, se tak nenaplnila.
Nejvíce příspěvků dorazilo do kategorie Zbytek světa
(32) a Trampové (25), v ostatních kategoriích soutěžilo
příspěvků výrazně méně (Brdy 10, Retro 14, Grafika
12 a Tvořivost 15). Neznamená to však, že by nebylo
z čeho vybírat, zvláště v kategorii Tvořivosti bylo zvolit
vítěze opravdu těžké, všechny zaslané příspěvky byly
velmi kvalitní a od pohledu také velmi pracné. Porotu,
která na sebe tento nelehký úkol vzala, tvořili Daniil
Belokopytov – Dan, Zbyněk Kolář – Echo, Jiří Macek
– Čiksika, Bohdan Mezei – Haluz, Iva Pohunková
– Kawi, Tomáš Macek – Netopýr a Magdalena Karelová
– Waki. V případě rovnosti bodů v první trojici uděloval
Jan Pohunek – Přebral malá plus.
Soutěžní příspěvky z tohoto ročníku i z let
minulých si můžete prohlédnout na rajčeti Trasy:
www.soutez-trasa.rajce.idnes.cz

Výsledky 23. ročníku
soutěže Trasa 2016

Do příštího ročníku zůstávají kategorie stejné a do
každé z nich můžete zaslat až tři fotografie (v případě
Grafiky a Tvořivosti fotografie svých výrobků). Každý
příspěvek je třeba zaslat jak elektronicky na e-mail
trasainfo@googlemail.com, tak vytištěný na adresu
Jan Pohunek, Dvorecké náměstí 4, 147 00, Praha 4.

Dědek Trasák (putovní hlavní cena)
Peter Pintér – (F)Otep s fotkou Hmly v Komovách
Kategorie Brdy jsou nejhezčí světadíl

Uzávěrka soutěže Trasa 2017 bude 28. února 2017.
Podrobnější pravidla, představení jednotlivých kategorií
a ohlášení případných změn naleznete na webu:
www.trasa.webnode.cz.

1. místo: Miroslav Dvořáček – Dub:
Padrťské rybníky – Zrcadlo
2. místo: Stanislav Khol – Pavouckej: Šupácký ráno
3. místo: Miroslav Žucha – Faust: Brdský ráj II

Na vaše dílka se těší tým organizátorů
Kawi, Přebral, Višňák a Waki

Kategorie Trampové
1. místo: Peter Pintér – (F)Otep: Oheň T. O. Veselý býk
2. místo: Filip Dušejovský – Will: Fascinován plameny
3. místo: Filip Dušejovský – Will:
Už se vaří voda na kávu...
Kategorie Zbytek světa
1. místo: Peter Pintér – (F)Otep: Hmly v Komovách
2. místo: Adalbert Mezei – D’Ady:
Javorníková dolina na Muráni
3. místo: Peter Pintér – (F)Otep: Cesta za slnkom
Kategorie Retro
1. místo: Bohumil Drmla – Bátožník:
Na skále nad Starou řekou
Kategorie Trampská grafika
1. místo: Martin Šlápota – Šlápi: Zvadlo na potlach
2. místo: Pavel Doležal – Andra: Zvadlo pro kamarády
3. místo: Adalbert Mezei – D’Ady:
PF 2016 D’Ady & Túlavá Jackie
Kategorie Trampská tvořivost
1. místo: Peter Krajčovič – Bublina:
Totem Trnavských trampských osad 2011
2. místo: Jana Mizerová – Froschka: Indián
3. místo: Pavel Doležal – Andra: Placky s portréty

