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VÝSLEDKY 43. ROČNÍKU 
LITERÁRNÍ SOUTĚŽE 
TRAPSAVEC
Zlatý Trapsavec
Tetička a termoprádlo 
– Tomáš Daněk – Tom  (Praha)

Próza do 23 let
1. místo + Malý Trapsavec – Tato noc byla zvláštní  
  – Karolína Křenová (Vysoké Mýto)
2. místo  – Zkouška z dospělosti 
 – Renáta Nová - Trenky (Horní Bělá)
3. místo  – Zápisky z deníku 
 – Radka Cieslarová (Třinec)

Poezie do 23 let
1. místo – Lesní múzy – Lenka Šumanová (Praha)
2. místo – Starý poutník – Jaroslav Křížek (Časy)
3. místo  – neuděleno

Próza nad 23 let
1. místo  – Na Vinohrady 
 – Tomáš Racek – Tom (Praha)
2. místo  – Svěrák 
 – Zuzana Procházková – Jesse (Praha)
3. místo  – Bulldog – Tomáš Daněk – Tom (Praha)

Poezie nad 23 let
1. místo  – Večerní intermezzo 
 – Radovan Voříšek – Drobek (Brno)
2. místo  – Podzim se hlásí 
 – Petr Doležal – Dollyk (Hlinsko)
2. místo  – Rok poté 
 – Hakenová Barbora – Bára (Jesenice)
3. místo  – Spojeni 
 – Petr Doležal – Dollyk (Hlinsko)
3. místo  – Že už asi nenaskočím 
 – Petr Švarc – Bobeš (Chlumec)

Próza Oldpsavci
1. místo  – Námluvy – Jan Frána – Hafran (Plzeň)
2. místo  – Voriginál, vole! 
 – Pavla Slepičková – Pavlís (Strakonice) 
3. místo  – Kotvení – Jan Valeš – Jeňýk (Holýšov)
3. místo  – Holky těžký to maj...
 – Miroslav Marusjak – Miky (Olomouc)

Poezie Oldpsavci
1. místo  – Kvílenie lesného chodca 
 – Peter Jokl – Joko (Partyzánske)
2. místo  – Vandr k sedmdesátce 
 – Miroslav Novák – Kazatel (Brno)
3. místo – Ve jménu Pajdy 
 – Jan Frána – Hafran (Plzeň)
3. místo  – O vydařeném vandru s nevydařeným koncem
 – Petr Soldát – Harmonika (Český Krumlov)

Ahoj kamarádi.
Máme za sebou další, už 43. ročník, trampské 

literární soutěže Trapsavec. Letošních 212 příspěvků 
je sice méně, než rekordní loňský rok, ale i tak je to 
velice slušné. Je příjemné, že se objevují další noví 
autoři a že i ti dosavadní stále píší a zlepšují se. Je 
to vidět i na tom, že letos hned tři autoři vstoupili 
mezi Oldpsavce tím, že již získali tři a více umístění. 
Je třeba každému z autorů poděkovat za to, že nám 
své práce poslal a my si velmi vážíme každého díla, 
které nám dorazí.

Než se začtete do výsledků a do vítězných prací, 
musím kromě autorů ještě poděkovat všem, co 
mi s organizací a přípravou letošního Trapsavce 
pomohli, porotě, která práce poctivě ohodnotila, 
Pavlís za ilustrace a grafiku, která celý letošní 
ročník provází, Kawi za kontrolu příspěvků, jejich 
zatřídění a pomoc s přípravou zvadla, Šlápimu za 
zalomení a grafické řešení sborníčku, Tonymu za 
zajištění tisku, sdružení Loukaři za zapůjčení jejich 
tábořiště, starostce Kadova paní Tomanové za 
vstřícný přístup a ochotnou pomoc se zajištěním 
našeho ohně a samozřejmě i všem, kdo nám přijeli 
pomoc s přípravou akce, muzikantům, kteří nám na 
vyhlášení výsledků zahráli.

43. ročník skončil, ten další ale právě začíná. 
Těším se na vaše příspěvky a přeji, ať vás na vašich 
trampských a vodáckých cestách líbají múzy!

Hafran

Porota:
Vlastimila Hlavatá – Aťka   /   Vojta Tomáško – Kiďák
Stanislav Dlouhý – Hadži  /   Milan Plch – Belmondo
Jakub Košíček – Kuba  /   Jan Pohunek – Přebral 

Noví Oldpsavci:
Petr Doležal – Dollyk
Tomáš Daněk – Tom
Tomáš Racek – Tom
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BULLDOG  

Doba odjezdu se blížila, a Ív pořád nikde. 
Vyhlíželi jsme z okénka vlaku, nalepení jeden na 

druhého jak teplí bratři, a naše nervozita vzrůstala se 
čtvercem času. A to Kráva ještě hrotil situaci dotazy, 
jestli třeba někdo nedostal parte a proč ho neposlal 
dál!

Pan výpravčí vyšel na peron, rozhlídl se, zapískal 
stejně nevhod jak rozhodčí na Spartě a pomalu zve-
dal plácačku. 

A vtom vyletěl od pokladen Ív v plné polní a pádil 
přes koleje. 

Pan výpravčí byl patrně skrytý příznivec trampin-
gu, protože pohyb plácačky se na okamžik zastavil… 
Tři! Dva! Jedna! Teď!

Za Ívem bouchly dveře vagonu, plácačka vyletěla 
k nebi a vlak se pohnul.  Do kupé se vpotácel uřícený 
Ív a těžce dopadl na sedadlo. Parta byla pohromadě!

Nad námi se mihnul betonový přízrak Mostu inte-
ligence a my jeho obloukem projeli jak branou k svo-
bodě a dobrodružství.

Začínal další víkend s modrou oblohou a brnká-
ním špatně sladěných kytar, se stokrát odezpívanými  
a přesto pořád novými písničkami, s vůní táboráku  
a s kamarády, s kterými jsme si kolikrát lezli na nervy 
tak, že by je člověk zabil, ale bez kterých by to zase 
nebylo ono.

„Magore, kde’s trčel tak dlouho?“ reptal Kráva, 
„teda, vono né že by’s nám chyběl, aspoň by byly vět-
ší porce guláše, ale todle vod tebe vypadá skoro jako 
nedochvilnost!“

„Měl jsem obchodní jednání,“ smál se Ív, „počkejte, 
až uvidíte…“

„Co?“
„No… až potom.“
„Ále, nenavaluj. Prostě se vyžvejkni, ať má dušička 

pokoj.“
„Ne, kluci, to fakt nejde. Ale já vám to povím, urči-

tě… potom,“ bránil se Ív.
„Hergot, ty jsi tajuplnej jak ostrov,“ dopálil se Krá-

va.
„Ne, kluci, neblbněte, potom…“
„Nepomohlo by ti třeba mučánkování?“ zajímal se 

Sirka, „Uvážem tě na hajzlu a budeme ti zpívat Stán-
ky na levnou krásu, dokud se nepřiznáš.“

„Anebo obráceně. Budeme mu zpívat Stánky a na 
hajzl ho nepustíme!“ vylepšoval Sirkův návrh Potáp-
ník, „Musíme kombinovat morální nátlak s hrubým 
násilím.“

Přicházeli jsme stále s novými a onačejšímu návrhy 
a smíchy jsme začínali škytat.

„Nechte toho, kluci, už se po nás lidi dívaj!“  
řekl Ív.

To nás uzemnilo. Tohle nemohl říct Ív, kterého 
jsme znali! Za tím muselo vězet něco děsně… děs-
ně… já nevím jakého.

Ale vlak už šplhal do skal sázavského kaňonu a pod 
námi se zaleskla hladina řeky. Mávali jsme vodákům 
a lesy mávaly nám… a co nám bylo vlastně po tom, 
jaký dělal Ív kšefty?

I když - něco v tom přece jen vězelo. Všiml jsem 
si, že žebradlo, které by jinak hodil do sítě pro zava-
zadla, měl Ív celou dobu na klíně a v tunelu je držel 

oběma rukama… ale co je mi do toho. Ať si trhne 
nohou, tajnůstkář!

Vlak zaduněl na viaduktu nad Kocourskou roklí, 
proletěl posledním tunelem, a za Jílovým jsme začali 
počítat – jeden průkop, druhý, Rodné údolí… a po-
tom zaskřípaly brzdy, kola zabušila do vekslí a Posá-
zavský Pacifik stanul v Kameňáku.

Vysypali jsme se z vlaku.
„Ták… a jde se k Adenaurovi na jedno živý!“ řekl 

Kráva.
„Hele… nepudem rovnou na kemp?“ zaprotestoval 

Ív. 
Vytřeštili jsme na něj oči.
„Musíme do civilizace,“ řekl Sirka starostlivě,  

„a půjčíme si teploměr. Tohle už není normální,“  
a položil Ívovi ruku na čelo.

Protože Adenaur, to nebyla jen nádražní restaura-
ce. To byla důležitá trempská instituce!

Nahrnuli jsme se do lokálu, jen Ív šel, jakoby ho 
strkal.

Hostinský Adenaur vyplachoval půllitry. Když nás 
uviděl, svraštil hubenou tvář, k nerozeznání podob-
nou někdejšímu německému kancléři, a ironicky 
protáhl –

 „Tuláci pustiny! No nazdar, to zas bude v lese braj-
gl!“ 

Ale vrásky se smály, Áda měl trempy rád. 
 „Pivo?“ zeptal se úplně zbytečně a začal fackovat 

pípy, jak to uměl jedině on, „tak si pro to pojďte, 
panstvo, pět piv a malej rum!“

„Rum? Ale ten jsme přece…“
„Ten je támhle pro Íva. Čumí jak přešlej mrazem. 

Co mu je, uprchlo mu včelstvo?“
Ív vyskočil, zase si sedl a měnil barvy jak duha.
„Von vyhrál milion na burze,“ řekl Kráva, „jenže to 

tutlá, aby za nás nemusel platit.“
Ív trochu upil a začal se sbírat. 
„Kluci, já jdu napřed…“ a zvedl se jak mlha. 
„Zblbnul,“ komentoval to Kráva stručně.
Vychutnali jsme popovického kozlíka a vyrazili 

vzhůru do Kněžích hor, nejkrásnějšího koutu Po-
sázaví. Lesní cestou k Pohanským kamenům, pak 
úbočím dolů do Vlčí rokle a zas nahoru pod Váňův 
vrch… Přešli jsme houpavý můstek nad soutěskou  
a zapadli do bludiště opuštěných lomů.

Byli jsme na Canadě! 
Ív nás už čekal. Vrhl se k nám a jen hořel, jak už dál 

nedokázal držet tajemství. Teď měla přijít jeho velká 
chvíle! Zalovil v žebradle a my jsme konečně viděli, 
co ho tak celou dobu plnilo adrenalinem – v ruce dr-
žel revolver!

 „Buldog, pětirannej, ráže pětačtyřicet!“ řekl s vítě-
zoslavným úsměvem.

Shlukli jsme se kolem něj. Masivní kousek železa 
se zčernalou pažbičkou a trochu otřelou rytinou na 
bubínku šel z ruky do ruky, každý si ho chtěl potěž-
kat, bleskově vytasit z pomyslného pouzdra anebo 
skolit stejně pomyslného Calderu… Panečku, s ta-
kovou mrňavou mašinkou v ruce se člověk hned cítí 
jak John Wayne! Ani se mi nechtělo poslat zbraň dál. 
Zvlášť ne Krávovi, který nevěděl nic lepšího, než si ji 
přiložit ke spánku! 

„Tak todle jsi před náma schovával?“
„No jo, to si ve vlaku vytasit vopravdu nemoh’!“
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„Nebo u Adenaura – páni, to by byl rachot!“
„A kde’s ji sehnal?“ zeptal se Potápník.
Ív se zhluboka nadechl.
„Na blbé otázky se neodpovídá,“ pravil velebně,  

„a ty úplně blbé se nemají ani pokládat!“
„A když se zeptám, jestli máš náboje?“ zkusil to Sir-

ka.
Ív se plácl přes kapsu – „Jasně, vyjdou na každýho! 

Mám i terče, pro celou partu.“
Vytáhl z báglu svazek papírů a vydal se na druhý 

konec kempu, k trosce nedostavěného srubu, a jeden 
z terčů tam pověsil. Vrátil se k nám a revolver nabil 
– se zájmem jsme přihlíželi, jak se to dělá – pak krátce 
zamířil a v rychlém sledu vypálil několik ran. Ozvěna 
výstřely popadla, zatočila jimi nad kempem a mno-
honásobně je vrátila odrazem od skal.

Kempem začpěla vůně střelného prachu, která, jak 
známo, každému drsnému westmanovi lahodí víc, 
než Chanel č. 5.  

Ív položil revolver opatrně na složenou celtu, sám 
sobě zavelel „K terčům!“ a zamířil ke srubu. 

Sehnuli jsme se nad zbraní. 
Kráva položil ruku na hlaveň –  „Je teplá,“ ujistil 

nás nadšeně.
Každý se chtěl přesvědčit. Všichni si ji aspoň po-

hladili, a Potápník neodolal a zkusil taky stisknout 
spoušť. Kohoutek se pohnul a s tichým cvaknutím 
narazil na úderník. Potápník ucukl, jako kdyby byla 
zbraň rozpálená do běla!

Přišlo mi to k smíchu, ale trochu mě zamrazilo po-
myšlení, že hlaveň v tu chvíli mířila přímo na Ívova 
záda.

Ív vyměnil terč a vracel se k nám náramně spoko-
jeně.

„Dobrý – držím to v ruce poprvý vod tý doby, co 
mě vyhodili ze Svazarmu, ale furt mi to jde!“ povy-
koval nadšeně, „Desítka, dvě devítky… ba ne, tohle je 
spíš taky desítka, sedmička… Hergot, kde je ta pátá 
rána? Ta mi úplně ulítla… nebo že bych vypálil jen 
čtyři?“ 

Zvedl revolver, vyklopil bubínek a stiskl vyhazo-
vač.

Do dlaně mu sklouzlo pět nábojnic.
A z jedné z nich dosud trčela kulka!
Ív ji otočil – „Je naťuknutá,“ řekl překvapeně, „Se-

lhala! To je divný – jak to, že jsem si toho nevšiml?“
Kemp se kolem mě zatočil, div jsem neupadl. Polilo 

mě vedro i zima současně…. Rozhlédl jsem se po klu-
cích. Potápník byl ve tváři úplně bledý, vlastně spíš 
světle šedivý, ale ani ostatní nevypadali o moc líp. 

Ív měl oči jen pro zbraň. Znovu nabil, zatočil bu-
bínkem a obrátil se k nám – „Tak, pánové, kdo si 
chcete vystřelit? …Hele, co je to s váma?“

„No, víš…“ zachraptěl Kráva, „my… my musíme 
jít pro dřevo!“ 

Dal se zbaběle na útěk a my za ním. 
U můstku přes soutěsku jsme se zastavili- 
„Kluci,“ řekl Kráva s povzdechem, „o tomhletom… 

nikomu… ani slovo! A Ívovi už vůbec ne!“
Mlčky jsme přikývli.
Bylo to jako přísaha, kterou jsme nikdy neporuši-

li… až teď. 
Tomáš Daněk – Tom

3. místo – Próza nad 23 let

HOLKY TĚŽKÝ TO MAJ…

Za oknem opojně voní jaro. Čtení pohádky před 
spaním Barunce. Padám na držku. Takhle to fakt dál 
nejde. Na všechno sama. Potřebuji z toho kolotoče 
vypadnout. Pořádně se vyspat, jen tak ležet v trávě, 
nic nedělat, jen tak bezcílně se toulat lesem, kašlat  
na čas.

Barča usíná. Čeká mne žehlicí prkno a hromada 
prádla. „Žehlení by se mělo zrušit!“ Petr je zase ně-
kde v trapu. Ani se nenamáhal mi zavolat, kdy přijde. 
Poslední dobou se chová jak podnájemník, co má na-
vařeno, stravuje se tu, používá koupelnu a záchod. 
Podnájemník, co má vypráno, vyžehleno, čistě po-
vlečenou postel, do které se svalí vedle mne a usne 
jak špalek. Sobec jeden! Dělá si, co chce! Kamarádi, 
sleziny, vandry, potlachy, kapela, hraní, zkoušky. 
Všechno beze mě a Barunky. Domů se chodí akorát 
vyspat.

Taková velká láska to byla. Každý nám záviděl. Půl-
ka, možná i víc z toho, co jsme spolu plánovali, se 
vůbec neuskutečnila. Byla jsem mladá, zamilovaná, 
nadšená, naivní, blbá. A před maturitou těhotná, 
ale o tom jsem ještě nevěděla. Důsledek naší touhy 
a milování v lese ve spacáku pod širákem. Zem opoj-
ně voněla jarem a byl první máj, lásky čas. „Máchu  
a jeho Máj bych zrušila!“ Každý nás tehdy obdivo-
val, nerozlučná dvojka, Amazonka a Petras. Dokonce  
i trampskou svatbu jsme měli. Následovalo postup-
né vystřízlivění. Slevování z našich mladistvých snů  
a ideálů, přizpůsobování se realitě.

Petra ani nenapadne, aby mě někam vytáhl. Sou-
sedka Veruna by nám klidně Barunku pohlídala. 
Kdyby mě vzal třeba aspoň do kina, koncert nebo 
jen tak někam si sednout. Stejně bych byla jak na trní  
a přemýšlela o tom, co se děje doma. Petr na všechno 
kašle a udělal si ze mě služku. Cítím se vedle něho 
jako malý nevychovaný spratek. Pořád mi říká, jak 
co mám dělat, jak to dělala jeho máma. „Ale moje 
maminka to dělala takhle a takhle…!“, heslo, které 
má snad vytetované, vyleptané v mozku. Do prčic, 
ale vždyť já jsem přeci já! „Tchýně bych zrušila!“

Nemají to ti chlapi mnohem jednodušší? Když se 
ozve v noci z postýlky křik, obrátí se na druhý bok  
a chrní si klidně dál. Já skáču kolem Barunky, abych ji 
přebalila. Když měla Barča půl roku, bylo v létě v na-
šem panelákovém bytě k zalknutí. Uhodila tropická 
vedra. Malé se tenkrát prořezávaly zoubky. Celé dny 
nespala, po nocích řvala a do toho jsem ji kojila. Pa-
dala jsem únavou na hubu a Petr, ten parchant, si 
klidně odjel na velký vandr na Ukrajinu. 

Hodiny čekání v prázdném bytě, jen já a Barča. Če-
kání na Petra, hodiny samoty, stejně trýznivé, jako 
bych byla uvězněna v nějaké středověké mučírně. 
Dnes ráno mi váha ukázala, že jsem přibrala další dvě 
kila. Přitom od rána do noci skáču kolem Barunky, 
peru, vařím, uklízím. „Váhy by měli zrušit!“ Je tohle 
život? Čím jsem si to zasloužila? Něco s tím udělám. 
Budu cvičit! V poledne, když Barunka usnula, jsem si 
rozprostřela v obýváku na podlahu karimatku. Úpl-
ně jiné ležení než na vandru. Padesát sklapovaček! 
Záda přes karimatku a koberec tvrdě naráží do par-
ket. Upocená, po skončení téhle terapie si připadám 
jako hlavní postava z mé oblíbené knihy Proměna od 
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Franze Kafky. Řehoř Samsa se změní v nestvůrné-
ho brouka, spadne na záda, zůstane bezmocně ležet  
a nedokáže se otočit. „Diety i cvičení by měli zrušit!“

Nejsem paní svého času. Dopřávám si luxus před 
žehlením. Kávu a cigárko na balkóně. Mezníky dne: 
obléct Barunku, snídaně, svačinka, oběd, uložit Bar-
ču do postýlky, nádobí, praní, svačina, procházka, 
večeře, koupání, pohádka na dobrou noc, žehlení. 
Nikam se neschovám ve svém smutku a samotě. Jsem 
v zajetí, v rytmu stereotypu dní a čekání na Petra. 
„Čekání bych zrušila!“ Fakt, už toho mám plný zuby, 
takhle to dál nejde.

Zase mi lezou švábi do mozku. Asi před půlrokem 
jsem na webových stránkách Petrovy osady viděla 
fotky z jejich výročáku. Byl tam zachycen u ohně, jak 
se drží kolem ramen s Medvědicí. Později tu fotku 
stáhli. Jak dlouho to asi trvá? Mrcha jedna! V na-
šem městě je rozšířené rčení „Kdo nespal s Velkou 
Medvědicí, není tramp!“ Nenávidím se za to, že se 
chovám jak štěně, co vrtí ocáskem, jen si ho páníček 
všimne. Jestli si Petr myslí, že zalezu někam do nory 
jak zraněné zvíře, bez boje, tak to se šeredně plete. 
Něco se změnilo. Chlad, lhostejnost, podrážděnost, 
výměna ostrých slov, neustálé dohadování je takřka 
na denním pořádku. Nenechám se odhodit jak ně-
jaké použité zboží! Porodila jsem mu přeci krásnou 
dceru, vařím mu, uklízím byt, peru, žehlím.

Vykřičím své smutky a zklamání. Napíši o tom po-
vídku a pošlu ji do Trapsavce. Mám tolik originálních 
myšlenek. Chlapi o nás říkají, když s nimi spíme, že 
jsme děvky a běhny. Když odmítneme, tak jsme fri-
gitky, netýkavky, čubky. Jak říkat potom mužským, 
když jsou unavení, nemají náladu, bolí je hlava nebo 
je v televizi fotbal? „Televizi a fotbal bych zrušila!“ 
Opravdu, ti pánové tvorstva, jsou fakt záhadné by-
tosti. O všem napíši, za rámeček si to nedají.

U žehlicího prkna mě truchlivé myšlenky požírají 
jak hladoví vlci ovci. Za dvě hodiny půlnoc. Petr ještě 
není doma. Co si o sobě myslí? A to říkal, že zítra 
hned po práci jede s klukama na Modré skály. Tak 
to tedy ne! Jestli si představuje, že budeme přes ví-
kend s Barčou tvrdnout zase samy v prázdném bytě, 
tak to se sakra mýlí. Jsem přeci Amazonka, a ne víla 
z paneláku, samá dečka, samý krám, jak o tom zpívá 
Samson. V hlavě mi zraje plán.

 
Sobota ráno. Kráčíme s Barunkou k nádraží. Drží 

mě za ruku, na zádech batůžek, ze kterého kouká 
hlava jejího oblíbeného plyšového medvídka. Sbalit 
si usárnu nebylo zase až tak těžké, tohle prostě člo-
věk nezapomíná. Po více jak třech a půl letech opět 
na vandru a s Barunkou, jen bez Petra. Jedeme na 
Montanu. Trochu nostalgické, tam jsme se s Petrem 
poznali. Včera jsem volala Cvrčkovi, ten mi potvrdil, 
že srub na Montaně je volný. Rozhodnutí bylo rychlé 
a impulsivní. Jedeme! Nebudeme trčet přeci s Barčou 
přes víkend v paneláku.

Před nádražím postává parta trampů. Zalamujeme 
si palce. Barča se také se všemi vítá, včera jsem ji ten-
hle pozdrav naučila. Některé kluky si pamatuji ještě 
z dob, kdy jsem takto postávala před nádražím spolu 
s Petrem snad každý víkend. Zaslechnu, jak si mezi 
sebou šeptají: „To je přeci Amazonka, co jezdívala 
s Petrasem.“ 

Zpoza rohu se náhle vynoří Petrova postava, drží 
se za ruku s tou čůzou Medvědicí. Ten ukecaný 
parchant, já ho snad zabiju! Neříkal, že jede už v pá-
tek s klukama na Modré skály? A ta coura, že se ne-
stydí, krást otce a manžela od rodiny! Vyškrábu ji oči, 
ještě pozná, kdo je to divoká Amazonka!

Petr rychle pustí ruku Medvědice a zrudne ve tváři. 
Když ho spatří Barunka, radostně vykřikne „Tatííí“ 
a rozběhne se k němu. Chytne ho za ruku a táhne ke 
mně. Nesměle se usměje a omluvně zašeptá „Pro-
miň“. Těmi svými modrými reflektory, psím pohle-
dem, opuštěného smutného bernardýna, se zahledí 
do mých očí. Tak tohle na mě nezkoušej, hajzle! Mám 
tě plný zuby, to ti nedaruji! Nemíním se nechat vy-
točit, jsem přeci hrdá Amazonka! Nejraději bych mu 
flákla pořádnýho facana. Snažím se udržet nervy na 
uzdě. V krku mám knedlík. Vysoukám ze sebe: „Užij 
si ty Modrý skály, taky tu rozhoďnožku Medvědici. 
Kdybys nevěděl, kde bydlíš, tak se podívej do občan-
ky na adresu trvalého bydliště! Čekáme tě s Barun-
kou v neděli večer. Vzpamatuj se! Jinak v pondělí 
ráno máš kufry se svýma krámama přede dveřma!“ 

„Ale…,“ chtěl cosi namítnout. 
„Trhni si nohou!“ utla jsem jeho ospravedlňující 

řeč a otočila se k němu zády, aby neviděl, jak se mi do 
očí derou slzy. Bylo mi líto, že Barča musela vyslech-
nout můj nával emocí vůči Petrovi. 

„Mami, a táta s náma nepojede?“ zeptala se.
„Možná příští týden, ale nesmí zlobit, musí poslou-

chat a být moc hodný, pak ho možná vezmeme s se-
bou, co říkáš, Beruško?“ Ať si hošánek nemyslí, že mu 
to jen tak projde, že mě odbyde omluvenkou v podo-
bě nějaké kytky. Tak to teda ne! Z práce bude cho-
dit rovnou domů. V kuchyni se na něho bude smát 
dřez plný špinavého nádobí a podlahy bude šurovat 
taky on. Nejsem žádná jeho služka a uklizečka! Večer 
bude číst Barunce před spaním pohádky a já se budu 
dívat na televizi. A vůbec ať nečeká, že za ním přilezu 
do ložnice! Ještě bych něco chytila. Kdo ví, s kým dal-
ším ještě ta rajda Medvědice chrápe a peleší se. Kráva 
jedna! „Mužský bych zrušila! Kdyby se dětičky daly 
uplácat z hlíny, tak chlapů není třeba!“

Barča se mě křečovitě drží za ruku. Jdeme na perón. 
Přijíždí náš vlak.

Miroslav Marusjak – Miky
3. místo  – Próza Oldpsavci

 
Vandr k sedmdesátce
Oblíknout maskáče
nahodit usárnu
zvednout hlavu
narovnat hřbet
Vykašlat se na to
že někde tam v lese
číhá smrt
a má připravenej kulomet

Kdopak ví
třeba ji klepne pepka
nebo se netrefí

Miroslav Novák – Kazatel
2. místo – Poezie Oldpsavci
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KOTVENÍ

Vrchní komisař skupiny kriminální policie a vy-
šetřování  kpt. Bc. Jaromír Hanzlíček se šíleně potil. 
Sestupoval k úpatí skalního masivu úzkým a strmým 
kaňonem a železné kramle skryté v stínu příjemně 
chladily do dlaní.  Do šera kaňonu vnikaly jemné krys-
talky prachu rozsvícené sluncem a ve tmě kaňonu při-
pomínaly hvězdný prach.  Z dálky ještě doléhal do skal-
ního města rachot rotorů záchranářského vrtulníku  
a zvednutý prach se nestačil za tu chvíli usadit. Brašna 
s notebookem jej tloukla s každou zdolanou kramlí do 
břicha a Hanzlíček nadával, že dřív stačil vyšetřovateli 
jen zápisník a tužka.  Konečně sestoupil až na plošinu  
u paty skalních stěn. Technik s operativcem stáli 
opření  o skalní stěnu ukrytou pod převisem ve stínu  
a v prstech svírali nanuka. 

„Kde jste tady sebrali kakaovej?“ podíval se na ně zá-
vistivě Hanzlíček. 

„Než přilítla vrtule to byl vanilkovej,“ odpověděl  
znechuceně  operativec .    

„Kde jste sebrali vanilkovej,“ nezměnil vyšetřovatel 
ani tón hlasu a ani grimasu.