Jana Mizerová – Froschka: Indián
2. místo v kategorii Trampská tvořivost

Všem vítězům gratulujeme!
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- Soutěž je tematicky zaměřená na práce zasvěcené přírodě, trampování a toulání
po zemi, skalách i vodě.
- Soutěží se v těchto kategoriích: - OLDPSAVCI - PRÓZA
- OLDPSAVCI - POEZIE
v těchto kategoriích soutěží ti, kteří získali v soutěži tři a více cen, z toho aspoň jednu nad 23 let
- NAD 23 LET - PRÓZA
- NAD 23 LET - POEZIE
v těchto kategoriích soutěží ostatní v době uzávěrky starší 23 let
- DO 23 LET - PRÓZA
- DO 23 LET – POEZIE
v těchto kategoriích soutěží psavci v době uzávěrky mladší 23 let
- Pokud se v kategoriích do 23 let nesejde dostatek příspěvků, budou autoři soutěžit
v kategorii nad 23 let a nejlepší práce získá Malého Trapsavce
- Nejlépe ohodnocená práce bez rozdílu kategorie získává hlavní cenu
- ZLATÉHO TRAPSAVCE
- Každý účastník může do soutěže zaslat maximálně tři povídky a maximálně tři básně.
- Omezení délky prací je 1800 slov (podle údajů textového editoru - Word, OpenOffice atd).
- Své práce posílejte na kontaktní e-mail: soutez.trapsavec@seznam.cz
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, adresu.
- Uvítáme, když nám současně pošlete svoji aktuální fotografii.
- Pokud je to nezbytné, můžete posílat práce běžnou poštou na kontaktní adresu (v jedné kopii).
Na přiložený lístek prosím uveďte své občanské jméno a kategorii, případně i adresu a věk.
Jestli chcete poslat zvadlo na slavnostní oheň s vyhlášením výsledků, přiložte ofrankovanou obálku
se zpáteční adresou.
- Zasláním své práce do soutěže dávají autoři pořadatelům právo ke zveřejňování těchto příspěvků na
internetu i v tisku, a také je používat k propagaci soutěže.
- Organizátoři soutěže budou i nadále oslovovat autory a autorky účastnící se soutěže a vydávat jim
sbírky.
- U příležitosti vyhlášení výsledků bude vydán sborník vítězných prací, který bude všem účastníkům
k dispozici zdarma.
Uzávěrka soutěže Trapsavec je o půlnoci 28. února, v přestupné roky 29.února
Kontakt: Jan Hafran Frána, Lísková 20, 312 00, Plzeň
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Aktuální informace o dění kolem naší literární soutěže najdete na stránkách www.trapsavec.cz.
Běží na nich oblíbené trapsavecké počítadlo, ukazující aktuální počet došlých příspěvků, v rubrice
„Knižní novinky“ se dozvíte o nových titulech, ať už z edice „Trapsavecké Miniatury“, tak i o knihách
z produkce jiných vydavatelství, které mají blízko naší tématice, případně, které vycházejí
trapsaveckým autorům. V rubrice „Osobnosti“ jsou představovány největší trapsavecké hvězdy
a legendy, ze sekce „Ke stažení“ je možné si stáhnout příspěvky z jednotlivých ročníků a slezin,
či dokonce podle přiloženého návodu si z nich svázat knihu.
Další možnost, jak být se psavci či příznivci soutěže v kontaktu, je skupina TRAPSAVEC
na Facebooku.

Trampský časopis PUCHEJŘ
Začal vycházet v nové podobě a to plnobarevně na křídovém papíře, v rozsahu 44 stran.
Po dlouhých letech vydávání (od roku 1994) se konečně dospělo k tomu, aby zde mohl být
reprezentativní trampský časopis.
V Puchejři najdeš rubriky Drby a zvěsti (4 strany
aktualit, oznámení, pozvání), Historky s prošlou
záruční lhůtou (veselé, smutné i divoké příběhy
z vandrů), Próza a poezie (trampské povídky
a básně), reportáže z vandrů doma i po světě,
potlachů a dalších trampských akcí, články
věnované trampské historii, rozhovory, kreslený
humor, komiks na motivy trampských písní...
Pravidelnými spolupracovníky a redaktory jsou:
Miki Ryvola, Fredy Schubert, Vokoun, Tony
Linhart, Šlápi, Tony, Hanka Hosnedlová, Hafran,
Tom Zvědělík, Kavče, Waki, Belmondo, Kytka,
Hadži, Kokeš, Kameňák, Lexo, Windy Bill, Pavlís,
Mates a mnoho dalších psavých kamarádů
a kamarádek, kteří do Puchejře jednou za čas pošlou
nějakou tu aktualitku.
Předplatné na celý rok je i s poštovným 190 Kč.
V případě zájmu stačí napsat na e-mail: puchejr@volny.cz, dopis na adresu redakce:
Puchejř, Komořanská 87/13, Praha 4, 143 00, nebo poslat SMS na telefon 608 774 099.
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Galerie letošních úspěšných autorů.
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