„Dole ve vsi,“ otevřel technik stříbrnou brašnu od fo-
toaparátu a vytáhl z ní chladící tašku. „Lituju, ale právě 
došly,“ otočil tašku otvorem k zemi. 

Zklamaný Hanzlíček sejmul z krku třmen tašky od 
notebooku a zavěsil jej na horolezeckými lany ohoblo-
vaný kmen borovice.

„Tak co tu máme?“ přešel  Hanzlíček do komisního 
tónu. 

„Vlastně jen tenhle flek od krve,“ kývl operativec na 
zem před sebe. „Všechno ostatní zrajtovali záchraná-
ři.“ 

„A už jste z toho něco brali?“ stočil Hanzlíček zvěda-
vý pohled k technikovi.

„Ještě ne,“ olízl technik prkénko od nanuku a otočil 
se k operativci, aby Hanzlíček neviděl, jak stáčí panen-
ky  k obloze.

 „Vlastně jsme čekali, jestli to budeš chtít na genetiku 
nebo na biologii,“ dodal.  

„Jasně, že na genetiku,“ odsekl Hanzlíček. „To že je to 
krev je snad jasný.“

 Technik se jen s nechutí vystoupil  ze stínu skalní stě-
ny, přidřepl k rychle zasychající kaluží v kamenné drti 
a postavil k ní plastový stojánek s číslem 1. Potom vše 
z několika úhlů vyfotografoval. Nakonec ponořil do 
skvrny tyčinku s vatovým tampónem, a když se vata na 
konci tyčinka zabarvila do hněda, vsunul ji do plastové 
zkumavky. „Ještě něco?“ otočil se otráveně k vyšetřo-
vateli.

Hanzlíček se otočil k zasychající kaluži zády, přikrčil 
se v kolenou a očima zkoumal trnkovou stěnu lemující 
okraj plošiny. V labyrintu pichlavých kmínků zahlédl 
kus lana s modrým opletem.   

„A co je támhle to,“ zapíchl prst směrem do labyrintu.
„Co by to bylo. Lano,“ vystoupil ze stínu i operativec 

a nakoukl vyšetřovateli přes rameno. „Tady jsou cvičný 
skály, víme?“ 

„Tak to lano vytáhni,“ narovnal se Hanzlíček. 
„Nedělej Šerloka?“ vyštěkl na něj už podrážděně ope-

rativec. „Je to jenom zpackaná sebevražda!“ 
„Napřed fotku. Potom lano,“ vychutnal si Hanzlíček 

svoji malou mstu za absenci nanuku. 

„Debil,“ ulevil si technik polohlasem a vsunul ruce 
s fotoaparátem do bludiště trnkových ostnů. Těžší kus 
práce čekal operativce. Ten nasoukal do pichlavého 
trnčí hned celé tělo. Desítky ostnů se mu zahryzly do 
krku, do ramen, a ty zvědavější  do měkké tkáně mezi 
žebry. Nakonec se mu podařilo uchopit konec lana 
špičkami prstů a protáhnout jej ostnatým bludištěm. 
Další hodinu se lano ani nehnulo. Když povolilo, ob-
jevila se na konci asi třicet centimetrů vysoká, lesklá  
a z nerezové oceli svařená kotva.  

„Bude to dvojka a věcná,“ nařídil Hanzlíček techni-
kovi.  

Ve třetím patře nemocniční budovy, na oddělení chi-
rurgie, byl příjemný chládek. Kapitán Hanzlíček pro-
cházel dlouhou chodbou a jemný pach dezinfekce mu 
byl v posledních zpocených dnech příjemný. U dveří 
s číslem 6. se zastavil a kloubem prstu zaklepal na bílý 
lak. Nečekal na pozvání a vešel. Přivítala ho čtveřice 
bledých obličejů. V obličejích zaznamenal zřetelný stín 
zájmu a naděje. 

„Hledám pana Hadrabu,“ promluvil tiše a tři evi-
dentně zklamané obličeje se otočily k posteli u okna. 
Muž na posteli u okna mírně nazdvihl hlavu a roz-
pačitě se usmál. Trup měl uvězněný v pevném bílém 
krunýři, jednu ruku ukrýval další sádrový příkrov  
a z předloktí druhé trčela kanyla.  Obvaz na hlavě skrý-
val vrásky na čele a mladé a jasné oči kontrastovaly 
s hlubokými rýhami vrásek kolem úst a otvory po chy-
bějících řezácích.   

„4. 4. 1974“ zaznamenal  Hanzlíček datum na tabuli 
v nohou postele. Už když si Hadrabu našel v eviden-
cích hádal,  jestli ženská, dluhy nebo barevná světýlka 
automatu. Z té nabídky  vybral dluhy. Teď, když viděl 
ten rozpačitý pohled, naskočila mu automaticky žen-
ská. Ženská a  demonstračka.

„Dobrý den pane Hadraba. Já jsem z kriminálky,“ 
oslovil jej polohlasem. Na okolních postelích zašustěly 
polštáře a hlavy se posunuly směrem k oknu. 

„Ještě, než cokoliv zapíšu, chci vás poučit, že ve svém 
stavu nemusíte vypovídat…….,“  snažil se mluvit Han-
zlíček co nejtišeji.  

„Nechte toho,“ zastavil ho Hadraba nakřáplým hla-
sem.  „Celý je to jeden velikej omyl.“

„Tak to bych asi posoudil já,“ zastavil jej Hanzlíček.
„Tak jo,“ odskočil Hadraba pohledem do skla okna 

a skrz ně až do nekonečné modři nebe. Na chvilku se 
zdálo, že se v něm celý utopil. 

„Tak jo,“ zopakoval ještě jednou a vrátil se z nebe 
k Hanzlíčkovi. „Vynalezl jsem kotvení.“ 

Bylo to venku a  čekal na reakci. 
„Jestli se nepletu, tak kotvy už používali Egypťané,“ 

ukryl své zklamání Hanzlíček v  odpovědi. 
„Tohle je ale jiný kotvení. Jedná se o kotvení v čase. 

Jednoho dne jsem zjistil, že se předbíhám. Že nedokážu 
zastavit sebe, tedy tělo a  ani tok svých myšlenek tam, 
kde právě stojím. Nebo sedím a dokonce i ležím. Že si 
neumím vychutnat sílu okamžiku, který právě proží-
vám. Že  současnost je jen šmouha složená z rozpitých 
barev spektra.  Abych vám to ukázal na příkladu. Ráno 
se probudím a už cítím tu kouřovou vůní  uzenýho od 
Balabána, co jsem si včera koupil a mezi zuby jemný 
odpor usmažených žloutků. A jak zdvíhám první vi-
dličku s tou nádherou k ústům, stojím už vlastně na 
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perónu a těším se, až nastoupím do vlaku, a začtu se do  
rozhovoru s Martou Boučkovou v Reflexu, co mi tak 
mluví z duše. A jen co otevřu Reflex, všechna písmen-
ka rázem vyprchají a už vystupuji z výtahu koukám do 
podatelny,  jestli má  naše Markétka ty obtažené šaty 
s faldíky, podle kterých lze určit den v týdnu. A jen 
cinkne výtah ve trojce, zvedám už tmavou třináctku 
v knížecím pivovaru a ukecávám kluky, aby mi dneska 
brnkli zase Tymián od Žalmana. A když Luďa skutečně 
foukne do harmoniky, a já bych měl šlapat za vozem, 
sedím už doma u počítače a přemýšlím, jestli si za to 
vytěžené zlato koupím dalších pět lučištníků nebo 
raději kovárnu. A jen co zavrní ventilátor počítače  
a kovář zvedne kladivo nad hlavu, cítím zas to uzený 
od Balabána a mezi zuby ten jemný odpor usmažených 
žloutků. Nejhorší na tom je, když to domyslíte úplně 
do důsledku. Vždyť já si neužiju ani ten slíbenej  Island, 
co mi kluci zahrajou, až pojedu po válečkovém doprav-
níku do kremační pece. A tak jsem vymyslel kotvení,“ 
přerušil  Hadraba vyprávění. 

„Mám tomu rozumět, že jste se….“ naklonil se Han-
zlíček blíž k posteli a v pokoji zašustily polštáře. 

„No jasně,“ přitakal Hadraba. „Přivázal jsem si k pa-
su kotvu. Neříkám, že to byla na začátku úplná legrace. 
Než si člověk zvykne, něco to stojí. Nový potah sedačky 
ve vlaku vyšel na patnáct stovek. To bylo třikrát. K to-
mu dva páry ortopedické obuvi servírce v knížecím 
pivovaru a několik korekčních tužek na opravu karose-
rií. Na netu jsem našel slušnýho prodejce. Devětatřicet 
korun za kus. Odstín nerozhoduje. V jednom případě 
šlo o vyšší výdaj. Skákací hrad na pouti na Velký louce. 
Ale to jsem podporoval kotvení alkoholem. Ale i přes 
všechny ty výdaje to za to stálo. A hlavně to fungovalo.  
On stačil už jen ten neustálý tlak lana utaženého kolem 
pasu. S tím neustálým tlakem v pase vnímáte zaručeně 
každý okamžik. A navíc musíte stále myslet na to, kde 
ji právě máte. Je pořád lepší kontrolovat okamžitou 
polohu kotvy, než to štepování na chirurgii. Co zpětný 
hrot, to šest štychů. Vlastně to skvěle fungovalo až do 
předvčerejška. Převčírem večer jsem dorazil na Men-
sdorf, rozdělal si oheň a uvařil kafe. A jak tak sedím  
u ohýnku, kotvu zaraženou bezpečně pod sedačkou 
došlo mi, že nebe je plný hvězd. Orion stopoval  na var-
ský a doufal, že ho i v noci někdo  vezme. Žáby v ryb-
níku u Preitensteinu řvaly jako v předkole SuperStaru 
a Zelenka z Plachtína pižlal na Umíři soušky tou svojí 
tupou jednoručkou přesvědčený o tom, že je nepola-
pitelný jako  Fantomas. A najednou mi došlo, že jsem 
teď a tady. Že si dokážu užít každou vteřinu a můžu 
hned teď klidně rozvázat dračí smyčku, co mi tlačí na 
žaludek a udělat klidně kotrmelec v tom voňavém vře-
sovišti za boudou.  A v návalu té radosti mi najednou 
připadlo správné, že bych to znovuzrození měl osla-
vit nějakým gestem, rituálem nebo zcela ojedinělým 
činem, který by mi ten okamžik neustále připomínal. 
A tak jsem ráno, ještě před svítáním, vyrazil do stěn. 
A v okamžiku, kdy se červený kotouč slunce vykutálel 
z hradního příkopu na Špičáku, roztočil jsem tu kotvu 
pěkně nad hlavou a mrštil jí ze skály dolů. Průser byl 
v tom, že jsem se zapomněl odvázat.  No a dál už to 
všechno víte.“ 

  
Komisař Hanzlíček dopsal poslední větu usnesení, 

kde konstatoval, že k žádnému protiprávnímu jed-

nání nedošlo. Počkal, až tiskárna vyplivne i třetí list. 
Potom parafoval podpisovou doložku a pod ní otiskl 
razítko s dvouocasým lvem.  Všechny listy pečlivě slo-
žil a vsunul do obálky s červeným pruhem. Vrátil se ke 
stolu a otevřel diář. Bělost papíru se zcela ztrácela pod 
hustým nánosem poznámek. Na stole zavrněl mobilní 
telefon a na displeji zatančilo slovo „upomínka“. V in-
terkomu se ozvala sekretářka Adéla, jestli nezapomněl 
na poradu u náčelníka a rozdrnčel se telefon. Komisař 
Hanzlíček otevřel skříň a na stůl položil sáček označený 
číslem 2. Jediným trhnutím odstranil samolepící pečeť, 
vyjmul lano s modrým opletem a u pasu si uvázal dračí 
smyčku. 

  Jan Valeš – Jeňýk
3. místo – Próza Oldpsavci

 

Kvílenie lesného chodca
Videl som najlepšie hlavy svojej generácie
 drepieť u malých ohňov
 s bradami na kolenách
 vyťahaných menčestrákov
tulákov, čo v hmlistom zablátenom ráne
 zbierajú karty noci rozhádzané po krajine,
 hladia na dná svojich očiernených
 plechových dlaní 
 a dym im z tváre vyrezáva jasné oči
ktorí si nechali narásť poriadnú bradu 
 aby z nej mohli 
 po nedeľných cestách trúsiť piatkový tabák
 a zbytky reči lesných vtákov
ktorí sa v treskúcom mraze v saku s krátkymi rukávmi 
hriali nad sviečkou,
 aby pre jedinečnosť chvíle a večnú pominutelnosť
 zahrali na lutnu a tubu do nekonečnej noci 
 pre jednu jasnú hviezdu čisté blues
ktorí hľadali slová pod jasnými svetlami Manhattanu
 a unavení si k ránu lahli v parku pod stromy
 plné nepokojných drozdov
ktorí sa stratili,odišli do samôt a imaginárnymi 
nožnicami
 sa odstrihli od ciest 
 a teraz cez strnisko spomienok 
 vyklepávajú po nociach ostrie dávnych nožov
ktorí sa túlali o polnoci tam a sem po nákladnej stanici
 lámali si hlavu kam ísť 
 a odišli 
 zanechajúc po sebe
 zlomené srdcia
ktorí si konopným špagátom priviazali na pleco 
písací stroj 
 a na krajniciach ciest vyťukávali jednonohé haiku
 plné kamienkov a atramentovej oblohy východu,
 ktoré potom nechali zastrčené za pätníkom
 pre ďalších stopárov 
 a všetko si zapisovali do malého zošitu
 malým písmom
 a aj to nakoniec rozpil dážď leta 99
ktorí držali za ruky deti svojích detí 
 a stúpali s nimi ku korunám stromov
 učili ich o pokore koreňov,
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 kráčali mesačným pohorím k zabudnutým 
 údoliam totémov 
 a vstúpili do legiend
ktorí lámali suché kôrky vtákom čo s nimi zostárli,
 dýchali zimný dym z komínov 
 a nechali sa z vareným vínom prevoňených chyžiek 
 vyniesť na  rebríku noci pod súhvezdie Vodnára 
 recitujúc pritom posledné pravdy sebeklamu
ktorí dopisovali verše do Goetheho Fausta,
 tí veční dobiehači večerných nedeľných diaľkových   
 liniek
 čo prosili šoférov 
 o zastavenie uprostred polí 
 a naplnili autobusy vôňou ďalekých ohňov na   
 ďalšie stovky kilometrov
ktorí hľadeli na dno svojích prastarých lyžíc  
 a rátali hladokruhy rokov 
 schovaní pred dažďom v zatuchnutých stodolách
 plných šúpolia smútku na začiatku mesiaca   
 krákajúcich vrán
ktorí hladali ticho a modlili sa na krížnych cestách pod 
starými lipami            
 k hrdzavým krížom,
 putovali krajinou  plnou vetra a hrdzavých sĺz
 a obchádzali dediny plné štekajúcich psov na   
 dlhých reťaziach
 s mokrými kruhmi na kolenách od dychu jarnej zeme
ktorí na strhaných poliach nad Čabradským Vrbovkom 
v prudkom jesennom daždi 
 spievali pod dáždnikom o 90 percentách utrpenia
ktorí si ušili lodný vak a odišli na severozápad 
 a jediné čo po nich zostalo 
 bola pohľadnica s oslými ušami
 a obrázkom neznámeho prístavu,
 zatiaľ čo ja  vidím tie isté tváre o dvadsať rokov   
 mladšie,
 ako čakajú pri portáloch tunela 
 na svoj prvý pomalý nákladný vlak,
 ktorým sa nechajú odviezť do krajiny Nepokoj
ktorí si líhajú na dná lavičiek opustených čakární,
 pod mohutné stromy na odvrátenej strane sveta,
 do mechu plného malých ludských utrpení
 k dohasínajúcim ohňom v náhlom tichu   
 posledného akordu
 večnej piesne tulákov
 do sietí a na kamene ciest,
 do vlhkej trávy končiaceho leta
 schúlení na vyziabnutých pahorkoch ľudskej   
 lahostajnosti
 s vytrasenou cigaretou v tenkých prstoch samoty
ktorí  bez mena za sebou zanechávali trilobitov 
zošlapaných podrážok,
 na bezmenných pohoriach 
 až našli svoje Zlaté dno a kráčali ďalej
 bez nutnosti gesta
ktorí na mňa pozerajú z dávnych fotografií 
 a vravia nezmeneným hlasom
 že jablká v skrytých záhradách zrejú pre nás

 Peter Jokl – Joko
1. místo – Poezie Oldpsavci 

NÁMLUVY

„Tak kde jsou s tím dřevem?“ rozčiloval se docent 
Pěnička, toho času chatař a nový majitel rekreač-
ní nemovitosti nedaleko Kytína, čekající na traktor  
a valník s materiálem na novou střechu. Bylo vedro  
a počasí hrozilo příchodem večerních bouřek, takže 
by rád měl co nejdřív chatu pod střechou. A taky ho 
iritoval pohled na tesařského mistra a jeho dva po-
mocníky, bezostyšně se povalující na sluníčku a za 
jeho peníze popíjející lahváče, co jim šoupla starostli-
vá paní docentová. K jeho klidu nepřispěl ani pohled 
na oba tesařské mladíky očima hltající postavu jeho 
dcery oděnou do minimalistických plaveček. Pan do-
cent k tomu disciplinovaně popíjel pouze minerálku 
z petky na zahradním stolku. 

„Klid, šéfíku!“ ozval se mistr, „to máme za chvilku 
hotový, než přivezou druhou fůru s latěma a kryti-
nou, budeme mít krov a do večera to máte v suchu.“ 

„Jen, aby dorazila aspoň ta první,“ odtušil docent 
Pěnička. 

Naštěstí se v tom okamžiku ozval z nedaleké ces-
ty klapot motoru podivného vozidla, evidentně 
produktu české vesnické šikovnosti a vynalézavosti,  
a vzápětí ten výtvor techniky zakotvil před chatou. 

„Vytekl nám chladič,“ hlásil řidič, „drobátko jsme 
se zdrželi.“ 

 Tesaře opustila lenivost a dali se do díla. Z korbič-
ky vehiklu transportovali trámy krovu k chatě.

„Jen aby vám zase nevytekl, až pojedete podruhé,“ 
poznamenal docent. 

„Nebojte se, vašnosto, teď už jsem připravenej,“ 
uklidnil ho řidič a na důkaz bouchnul do zahradního 
stolku petkou od minerálky, plnou husté kapaliny. 

Tesaři dokončili vykládku a řidič popadl ze stolu 
petku, nastartoval plechovou obludu a odjel. 

Od chaty se ozval třesk rozbitého okna, jak se řeme-
slníci dali do práce. Pan docent Pěnička si zhluboka 
povzdechl, otřel si pot z čela a zhluboka se napil mi-
nerálky na stole. Jakmile několikrát polknul, okamži-
tě věděl, že je průšvih. Tahle hustá a nasládlá tekutina 
rozhodně nebyla minerálkou! 

***
„Je naprosto úžasná,“ rozplýval se už asi pošestý 

toho rána Flint. 
Už nám tím docela lezl na nervy. Byl zrovna čerstvě 

a těžce zamilovanej do Lindy Pěničkový, dcery něja-
kýho vědátora, co měl haciendu pod kopcem. Kem-
povali jsme zrovna na Mechu, takže to Flint měl za 
svou vyvolenou docela blízko. Dnes se měl jít ukázat 
rodičům, což způsobilo, že se choval jako vůl.

„Hele, Flinte! Neblbni a dej si rum na kuráž, celej se 
klepeš!“ navrhnul jsem mu.

„Blázníš. Ucítí ze mně alkohol a mám po lásce, oni 
jsou taková nóbl rodina,“ zhrozil se nápadník a vyta-
hoval ze spacáku čerstvý triko.

„No a? Jsi přeci drsnej brdskej tramp, chlap jak se 
patří. Chceš si hrát na něco jinýho?“

„To sice jsem, ale jestli chci mezi ně zapadnout, 
musím se chovat na úrovni. Až potom jí můžu při-
vést na pravou víru.“

„No, abys nezapadnul moc,“ poznamenal Benny, 
„ženská tě zblbne a uvízneš mezi smetánkou, masňáku. 
A jestli ji někam přivedeš, tak leda do jinýho stavu!“



10

Flint jenom mávnul rukou a odklusal se k potoku 
umejt. Zůstali jsme jako opaření.

Za chvíli stál vydrhnutej, převlečenej, navoněnej 
repelentem a v ruce držel čerstvě narvanou kytici luč-
ního kvítí. Úplně jinej člověk.

„Tak já jdu,“ prohlásil Flint rozechvěle a obratně 
uhnul Bennyho plivanci pro štěstí.

***
„Váš manžel požil chladicí kapalinu, neboli Fridex, 

který obsahuje etylenglykol. Ten je jedovatý, stejně 
jako metanol, protože při jeho rozkládání v játrech 
vznikají jedovaté toxiny. Manžel má sice přefiltro-
vanou krev a vypumpovaný žaludek, přesto ho teď 
alespoň dva dny udržujte v opilosti! Játra začnou 
zpracovávat přednostně etanol, a tím vyblokují roz-
kládání etylenglykolu na jedovaté látky, dokud se 
nevyloučí nerozložený. Máte doma nějaký silný alko-
hol?“ instruoval ve špitálu v Příbrami před propuště-
ním lékař paní docentovou.

Vzpomněla si na láhve slivovice ve sklepě a přikýv-
la.

***
Pan docent Pěnička poloseděl a pololežel na za-

hradním lehátku ve starostlivé péči své manželky  
a dcery. 

Na stolku stála už druhá flaška poctivé moravské 
slivovice od bratrance. Pan docent byl na šrot, ale  
v rozverné náladě. Vtipnými poznámkami komen-
toval pracovní výkony tesařské party, a když se na 
okraji lesa objevila Flintova postava, propukl doslova 
v nadšení.

„Tyyy, ty musíš být t-ten mladík, co chce oš... ošu... 
navš... navštívit mojí dcéééru...“ blábolil těžkým ja-
zykem.

„Tatínku, kroť se!“ umravňovala ho paní docento-
vá.

„Pojď se napít, volééé...“ zahalekal pan docent.
Flint byl v šoku, čekal všechno možný, jenom ne 

takový přivítání. 
„Dobrý den,“ vykoktal konečně ze sebe, „já jsem 

přišel za Lindou. A to je pro vás,“ šoupnul paní do-
centové kytici.

Ta zjihla a vydala se pro dceru.
„To je ja-jasný, néééé!“ rozpřáhl se Pěnička, „ty jsi 

ču-čundrák, néééé, a čundráci jenom chla-chlastají  
a ba-balí ho-holky.“

„To já prosím ne,“ bránil se Flint, „my vlastně vůbec 
nepijeme, a holky taky moc ne. Já Lindičku miluju.“

„To je ja-jasný, néééé, Liinda je pě-pěkná, jóóóó.  
A ty máš fla-flašku,“ ukázal docent Ledvinky na feli-
nu, co měl Flint u pasu.

„To je jenom voda, ze studánky v lese.“
Na důkaz ji odepnul a podal Pěničkovi. Ten se napil 

a zamžikal očima.
„To je do-dobrý!“
„Copak nám to bumbáš?“ dorazila paní docentová 

s Lindou, pořád ještě oblečenou v plavečkách, na je-
jichž  výrobu se úzkostlivě šetřilo s materiálem.

Zatímco Flint fascinovaně pozoroval objekt svého 
obdivu, paní docentová uzmula panu otci čutoru  
a podezřívavě k ní přičichla.

„Tatínku, ty nám zlobíš! To bys nám taky mohl vy-
střízlivět,“ a okamžitě panu docentovi nalila dvoude-
cáka slivovice.

„A vy se styďte, dávat mu vodu,“ obrátila se na Flin-
ta, „chcete ho zabít?“

Flintovo představy o tom, co je to >lepší rodina< 
se hroutily.

„Ať si dá ta-taky,“  třímal pan docent skleničku.
„To ne prosím, to já skoro nepiju, když tak jenom 

příležitostně, při oslavách a tak.“ odmítl Flint zdvo-
řile.

Jenže to už mu Linda nalila pořádnýho panáka  
a paní docentová mu ho podala. 

„Ne, opravdu...“
„Pij! A hned!“ nařídila potenciální tchýně nekom-

promisně Flintovi. Kopnul do sebe panáka. Pekelně 
silný alkohol mu proletěl útrobama a spálil všechno, 
kudy tekl a pak se blaženě rozlil v útrobách. Flint se 
rozkašlal.

„Ten se mi lí-líbí, do-bře sis vybrala, Li-lindičko,“ 
ohodnotil jeho výkon pan docent a jako nic vyzunk-
nul dvoudecáka slivovice.

„Tak je to správné, tatínku,“ pochválila ho paní do-
centová a oběma doplnila sklenice. 

Linda vrhla na Flinta láskyplnej pohled a on pocho-
pil, že je ztracen.

***
Flint se neukázal ani večer, ani v noci, kdy jsme se-

děli dlouho u ohně a hráli na kytaru. Bylo nám jasný, 
že přes naše posměšky Flint uspěl a teď tráví vlahou 
letní noc se svou vysněnou Lindou někde ve voňa-
vým seníku a že dorazí až ráno, sice utahanej, ale zato 
šťastnej a vysmátej. Přáli jsme mu to.

Nemohli jsme se víc mýlit. 
Za svítání nás na Mechu probudil hluk, jak se po-

divná postava skutálela po svahu a pak se potácela 
campem, šlapala do ušusů a pítek u ohně a nesro-
zumitelně blábolila. Poznali jsme v ní Flinta, totálně 
zdevastovanýho, poškrábanýho od větví, špinavýho 
od bahna a jehličí. Táhlo to z něj jak ze sudu tý nej-
tvrdší pálenky, že se člověku už po poměrně krátkým 
pobytu v jeho blízkosti začala točit hlava.

Skolili jsme ho do jeho pelechu, dali mu napít vody 
a postavili na kafe magoráka. Benny se z něj docela 
marně snažil vytáhnout, co se vlastně stalo. Jediný, 
čemu jsme z jeho blábolení rozuměli, byla několikrát 
opakovaná věta.

„Si-si te-teda myslím, že jsem d-do tý le- lepčí ro-
-rodiny do-docela zapa-pa-dnul!“

  Jan Frána – Hafran
1. místo – Próza Oldpsavci

Podzim se hlásí
Dech vichrů jdoucí pastvinou konejší sťatou trávu,
dny sluncem syté odplynou pro oblačnější slávu.
Kanady s tlamou žraloka uhryznou pachuť cesty,
stáří, když hledá člověka, bezzubé najde štěstí.

Svět otřásá se před zimou, horkost ho uvnitř drtí,
sny s babím létem nakynou a zítřek hrozí smrtí.
Mocí, co vládne vesmírem, není si nikdo jistý,
les poraněný podzimem už pláče mrtvé listy.

 Petr Doležal  – Dollyk
2. místo – Poezie nad 23 let
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NA VINOHRADY

Někdy to vezme v životě ten nahoře za úplně opa-
čnej konec provazu, než by si obyčejnej trempíř před-
stavoval. Například já jsem byl ještě minulej tejden 
s klukama na našem oblíbeným místě na Roverkách. 
Když nás unášel vlak z Blížáků zpátky do civilizace  
a mne za Naďou, plánovali jsme na začátek srpna vel-
kej letní vandr. No, plánovali. Akorát jsme se hádali. 
Jarní večerní slunce hladilo střechy vagonů, ale mezi 
námi to vypadalo spíš na bouřku. Já jsem chtěl jet 
za každou cenu do Volovských vrchů na Slovensko, 
Jony nechtěl slyšet o ničem jiném než o Kraličáku  
a Rychlebských horách a Hubenej pro změnu tou-
žil po Beskydech. Ostatní chtěli buď to, nebo ještě 
něco jinýho. Padlo i něco nepěknýho a hlavně jsme 
si na Masaryčce ani neřekli ahoj. Naďa mi pak ke 
všemu doma oznámila, že ze začátku srpna jedeme 
k moři. Že na vandru jsme byli loni. Teď už je to 
stejně jedno. V tejdnu jsem dobíhal autobus a pře-
hlídl zprava velkou bílou dodávku s nápisem „Blesk 
je můj pomalejší brácha“. Pamatuju si jen obrovskej 
tupej náraz a pak velký nic. 

Probudily mě dvě rytmický facky. Mhouřil jsem 
oči do studeného světla zářivky. „Tak konečně, dě-
lej, vstávej,“ pobízel mě z lůžka hubený muž neur-
čitého věku oblečený v bílém plášti. „Nemáme jen 
tebe.“ Vystrčil mě z jakéhosi pokoje na bílou tlume-
ně osvětlenou chodbu. „Na konci chodby, bílé dveře 
vpravo,“ rezonoval chodbou jeho hlas. Za popisova-
nými dveřmi seděl úředník. Vypadal v podstatě jako 
muž v plášti před chvílí. Koukal do papírů, které měl 
před sebou, a stroze mi sdělil: „Ani si nesedejte. Po 
úmrtí se budete do doby uložení vašeho těla nebo 
popela zdržovat v místě vašeho posledního trvalé-
ho bydliště. Pak už jen v místě uložení.“ Než jsem 
se odhodlal k jakémukoliv dotazu, bouchlo razítko  
a opět se setmělo. 

 Na hrubé desce kuchyňského stolu našeho malého 
bytu stála láhev mý tulamorky a pár skleniček. Dostal 
jsem jí loni k narozeninám a šetřil si jí „pro lepší pří-
ležitost“. Naďa byla celá v černém. Na tváři čerstvě 
zaschlý slaný potůčky. Hubenej jí právě vlažně držel 
ruku a blekotal něco o tom, že jsem byl fajn kluk. Při-
tom sám brečel. Za ním špalír kamarádů, známých  
a kolegů z práce. Rychle jsem si všimnul, že Naďě 
černé přiléhavé šaty končí nad štíhlýma nohama 
v tmavých punčochách nádhernou sexy krajkou. 
Natáhnul jsem bezděky ruku po whisce, ale ruka 
prošla láhví, jako by to byl přelud. Se stejným úspě-
chem jsem to zkusil i s Naďou. Byl jsem z celé situ-
ace dost vyjevenej.

Záhy se hovor stočil na to, co s mým popelem, až 
ho Naďa vyzvedne z krematoria. K mému překva-
pení se ukázalo, že Naďa má v tomhle jasno. „Naše 
rodina má na Vinohradských hřbitovech hrobku. 
Děda měl před válkou prosperující firmu na mýdla. 
Za války ho zranili v Anglii a krátce po válce umřel. 
Strejda v osumačtyřicátým utekl do Ameriky. Hrob-
ku nám jako jedinou komunisti nevzali a místa je 
tam dost. Děda tehdy počítal s velkou rodinou. 
Tom, pokud vím, už nikoho nemá a vzdálení pří-
buzní jsou z Roudnice nad Labem. Na Vinohradech 
ho budu mít blíž.“

Koukal jsem na Naďu, jestli to myslí vážně. Kluci 
taky koukali. Jony si začal žmoulat špičku pravého 
ucha, což dělal vždycky, když se mu do něčeho ne-
chtělo, a pak z něj vypadlo: „Víš, von Tom jednou, 
dyž na to přišla řeč, říkal, že až umře, tak bych chtěl 
bejt vysypanej ve skalách nad Tulákem. Tak jsem 
myslel…“ V tu chvíli se na něj obrátila nechápavá 
skvadra obličejů mých kolegů a známých. „Tak jsem 
myslel, jestli mu neuspořádat funus tam.“ Obličeje 
se ještě více protáhly. „Zkrátka takovej trempskej 
pohřeb,“ přestal si žmoulat ucho a podíval se zpří-
ma do zachmuřených ksichtů.

Kdybych mohl, plácl bych v tu chvíli Jonnyho na 
znamení souhlasu po rameni, jak jsem to za živa ob-
čas dělával. Sám bych to neřekl líp. Nečekal jsem, 
že to bude tak brzy, to jo, a tak to nemám ještě 
promyšlený. Ale jo, v pátek hospoda v Dřevkách  
a v sobotu ráno zase dobrý jitro a rozcuchaný hlavy 
ve spacácích. Pak pár soutěží a toulání po okolí. Až 
se pak začne sluníčko koukat ze šikma do roklí, zapá-
lí kluci oheň. Já už si evidentně nezahraju, ale budu 
tam sedět s váma a zpívat ze všech sil. Asi mě teda 
neuslyšíte. Vypije se něco z láhve s plachetnicí a až 
dojdou k ránu písničky, bude se na mě vzpomínat.  
A možná, i když to bude doufám hlavně veselý a dřevo 
nebude tolik čadit, spadne jim třeba do koutku oka 
něco malýho a lesklýho. Pak všichni vstanou a pů-
jdou se mnou krkolomnou pěšinou do skalního patra 
nad kemp. Měsíc pak postříbří skály, popel se rozletí  
a nad údolím zaburácí sborové „ahoj“. A Naďa si  
vezme tu blůzu od bundesvéru, co jsem jí předloni 
koupil na vandry a co jí stejně nosí jen kvůli mně v lese  
a do vlaku si jí sundává.

„Ty jsi se, Honzo, zbláznil,“ oslovila Jonyho ob-
čanským jménem Naďa. „To nepřipadá v úvahu. 
To se budu za Tomem trmácet někam do lesa?  
A kam vlastně? To tam bude jen tak někde vysy-
panej? V žádným případě!“ Zachmuřené obličeje 
známých a kolegů souhlasně přikyvovaly. „Nechám 
pěkně vyčistit hrobku a můžete tam někdy za ním 
zajít. Půjde na Vinohrady.“

Bezva. Já, kterej se na vandrech nikdy pořádně ne-
myl a z města vypadnul, jak jen to šlo, budu navždy 
pohromadě s bývalým prodejcem mýdel uprostřed 
Prahy. Vzpomněl jsem si na úředníka: „Pak už se 
budete zdržovat jen v místě uložení.“ „Naďo, tohle 
mi přeci nemůžeš udělat!“ Pochopitelně mě nesly-
šela. Navíc to vypadalo, že klidně může a nikdo jí 
v tom nezabrání. 

Měsíční světlo klouzalo stříbřitě pokojem a Naďa 
neklidně spala. Chvíli jsem bloumal prázdným by-
tem. Hořce jsem se usmál při pohledu na lednici 
v kuchyni, která v útrobách skrývala dva chlazené 
lahváče. Sedl jsem si vedle schoulené Nadi na dvou-
postel. Měla teď ve spánku téměř dětskou tvář. Po-
hladil jsem jí očima po nazrzlých vlasech a bylo mi 
smutno. „Naďo, víš, já nechci na Vinohrady,“ říkal 
jsem pak spíš víc pro sebe než jí. „Jestli mám být už 
někde napořád, tak mě pust tam do skal. Já vím, že 
ses vždycky mračila, když jsem tam jel jen s  kluka-
ma a ty jsi byla o víkendu sama. Spolu nám tam ale 
bylo taky dobře. Vzpomínáš na ten velkej liják teh-
dy? Vlasy ti voněly deštěm. Naďo, slyšíš?“ 
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Sobotní ráno bylo kalné a v pokoji vládlo šero. 
Naďa strnule zírala do zdi a žmoulala hrneček s ča-
jem. Pak na display telefonu vyťukala Hubenýho. 
„Martine, stavil by ses večer?“ Hubenej a Naďa k sobě 
měli vždycky hodně blízko. Chodili jsme všichni do 
stejnýho ročníku na škole. Kdyby si Naďa tehdy ne-
vybrala mě, řekl bych, že by skončila s Hubeným. 

Sakra, řízek od Nadi jsem měl vždycky rád. Hube-
nej seděl naproti a kapal si smažený povrch řízku cit-
ronem. Já polykal naprázdno. „Je mi smutno. V noci 
se mi zdálo o Tomovi. Chtěl po mě, ať ho nedávám 
na Vinohrady. Chtěl do těch vaši skal.“ Přestal jsem 
civět na řízek a otevřel pusu. Tak ona mě slyšela  
a nakonec i možná pochopila. Útěr přišel ihned. 
„Martine, přece ho jen tak někam nevysypu do lesa? 
To je ten Honzův nesmysl, co tu posledně vykládal 
před ostatníma. Ty bys ho normálně taky dal na hřbi-
tov ne?“ vytrhla Hubenýho ze žvýkání řízku. Byl na 
něm vidět vnitřní boj. Jako tremp a můj dlouholetý 
kamarád moje přání jasně chápal, ale taky evident-
ně chápal jinou věc. Naďa je teď sama a on je taky 
bez závazků. Navíc už to jednou málem klaplo. „To 
víš,“ lezlo z něj jak z chlupatý deky, „že máš pravdu. 
A Tomovi už je to jedno.“ „Ty prevíte,“ vykřikl jsem. 
„Mě to teda jedno není!“ Naďa se na Hubenýho slabě 
usmála a řekla: „Děkuju.“

Měsíc zase klouzal pokojem a já se v našem bytě cí-
til tentokrát nesvůj. Pohladil jsem znova očima Naďu 
v pokoji a pak se mračil v kuchyni, kde na gauči chr-
něl Hubenej. Naďa mu to sama nabídla. „Alespoň tu 
nebudu tak sama.“ Tak jsme tu tři. I když je to pro 
mě dost těžký, tak je mi jasný, že Naďa sama věčně 
nebude. Jen je to na mě všechno dost rychlý. A taky si 
nejsem jistej, jestli je třeba Hubenej pro ní dost dob-
rej. Ale s tím co říkal nad řízkem, jsem se nehodlal 
smířit. Naďu sám nepřesvědčím. Já jí znám. Když mě 
ale slyšela ve snu, musí i Hubenej. 

Další čtvrtek ráno se štíhlé Nadiny prsty zase pro-
pletly na hrníčku s čajem. „Martine, díky že jsi tu 
párkrát přespal,“ řekla. „Gauč nic moc, viď, vypadáš 
unaveně.“ „Né, to je v pohodě. Jen se mi pořád zdá 
o Tomovi.“ Naďa zdvihla obočí v otázce. No jen se 
přiznej. Tak jí to řekni, co jsi mi včera po třech no-
cích usilovnýho navštěvování ohledně mýho pohřbu 
slíbil. „No tak různě,“ lezlo z něj neurčitě. „Hlavně  
o starejch vandrech a tak,“ zahrál to do autu. Hube-
nej, ty šmejde. Koukej jí to říct! „Měl bych asi dneska 
spát už doma,“ zdvihl Hubenej místo toho hlavu od 
hrnku. Tak díky, seš fakt kámoš. A to bylo ve snu sli-
bů! Prej kamarádi až za hrob. „Mně taky chybí,“ řekla 
Naďa. „Moc. Ale bojím se tu být sama. Přijdeš večer 
ještě?“  „Dnes to nejde, ale slibuju, že pak přijdu,“ 
zdvihnul se Hubenej od stolu. Vzal bundu a šel ke 
dveřím. Jasně, že přijde. Až už tu nebudu já! Naďa 
moje podezření hned potvrdila. „Tak zatím ahoj  
a díky. Zítra už jdu pro urnu a v sobotu bude uložení 
na Vinohradech.“ 

Tma se opět rozjasnila a tentokrát bez facek jsem 
stál na konci známé tlumeně osvětlené bílé chodby 
před bílými dveřmi vpravo. Než jsem stačil zakle-
pat, ozvalo se: „Dále.“ Za stolem seděl týž úředník 
jako minule a hned spustil. „Ani si nesedejte. Tak co 
s vámi, člověče? Ten váš trempskej kamarád nám to 
pěkně zkomplikoval. To jsme tu už dlouho neměli. 

Co mám teď napsat do kolonky „místo uložení“? To 
mně asi neporadíte, že jo.“ „ Asi Vinohrady? Nebo že 
by vyšly ty Roverky?“ koktal jsem zmateně. Úředník 
cosi do formuláře napsal, pak zakroutil nesouhlasně 
hlavou. Odpovědi jsem se nedočkal. Bouchlo razítko 
a zase se setmělo. 

A co říct na závěr? Snad jen to, že se tejden na Vi-
nohradským hřbitově dá docela vydržet. Nadi děda je 
vlastně fajn. Když teda zrovna nevypráví po stoprv-
ní, jak uvařit nelepší jádrové mýdlo a jak ho prodat. 
Jinak má docela zajímavý historky z války z Anglie. 
Občas přijde i Naďa. Dokonce se mi i přiznala, že ne-
chce být sama a tak u ní spí Hubenej. Pro mě to neby-
la žádná novina. A vydržet se to dá taky hlavně proto, 
že každej pátek okolo druhý už koukám hrobníkovi 
na hodinky. To abych dojel včas na nádraží a stihl 
vlak do Blížáků. Do snů teď už nikomu nepolezu. 
Naďu nechci trápit a Hubenýmu jsem už poděkoval. 
Kdo mohl vědět, že před pohřbem u Nadi doma něco 
popela tajně odsype.  

Tomáš Racek – Tom
1. místo  – Próza nad 23 let

Rok po té (Danovi - Náčelníkovi)
Říkali
že se objevíš
se svým bezstarostným úsměvem
a budeš vtipkovat o lavinách
a ukazovat nám fotografie:
„Tohle je pes, který mě našel.“

Říkali
že máš tolik životů jako kocour
že Karpaty nejsou Himaláje
a já se nemám bát
a malovat bubáky na zeď.

Ale teď
mluví o tom,
jak rychle a intenzivně jsi žil
a já svírám svíčku ve své dlani
protože ji nemám kam položit
a čekám, až plamínek sfoukne vítr
jako něco nicotného a bezvýznamného
nic, co by měnilo životy lidí kolem
tak, jako jsi to uměl ty
tak, jako by to uměl ten malý plamínek
a mně se chce křičet
protože ji nemám kam položit
ať zapadá sněhem
ať zhasne
ať odletí do nebe dobrodruhů
jako bys to byl ty
když neexistuje místo
když neexistuje hrob
když není nic
kde můžeš
odpočívat v pokoji.

(napsáno na přelomu února a března 2016)

  Hakenová Barbora – Bára
2. místo – Poezie nad 23 let
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SVĚRÁK

Říkalo se mu Svěrák. Byl to vysoký hubený kluk, 
se světlými delšími vlasy a na první pohled neo-
hrabanými pohyby. Působil nesměle, do hovoru se 
s nikým nedával a na otázky odpovídal jednosla-
bičně. Bylo všeobecně známo, že jestli není přímo 
slabomyslný, tak rozhodně je pořádné ťululum. Ale 
škodu žádnou nepáchal, uměl přiložit ruku k dílu 
a všichni byli zvyklí, že se častokrát přes den nebo 
večer zjevil na osadě a ráno byl zase pryč. I na Hře-
beny takhle jezdil. Vždycky měl s sebou kytaru, na 
kterou ho nikdy nikdo neslyšel hrát, ale zato pře-
kvapivě krásně zpíval. Byl to Bobíkův kamarád, já 
s ním prakticky nepřišla do kontaktu. Teda až do 
toho víkendu tenkrát, kdy jsme spolu strávili noc. 
Ale postupně...

Je mi bídně, ale Bobík mě přemlouvá, ať na Hřebe-
ny jedu, protože to má být poslední krásný víkend, 
než přijdou podzimní plískanice.

„Stejně potřebuješ vypadnout. Vezmi kytaru…“
„Ne,“ přerušuju ho. „Jestli mám jít nahoru, kytaru 

rozhodně nepotáhnu.“
„Fakt ti není dobře, co?“
Souhlasně pokyvuju „Sranda se mnou moc nebu-

de,“ varuju ho.
„Žádnej strach, na srandu máme jiný. Kytaru 

teda zařídim. Nic se neboj, však víš,“ roztahuje 
pusu svým nakažlivým úsměvem a já opravdu vím.  
A vím, že pojedu.

Je pátek. Vystupuju z vlaku a snažím se netvářit 
nepřístupně. Bobík se mnou nepřijel, zato mě po-
žádal, abych doprovodila jeho kamarádky Vever-
ku a Andy. Obě trochu znám, takže se zdravíme  
a bez okolků vyrážíme na cestu. Holky si pořád něco 
šuškaj a při tom se chichotaj, řadím je do kategorie 
slepice a zvyšuju tempo – chci už mít tuhle průvod-
covskou epizodu za sebou.

Jenže na konci perónu se k nám připojuje Svěrák. 
Má příjemnou tvář, ale zahlídnout jeho oči se mi 
nedaří. Jsou schované ve stínu široké krempy klo-
bouku a navíc je má pořád zabodnuté do země. 

„Ahoj, já jsem Svěrák,“ napřahuje ruku.
„Ahoj, Jesse.“ 
Jeho stisk zabolí. 
„Bobík říkal, že půjdete nahoru. Můžu s váma?“ 

ptá se mě, jako bych tomu tady velela. Holky se 
s ním taky zdraví, schválně ho popichují a pak se 
řehtají tomu, jak stydlivě klopí hlavu. Tím mě na-
štvaly, takže bez diskuze rozhoduju: „Jasně.“

Rázuju vepředu. Cesta je posetá prvními žlutými 
lístky, větřík mě lechtá na tváři mými vlastními vla-
sy a já se vděčně zhluboka nadechuju. Ze sluncem 
vyhřátých břehů cesty ještě sálá letní vůně borového 
jehličí a rozpálených kamenů. Trhám snítku milo-
vaného vřesu a začínám se usmívat. Bobík měl úpl-
nou pravdu, potřebovala jsem vypadnout. Vstoupi-
la do mě pohoda a s ní uvědomění, že se nechovám 
zrovna přátelsky, takže z žebradla vytahuju pytlík 
sušených švestek a čekám na ostatní.

Holky se Svěrákem jdou za mnou, každá z jedné 
jeho strany a utahují si z něj. On se tváří neutrálně, 

ani ryba ani rak, pohled stále vrací do prachu ces-
ty. Ale neuniká mi, že přesto celkem bedlivě sleduje 
okolí. I já jeho zrak několikrát přitahuju, jenže do 
očí mu nevidím, nedokážu odhadnout, jestli prosí 
o pomoc nebo ne.

Společně konzumujeme švestky a začínáme se 
škrábat do náhle příkrého svahu. Křemencové 
úlomky ujíždějí pod nohama a holky stále intenziv-
něji využívají Svěrákových služeb.

„Podej mi ruku!“
„Táhni!“
„Tak mi pomoz!“
Veselé výskání děvčat se spolu s dalšími podob-

nými výkřiky rozléhá strání. Žádosti bez prosby, 
možná dokonce rozkazy. Bez jakéhokoli respektu. 
Nebo je to obyčejné holčičí škádlení a mně to jenom 
tak připadá? Možná už jsem moc stará. A zapšklá, 
řekla by Andy. Nevím. Stoupám před nimi pěšinkou  
a jsem znechucená jimi i sama sebou. Tím, že ne-
vím, jestli jim mám něco říci nebo by to bylo jen 
pruzení dovádějících mláďat. Tím, že mlčím.

Konečně stojíme na hraně srázu a vydýcháváme se 
po výstupu. Andy posílá dokola čutoru s vodou, ale 
když ji má Veverka předat Svěrákovi, ucukne rukou 
a celá se okolo něj zatočí. On se točí s ní a natahuje 
se pro vodu. Veverka najednou změní směr pohybu 
a jejich těla do sebe narážejí, čutora těsně míjí jeho 
hlavu, ale ne tak jeho klobouk, který najednou letí 
zpátky do údolí. Je to jen mžik a já zcela instinktivně 
vystartuju ve snaze zachytit jej. Jenže pohyb mého 
těla je okamžitě zastaven, ruka mi zůstává trčet do 
prázdna, moje nohy, už už hrozící po suti znovu 
uklouznout, získávají stabilitu a klobouk se volně 
kutálí dolů svahem. Za druhou ruku mě pevně drží 
on, jeho prsty mě drtí skutečně jako čelisti svěráku.

„Auu, to bolí! Pusť!“ přikazuju drsněji, než bych si 
přála, ale on tentokrát očima nikam neuhýbá a klid-
ně mě odtahuje od okraje. Pak mě beze slova pouští, 
odkládá kytaru a stejně klidně se tím protivným sva-
hem vrací pro klobouk. Veverka za ním ve výbuších 
smíchu volá neupřímné omluvy a já už se neudržím. 
Vím, že to nebyla náhoda, viděla jsem to.

„Nechte ho bejt, tohle je pěkně hnusný!“
„Ale jdi ty! Je to jenom sranda, že jo, Svěráku?“ 

obrací se na zadýchaného kluka a on se jen plaše 
usměje a kývne hlavou.

„Jasně.“
Nevěřícně na něj zírám, protože před chvílí to byl 

někdo jiný. Ale co nadělám? Nechápavě pokrčím ra-
meny a třu si bolavý triceps. Určitě už mi pod košilí 
naskákalo všech pět jeho prstů.

Vyrážíme dál. Holky opět berou Svěráka mezi sebe 
a on se opět bez protestů podvoluje. Nerozumím 
tomu, ani jemu ani jim a jsem z toho stále rozmrze-
lejší. Ale cesta rychle ubíhá a před námi se vynořuje 
poslední příkřejší úsek. Nahoře už je hřeben a naše 
osada. Jsme skoro u cíle.

„Hele, ale já nemám žádnou vodu, to je blbý,“ 
obrací Veverka prázdnou čutoru a očima se setkává 
s Andy.

Ta samozřejmě hraje s ní. „No, to je. Ale přece 
pro ni nepůjdeš ty, studánka byla až skoro dole. Že 
ji tam nenecháš jít, Svěráku, že ne? Takovou dálku  
a takhle pozdě…“
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„No…,“ zamumlá a sklápí hlavu.
„No ták…,“ strká do něj ramenem a obě se smějí 

jeho rozpakům. 
A to už je na mě moc. Všechno ve mně vybuchuje. 

Ta nejistota posledních hodin, ten vztek z bezmoci 
a vlastní neschopnosti něco udělat. Mám toho dost, 
jsem naštvaná na všechny a na všechno. Končím.

„Sakra, nechte ho už na pokoji!! Jděte se vycpat! 
Všichni tři! Proč ty sebou necháš takhle vláčet? Síly 
máš dost, bejt sám ti taky nevadí, tuhle hru nechápu. 
Seber se a jdi klidně napřed, vo co jde? Tady tou pě-
šinkou už trefíte všichni bez problémů,“ ukazuju na 
cestičku. „Takže dál běžte sami, studánku vám tam 
ukážou. A pozdravujte Bobíka, že tentokrát nepři-
jdu.“

Plná vzteku se otáčím, nasazuju pekelné tempo  
a mažu pryč. Jsem vytočená, jako už dlouho ne. Jak 
tohle mohly dělat, co je na tom bavilo? Co on, proč 
si to nechal líbit?? A proč jsem to tak dlouho neza-
stavila???

S ubývajícím světlem ubývá i mojí zlosti a začíná se 
mi vracet racionální uvažování. Musím někde pře-
spat. Takže kam? V duchu vybírám co nejzapadlejší 
tábořiště, vážně nechci na nikoho narazit. Pomalu se 
uklidňuju a cestou sbírám náruč suchých klacků. Na 
útulném místě pod skalním ostrohem chystám oh-
niště a plním ešus vodou na čaj. V noci bude zima, 
uvědomuju si při pohledu na barevnou hru západní-
ho obzoru a v rychlosti vyrážím ještě pro jednu ná-
ruč dřeva. Pak už jen sedím u ohýnku, na habrovém 
klacku opékám buřta, hlavou mi víří myšlenky a svetr 
hřeje záda.

Zrovna se chystám zalehnout, když se ze skály vy-
loupne stín a já leknutím skoro vyleju čaj. Ale hned se 
uklidňuju, je to totiž… Svěrák! No tohle!

„Co tady děláš?“ vyjedu na něj nespravedlivě.
„Neměla bys tu bejt sama,“ odpovídá naprosto ne-

nuceně a sebejistě se usazuje u mého ohně. Nesmě-
lost je pryč.

„A s tebou jo?“
„Jo. Třeba.“
„Hmmm.“
„Slíbil jsem Bobíkovi, že na tebe dohlídnu.“
„Cože?? Proč? A kdy?“ úplně mě vykolejí.
„Prej jsi nemocná.“
„Sakra! To říká každýmu na potkání nebo co!?“ za-

čínám být zase vytočená.
„To víš, že ne! Jenom mě poprosil, abych tě místo 

něj doprovodil na Hřebeny. Jenže když to takhle do-
padlo… chápu, že teď tam nechceš jít. Ale nemůžeš 
tu bejt sama,“ zopakuje klidně a i já se překvapivě 
uklidňuji.

Nabízím mu buřta a nad hřejícími hrnky v rukou 
se rozpovídáváme. Nejdřív pomalu, ale postupně si 
troufám i na ožehavé otázky.

„Proč si hraješ na prosťáčka?“
Ticho je tak dlouhé, že už odpověď nečekám, ale 

přichází. „Je to jednodušší. Já… neumím si s lidma 
povídat. Rád mezi nimi jen sedím a mlčím, ale to je 
nakonec vždycky divný. Někdo to začne zkoumat, 
ptát se, snaží se mě někam zařadit… Tak jsem se na-
učil chovat tak, aby to bylo jasný a nikdo se neptal.“

Nevěřícně zírám. „A ranní mizení k tomu taky  
patří?“

„Víš, v tom jsem opravdu vadnej,“ usměje se. „Ne-
vím, jak se ráno zdravit s těma, co jsem zdravil už 
večer,“ plaše sklápí hlavu, vidím, že tohle ho vážně 
trápí.

„Zrovna to je úplná maličkost,“ dávám mu ruku 
kolem ramen a lehce s ním zatřesu. „Nemusíš zdravit 
nikoho. Pozdrav ráno a máš to,“ snažím se o povzbu-
zující úsměv.

„Jo, to bych moh‘ zkusit,“ vrací mi ho a sahá po 
kytaře. „Zahraješ?“

„Já budu zpívat,“ rychle dodává, abych se nevymlu-
vila na svůj chrapot. 

Prohrábnu lehce struny, vyzkouším pár akordů  
a začínám hrát. Na střídačku vymýšlíme písně, Svě-
rák nenavrhne ani jedinou, kterou bych nezvládla. 
Očividně ví, co umím a co ne, všechny ty noci na 
Hřebenech musel opravdu dávat pozor. Uvědomuju 
si, že je to příjemné. 

Zpívá fakt krásně, jeho čistý jasný hlas mě vede a já 
si ty písničky neskutečně užívám. Ale jeho kytara je 
na mě tvrdá, mé prsty vydrží míň, než bych si přála. 
Musím udělat přestávku.

„Proč ty vlastně nehraješ? Kytaru s sebou přece furt 
nosíš...“

„Nemůžu.“
„Proč ne?“
„Já tím ubližuju... přivolávám neštěstí.“
„To je přece nesmysl!“ uchechtnu se. Už jsem una-

vená, přijde mi to jako legrace.
„Není,“ v jeho klidném hlase zazní smutek. „Mám 

to vyzkoušený. Vážně,“ zdůrazňuje, když vidí moji 
nedůvěru.

„Neblbni,“ kroutím hlavou, ale úsměv mi mizí ze 
rtů a po zádech přebíhá mráz.

„Jednou jsem hrál a můj strejda se pak vyboural. 
Bráchovi bafly saze v komíně a vyhořela mu dílna, 
ségra málem potratila... Zatím všichni přežili, ale ne-
hodlám nic riskovat, chápeš?“

Pořád vrtím hlavou. „Jak to souvisí s tvým hra-
ním?“

„To mi vysvětlila taková... kartářka,“ říká zas ne-
směle, za tohle se stydí. „Hraním uvolňuju energii 
svých emocí do světa. A protože já vždycky hrál, když 
mi bylo smutno, špatně, vypouštěl jsem špatnou 
energii...“

„Tomuhle přece nemůžeš věřit,“ chytám ho chlá-
cholivě za rameno. „Tak hraj veselý písničky.“

„Nejhezčí jsou ty smutný,“ usměje se. „S tím ne-
hneš. Já prostě nehraju.“

Přijímám to teda jako další podivný fakt a znovu 
se chápu nástroje sama. Nad hlavou nám závratnou 
rychlostí pádí hvězdy, čas si osedlal toho nejrychlejší-
ho vraníka. Zbytek noci mizí, ani nevím, jak.

A to je všechno. Svěrák se naučil vydržet na osa-
dě do rána, trochu se zapojit do hovoru a dívat se 
mi přes oheň do očí. Dávno vím, jakou mají barvu. 
Hmatník jeho kytary se zaplnil rýhami od mých neh-
tů a holky už ho nechávají na pokoji. Je můj.

 Zuzana Procházková – Jesse
2. místo – Próza nad 23 let
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Že už asi nenaskočím
že už asi nenaskočím, Tesy
i když někdy pod Střekovem
„zase cítím náš vlak“    
na západní pobřeží
 
půlnoční hytlák do zadní země
kde učils mě znát místa;
do prométheovských výšin skalních měst
(domova tuláků) se střechou z celtoviny;
kde světlo se láme ~ pod převisy campů
v bláznivých vizích naší ameriky
 
a dál a dál; přes hřebeny předělů
v nezměrnosti touhy do trasy
v kruhu ohně...vykřesat chvíli

        *       *      *
že už asi nenaskočím; říkám vechtrovi
co mě žene vod kolejí nádraží;
kde vystavěls svý města
když v úžasu novej život dral se
ženským klínem ~ s kukačkou v hnízdě
(jaká to ironie z věčných lásek)
 
        *       *      *
že už asi nenaskočíš, brácho
dnes projedou bez nás páteční vlaky
s ostruhou touhy divokejch koní; 
protnout pásku v ohlávkách handicapů
(byl jsi z nich), vždyť i tvůj let
z pátýho patra paneláku;
byl až příliš
do
ko
na
lý
(...)

 Petr Švarc – Bobeš
3. místo – Poezie nad 23 let

Starý poutník
Šel jsem loukou, myslím devět hodin bylo, v tu chvíli, 
něco se přihodilo, nebyl to čert, ďábel ani duch snad, 
přesto jsem věděl, že se mi do mysli vkrad. 
 
Když jsem prošel loukou, na polní cestě stál, připadalo mi, 
jako bych ho znal, 
byl to starý muž, víc jak šedesát let mu mohlo být, 
v tu chvíli nevěděl jsem, jestli mám odejít. 
 
Nemluvil, jen tam tak tiše stál, do tváře jsem mu neviděl, 
on se totiž smál, 
smál se mě a celému světu lidí, že se za nás on i další stydí. 
 
Pak otočil se, do lesa šel dál, s tou postavou už jsem se 
víckrát neshledal...

 Jaroslav Křížek
2. místo – Poezie do 23 let

TATO NOC BYLA ZVLÁŠTNÍ

Pro běžného pozorovatele by působila vcelku oby-
čejným, všedním dojmem. Nezaujala by asi ničím 
zvláštním. Avšak v mých očích byla zkrátka jedinečná.

Pozorovala jsem je z lesa, ze samého okraje, což bylo 
mnohem dál, než kam bylo povoleno vkročit. V tuto 
chvíli mi ale krev v žilách zpívala, že toto za malý risk 
stojí, že není nic zlého, když se pouze stanu svědkem 
toho, po čem zvědavá stránka uvnitř mé duše tak 
prahne. Proto jsem dávno překonala pomyslnou hra-
nici bezpečna, vyklouzla z nitra hvozdu a ukrývala se 
za jediným vzrostlým stromem. Ten mohl také zna-
menat jediný rozdíl mezi tím, zda dnešní noc přežiji 
či nikoli.

Na strach však nezbýval prostor.
To hlavní, co upoutalo mou plnou pozornost, byli 

lidé. Spousta lidí skrývajících své tváře pod širokými 
krempami klobouků – už jen to by se mělo stát příči-
nou mého útěku. Pokaždé, když jsem do lidské tváře 
byť jen z dálky nahlédla, to pro mou existenci zname-
nalo nutnost spasit si holý život a běžet tak, jako by 
dotyčný den měl být mým posledním – což se totiž 
mohlo převelice jednoduše stát, zahlédli-li mě, tu pla-
noucí bělostnou tečku v přítmí stromů, snažící se co 
nejrychleji dostat z jejich smrtícího dosahu.

Nyní… něco bylo jinak. Jindy vážně stažené tváře 
nejnebezpečnějších tvorů se nyní uvolnily, zpoza ob-
vykle pevně semknutých rtů vyklouzly zuby ve šťast-
ném úsměvu. A přestože něco ve mně se při tom po-
hledu ježilo a domnívalo se, že se jedná o hrozbu, bylo 
to něco nového, něco, co mi nedovolilo odvrátit se.

Sledovala jsem se dlouhou dobu, vskutku. Za ty 
dlouze se táhnoucí minuty, dokonce hodiny, jsem se 
stala svědkem spousty věcí, o nichž se mi nesnilo ani v 
nejzvláštnějších snech. Avšak to, co se mě dotklo nej-
více, byl zpěv.

Slyšela jsem, jak se desítky hlasů v náhlém hrobovém 
tichu sjednotily v jeden, zatímco se jejich pohledy upí-
raly na oslnivě bělostný kus látky, třepotající se v ryt-
mu toho, jak si s ní pohrával divoký vítr. Desítky po-
hledů, včetně mého, se rázem přikovaly k tomu kusu 
látky – k vlajce –, načež se spustila melodie, při které 
začal svobodomyslný maják pomalu stoupat do výšky 
za zvuků celých desítek lidských hlasů.

Zpívali dlouho, dokud i poslední hlas neumlkl v ná-
hlém uctivém tichu.

A na to, jak dokonale sehraní byli, zareagovala má 
mysl, která věděla, kde předtím se stala svědkem něče-
mu podobnému.

Ozvali se jako na zavolanou.
Stála bych takto a sledovala je snad donekonečna, 

nebýt táhlého chóru mnohonásobného vytí, jež zazně-
lo kdesi za mnou, hluboko v lesích.  Povědomý vlčí 
zpěv, hlásající celému světu, že se nedají zkrotit, že se 
nedají ničím podmanit. Jednotlivé hlasy se navzájem 
proplétaly, tančily a nutily mou krev radostně plesat.

Lidskou rasu, tu neustále udivující existenci, jsem 
nechala za sebou a dlouhými skoky jsem se vydala 
zpátky do hlubší části lesa. Hodila jsem své srdce před 
sebe a bleskurychlým tempem se jala ho následovat. 
Tam do stínů, ke svým…

Karolína Křenová 
1. místo + Malý Trapsavec  – Próza do 23 let
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TETIČKA A TERMOPRÁDLO

Možná, že se vám dostal do ruky sborník Akademie 
věd, věnovaný osobnosti a dílu PhDr. Jana Pokorné-
ho….

Ne, jinak.
Musíme začít opravdu od začátku.
A začátek byl jednou ráno na Štědrý den v prostyd-

lém vlaku na Rakovník.
Už několikátý den mrzlo a ve vagonu to vypadalo 

jak v reportáži z mrazíren. Okna byla pokrytá centi-
metrovou vrstvou ledu a od úst nám stoupaly kotou-
če páry. Skoro se nám začínalo zdát, že strávit Váno-
ce u táboráku v Dřevíčských lesích nebude tak dobrý 
nápad, jak to vypadalo ve vyhřáté hospůdce.

Jedině Stanley byl v pohodě.
„Mně je akorát,“ tvrdil, „já mám termoprádlo. Bá-

ječná věc!“
„Kde�s ho koupil?“
„Nekoupil, dostal. Ušila mi ho tetička.“
„Ani jsem nevěděl, že máš tetu.“
„No, vona je to spíš prateta, nebo něco takovýho. Je 

to nějaká Mongolka, Kalmyčka nebo dokonce Ukra-
jinka. Prastrejček legionář si ji přivezl z Ruska.“

„Legionář? Tak to musí být bába starší než Metuza-
lém! Hodně přes sto, ne?“ řekl jsem.

„Asi jo, ale ona je to náramně nóbl dáma, to byste 
koukali. Celý odpoledne sedí v kavárně s paní plu-
kovníkovou nebo paní vrchní vodovodně potrubo-
vou, pak je přivede domů, napíšou na stůl křídou 
písmena a šoupou po nich hrnečky. Anebo postaví na 
stůl štokrle s jednou nohou kratší a kejvají s ním.“

„Tak to vyvolávají duchy! Tetička je spiritistka, 
co?“

„No, možná. Ale ty podvlíkačky ušila perfektně. Te-
tička neměla vlastní děti a tím pádem si svý mateřský 
pudy vybíjí na mně.“

Stanley vstal, rozepnul řemen a spustil džíny ke ko-
lenům.

Nevěřícně jsme zírali na šílené bombarďáky, plné 
perleťových knoflíčků a všelijakých mašliček, to vše 
v odporně hnědožluté barvě.

„Hele, ta barva je fakt praktická,“ ušklíbl se Boris.
Stanley se nenaštval.
„Náhodou jsou skvělý. Úžasně hřejou. Tetička říka-

la, že je nemám svlíkat, že mě budou udržovat v stálý 
teplotě, a přebytek tepla, co vyroběj, vyzářej ven.“

„To je absolutní blbost!“ explodoval Boris, „Pod-
vlíkačky nemůžou vyrábět žádný teplo, nanejvýš ho 
můžou izolovat! To by odporovalo všem termodyna-
mickým zákonům.“

„Tak to neznáš tetičku,“ bránil Stanley rodinnou 
čarodějnici, „ta na nějaký zákony kašle!“

Boris jen obrátil oči k nebi a raději už mlčel.
Ve vagonu se trochu oteplilo, led na oknech tál  

a stékal v čůrcích na zem. Dovnitř zasvítilo slunce  
a zvedlo nám náladu.

„Konečně zatopili,“ poznamenal Boris. Kopl do ra-
diátoru, pak se sehnul a položil na něj ruku. 

„Je úplně ledový,“ podivil se. A hned zajedovatil 
– „To asi dělají ty Standovy rajtky!“

Vlak zastavil v Nižboru. Vystoupili jsme; u cedu-
le, oznamující, že chůze po trati je přísně zakázána, 
jsme svorně prohlásili, že neumíme číst, a šlapali po 

kolejích dál údolím Berounky, zasněženým jak na 
pohlednici od Lady. Po půl hodince jsme zahnuli do 
údolí Vůznice. Bylo tu citelně chladněji, sem se přes 
vysoké stráně slunce nedostalo.  

Stanley šel první a natahoval nohy, že jsme mu sot-
va stačili.

„Hergot, počkej na nás,“ vydechl Boris. Stanley se 
obrátil; sundal čepici a otíral si zpocené čelo. Bundu 
měl rozepnutou a z výstřihu košile mu stoupala pára 
jak z přetopeného kotle.

„Jestli řekne, že to je těma bombarďákama, tak ho 
hodíme do sněhu,“ navrhl jsem.

Došli jsme až k němu a cítili jsme, jak nás ovanul 
teplý vzduch

„Máte dost cukroví?“ zeptal se Stanley, „já už mám 
docela hlad.“

Přešlapoval ve sněhu, který pod ním tál, a křenil se 
na nás. Docela nás převezl!

Cesta se klikatila sem a tam, až nás zavedla ke zříce-
nině loveckého hrádku Jenčov. Kus za ním jsme vy-
šplhali do stráně a byli jsme na místě. Vyhlídli jsme si 
ten koutek už na podzim a nashromáždili tady dřevo 
na oheň. Paseka byla otevřená k slunci a na jednom 
konci stál seník, ale hlavně – uprostřed louky rostl 
malý smrček. Právě ten nás přivedl na myšlenku strá-
vit tu Štědrý večer. Složili jsme bágly, vytáhli krabice 
s ozdobami, cukrovím a vánočkou… ani na svíčky 
jsme nezapomněli. Ověsili jsme smrček zlatými ře-
tězy, rozvěsili barevné koule a pár polen posloužilo 
jako stůl. Než jsme měli všechno připraveno, začalo 
se stmívat. Jen oheň se ne a ne pořádně rozhořet!

„To dříví je mokrý jak hnůj,“ klel Boris.
Museli jsme do ohně pořád foukat, což nás spíš 

dohřálo, než hřálo. Kouř štípal do očí, ale i tak nám 
bylo dobře. Kolem ohně putovalo cukroví a kotlík s 
grogem, a Stanley, usazený rovnou do sněhu, trápil 
kytaru. 

Nad lesem se objevily první hvězdy, a brzy jich bylo 
tolik, že si to průměrný měšťák nedokáže ani předsta-
vit. Tichá noc, svatá noc…

„Ohó, co je tohle?!“ zařval najednou Boris. Stál nad 
Stanleym a vytřeštěně ukazoval na zem. Sníh pod 
Standou zmizel, dokonce zmizel v metrovém okru-
hu od něj, a všude se ze země drala sytě zelená tráva, 
rozkvétaly bledule a jaterník, a když jsem na trávu 
položil ruku, byla vyhřátá jak za letního dne.

„Já… já nevím,“ koktal Stanley, „snad ty podvlíkač-
ky… už vyzařujou!“

„No jo, no…“ dumal Boris, „víš co? Sedni si támhle 
na dřevo a zkus ho vysušit, ať děláš něco pořádný-
ho.“

Přesedli jsme si. Na teplé zemi se nám sedělo pří-
jemně, a dřevo pod Stanleym začalo okamžitě vonět 
pryskyřicí. V žáru, který ze Standy sálal, polena pras-
kala a odkapávala z nich smůla.

Už nás to nějak nevzrušovalo. Grog podle receptu 
zpustlýho námořníka z Brém lákavě voněl a nějaký 
rampouch do fernetu se vždycky našel, jen se s ním 
nesmělo jít moc blízko kolem Stanleyho, aby před-
časně neroztál. A kouzelné termobombarďáky – ane-
bo ten fernet? - se činily, až jsme museli rozepínat 
bundy a stahovat svetry.

Zpívali jsme o Askaloně a jak Stará stezka vedla 
Oklahomou, že Řeka hučela ve stínu skal a taky že 
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Hej hej chasa naša vyběhla ze salaša. Prostě – vánoční 
program.

Před půlnocí se Narodil Kristuspán, veselme se, a to 
nás tak dojalo, že jsme po půlnoci přidali Vlajku. Do 
seníku jsme lezli sice poněkud vrávoravě, ale pohled 
na úplně zmrzlé a ojíněné seno nás uklidnil.  Zaplať 
pámbu, tady ještě přírodní zákony platily tak, jak 
měly! 

Zatáhl jsem zip spacáku a zahříván kilojouly z cuk-
roví a izolován spacákem Climashield Apex jsem 
začal téměř okamžitě usínat. Ani nevím, jak dlouho 
jsem spal, když se mnou zacloumal Boris.

„Hele, Tome, nevidíš nic?“ šeptal.
Posadil jsem se a málem zařval hrůzou. Přede mnou 

visel příšerný obličej, složený z bílých a černých skvrn 
– až mně došlo, že to je Boris, a že si na obličej svítí 
zespoda baterkou. 

„Dej to světlo pryč, proboha, nebo mě z tebe raní 
mrtvice. Co mám vidět?“

„To je to, že není vidět nic. Hele, měla by se nám 
tvořit pára u pusy, ne? A nic, tady je snad dvacet stup-
ňů! Co se to tu děje?“ skuhral Boris a mně se zdálo, 
že slyším z jeho hlasu paniku. Ale měl pravdu, seník 
byl příjemně vyhřátý, i když mezi plaňkami stěn byly 
mezery, že by se jimi dala prostrčit ruka. 

Posvítili jsme na Stanleye – spokojeně pochrupo-
val, košili rozepnutou až do pasu a zmuchlaný spacák 
pod hlavou. Ani do něj nezalez!

„To není pravda, to se mi jen zdá!“ lkal Boris, „pojď 
ven!“

Vylezli jsme ze seníku – a venku se teprve děly 
věci!

Teplo, které se valilo z boudy všemi otvory, bylo 
málem vidět. V okruhu deseti metrů sníh zmizel. 
V husté trávě kvetly bledule a petrklíče, třezalka, tře-
mdava bílá, ba dokonce i ovsík vyvýšený! Nad květy 
se třepotali motýli a všude lezla spousta ještě poně-
kud rozespalého hmyzu, všichni ti kovaříci, tesaříci  
a co já vím, třeba i zámečníci. Ze tmy lesa svítily de-
sítky párů zelených očí, jak teplo a vůně trávy přilá-
kaly zvěř. A oáza léta uprostřed sněhu stále rostla! 

Zalapali jsme po dechu.
„Stanley!“ zařval Boris najednou. Vrhli jsme se 

k boudě a vletěli dovnitř.
Byl nejvyšší čas. Žhavý vzduch se hromadil pod 

střechou a trámky krovu začínaly uhelnatět. Vytáhli 
jsme Stana ven vteřinu před tím, než bouda vzplála, 
vlastně doslova vybuchla. Oheň z ní vytryskl jak voda 
z houby a nad les se vznesla žhavá plamenná koule. 

„Vykašlete se na věci, musíme pryč!“ křičel Boris. 
Uháněli jsme lesem a za námi se valila vlna ohně jak 
povodeň. Vyběhli jsme z lesa a otočili se. Snad hek-
tar porostu hořel jak svíce, koruny stromů se zmítaly 
v proudu vzduchu a dřevo praskalo jak granáty. 

Ale žár už zasahoval i místo, kde jsme stáli. 
„Přes rybník! Tam se oheň nedostane!“ 
Běželi jsme dál a led nám křupal pod nohama. Na-

jednou zazněl zoufalý výkřik a hned na to šplouch-
nutí. Ohlédli jsme se – pod Stanleym roztál led  
a kamarád nám zmizel pod vodou. Spustili jsme se 
na všechny čtyři a pomalu se plížili k otvoru. Z černé 
hladiny vystupovalo množství bublin… ale nebyly to 
vzduchové bubliny! Ta voda vařila! Hladina poklesla 
a najednou se objevil Stanley. Stál po prsa ve vodě, 

zmateně se rozhlížel a kolem něj plavaly uvařené 
ryby. Hladina klesala stále rychleji…

Podvlíkačky, ve snaze uchránit svého nositele před 
prochladnutím, jely na plný výkon a rybník se vypa-
řoval!

Kolem Stanleyho se vytvořila ohromná koule páry  
a mlhy. Světlo požáru se v ní lámalo a objevila se 
duha, hrající fantastickými barvami jak obraz sure-
alistického umělce.

Jenže pak se s námi led prolomil a my spadli do 
bahna, které bleskurychle uschlo a vytvořila se na 
něm tvrdá, rozpukaná krusta. Popadli jsme Stana za 
ruce a vlekli ho pryč. Vyběhli jsme na hráz a dřevěné 
stavidlo okamžitě vzplálo, jen jsme se k němu přiblí-
žili. Mokrá prkna syčela a přehřátá pára je trhala na 
kusy. 

„Ježíšmarjá, svlíkni to!“ řval Boris.
Stanley roztřeseně shodil džíny. Servali jsme z něj 

ten žárodějný kus prádla a pak jsme látku škubali na 
kusy, dupali po ní a tloukli do ní kamením…

A najednou bylo po všem. 
Na hrázi ležely jen ubohé cáry, zašlapané do bláta… 

Les přestal hořet stejně rychle, jako vzplál a ohořelé 
stromy pokryla jinovatka. Krajinu zase zavalil mráz. 
Stanley drkotal zuby a snažil se dostat do džín. Stáhli 
jsme ze sebe svetry a zabalili ho do nich… 

„Tak tohle teda tetička přepískla,“ usoudil Boris  
a rozhlédl se po zdevastovaném okolí, „kluci, musí-
me zmizet, než nám to někdo dá k úhradě!“ a už jsme 
uháněli, celí přešlí mrazem, ke vzdálenému nádraží.

Možná, že se vám dostal do ruky sborník Akade-
mie věd, věnovaný osobnosti a dílu PhDr. Jana Po-
korného. Jeho proslulá teorie vysvětlila enormně 
abnormální jevy v prostoru Jenčova spontánním 
zhroucením subminiaturní černé díry, která vyvolá-
ním terciálních – možná, že i kvartálních – gravitač-
ních vln deflorovala hranici hyperprostoru a zmizela 
v paralelním vesmíru. Matematická rovnice, popisu-
jící „fenomén Pokorného díry“ si získala celosvětové 
uznání a její autor je žhavým kandidátem na Nobe-
lovu cenu.

Skutečnou pravdu známe jen my tři, ale nechává-
me si ji pro sebe. Stejně by nám nikdo nevěřil! Jen 
někdy si říkáme, co by asi Akademie dala za tu malou 
plechovou krabičku, ve které schováváme nepatrný 
cancourek žlutohnědé látky? 

Jenže my ji nedáme z ruky.
Potřebujeme ji.
Na vandrech si s ní zapalujeme cigarety a někdy,  

za chladných nocí, si na ní uděláme svařák.
A kdo ví, k čemu by ji chtěli využívat oni!

Tomáš Daněk – Tom
ZLATÝ TRAPSAVEC
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VORIGINÁL, VOLE!

„No ty vole, kdes to ukrad?“ vyvalil na mě oči ka-
marád Čenda a dohasínající cigáro mu vypadlo z pu-
sy na popraskanou dlažbu perónu. Jeho obdiv patřil 
mé nové trampské výbavě čítající originální uzdu, 
vycíděnou armádní pánev, felínu v obalu s písmeny 
U.S. a dobře padnoucí Parker M65, na který jsem 
už stačil našít domovenku. „No ty vole, to si děláš 
srandu, ty vole,“ obcházel mě kolem dokola a píchal 
do mě prstem. Při svém okružním kolečku kolem 
mé nové výbavy zašlápnul doutnající vajgl. 

„Ty vole, to mě poser,“ obměnil svůj repertoár  
o další slovní spojení a jeho poďobanej ksicht se 
zastavil asi dvacet centimetrů před mým obličejem.  
Zůstal na mě civět a já pochopil, že jedinou možnou 
reakcí je vysvětlení. A to bylo přesně to, do čeho se 
mi vůbec nechtělo. 

Fakt jsem se rozmejšlel, jestli svý vandrácký hadry 
a oškubanou opusku z ničeho nic vyměním za epes-
ní trampskou výbavu jako byla tahle. Bylo jasný, že 
vzbudím nechtěnou pozornost... na druhou stranu 
bylo fakt těžký odolat. Asi jako když oškubanýmu 
kuřeti vrazíte paví pera a řeknete mu, ať je nechá 
doma. Nad tou trefnou představou jsem se uchech-
nul. 

„Si myslíš, že se vohákneš do originálů, a my lůzři 
ti jako budem pro smích, vole?“ vystartoval na mě 
Čenda stále čekající na nějakou smysluplnou obha-
jobu toho, že si prodavač lahůdek z krámku mezi 
hlavní poštou a finančním úřadem pobírající deset 
tisíc čistého může dovolit tuhle ortodoxní tramp-
skou výbavu, nad kterou jsme spolu opakovaně slin-
tali v dražbách na Aukru. Notabene když polovina 
jeho výplaty padne na alimenty pubertální dcery 
toho času ve výchově mé exmanželky a na kvalit-
ní granule mého expsa pobývajícího tamtéž. Dlužil 
jsem mu vysvětlení a pivo. 

V hospodě nazvané trefně Stará promiň už seděli 
žižkovští štamgasti nad prvním pivem. Vsunul jsem 
se mezi stůl a lavici a rozhlédl se po důvěrně známých 
zelených stěnách, které měly k americké armádní 
khaki značně daleko. Asi jako to kuře k pávovi. „Furt 
čekám,“ vytrhnul mě z rozjímání nad ošklivostí oblí-
bené hospody Čenda. Přebyčná pěna stékala po půl-
litru a rozlévala se po dřeveném stole.  „Mno víš, jak 
bych ti to řek�?“ začal jsem zeširoka, ale netrpělivý  
a evidentně naštvaný kamarád mi skočil do řeči. 
„Česky, vole, a to hodně rychle, protože už mi do-
chází trpělivost! Patnáct let s tebou jezdim do lesa, 
rozdělim se vo poslední kus špeku, znáš mě dýl než 
svou starou a teď tady budeš sedět s nosem značky 
ÚeS nahoru, jo?“ nadechl se, aby si mohl připálit 
cigaretu od plamínku zapalovače. „Neblbni, jasně že 
ne,“ chlácholil jsem ho a hned jsem se nadechl k po-
kračování, aby mi neskočil do řeči. „Jenže když ti 
řeknu, že jsem našel trampskej poklad, tak mi stejně 
nebudeš věřit,“ dokončil jsem větu dřív, než jsem si to 
mohl rozmyslet a začít zatloukat. „Nekecej, poklad? 
Jako sbalenou výbavu po Amíkách někde na půdě? 
Tam u vás v Plznííí?“ schválně protáhnul koncovku. 
Promýšlel jsem obě varianty odpovědi a pak se roz-
hodnul pro tu pravdivou. „Ne, v jeskyni v jednom 
kopci, kterej střeží trpaslící,“ vyhrknul jsem tiše. 

„Chaachaáááchááá,“ zaklátil se na rozviklané židli 
Čenda a natáhl ke mně půllitr. Chvíli se díval na moji 
vážnou tvář, pak položil půllitr zpátky na stůl, vstal, 
ukázal na mě ukazováčkem a syknul: „Jasně, vole,  
a já reprezentuju republiku v krasobruslení! Jdu 
chcát a ty si zatím promysli, jestli Ti naše přátelství 
stojí za to, abys vybalil pravdu!“ Rozmáchl se ruka-
ma, vyrazil strnulé servírce z rukou košík s pečivem 
a než okoralé plátky chleba dopadly na špinavou 
podlahu hospody zmizel s nedotočeným dvojitým 
Salchowem ve dveřích pánských záchodků. 

Když se vrátil, neměl jsem pro něj žádnou jinou 
variantu než tu, co už slyšel. Vypadalo to, že přijdu  
o dobrýho kamaráda a Čenda rozjede svou kra-
sobruslařskou kariéru. Zmohl jsem se akorát na 
objednání dvojitý rundy rumu a omluvu servírce. 
„Jako jestli si myslíš, že po druhým rumu začnu vě-
řit na trpaslíky, co distribuujou výbavu americký 
armády, tak si měl radši místo rumu vobjednat  abs-
int,“ okomentoval pochybovačně mou taktiku Čen-
da a postavil prázdný skleničky na tácek. Zamyslel 
jsem se. To, co říkal, dávalo smysl... jenže já když to 
míchám, tak házím šavle jak carskej důstojník, a na 
tohle jsem potřeboval aspoň trochu čistou hlavu. 

„Ty na tom jako trváš, jo?“ naklonil se ke mně  
s opileckým dechem Čenda. Po šesté dávce rumu 
jeho mozek připustil, že je reálnější uvěřit na mluví-
cí pidimužíky než reprezentovat svou rodnou hrou-
du v krasojízdě. „Von na tom trvá,“ ujistil sám sebe 
navzájem zatímco jsem ho popoháněl, aby nám ne-
ujel poslední vlak, kterým se dostanem do lesa. 

„Slečno, a kolik by platil takovej trpaslík?“ doža-
doval se informace u okýnka výdejny jízdenek, když 
jsme si koupili lupen. „Poď, prosim tě,“ táhnul jsem 
ho pryč, ale Čenda se nedal. Rumovým dechem vy-
kouzlil na skleněné přepážce obláček vysrážené páry, 
kam obtisknul svůj nos. „Lidé s handicapem cestu-
jí za zvýhodněné jízdné,“ zachovala korektní výraz 
paní pokladní a opatrně zavřela okénko. „S jakým 
handypackem, ty vole, mě žádný příruční zavazadlo 
nezajímá,“ rozčílil se Čenda. „Mě prostě jenom za-
jímá, jestli tu máte jízdenky pro pidimužíky, jestli 
s nima jako počítáte, jestli si myslíte...,“ pokračoval 
čím dál víc potichu až nad tím mávnul rukou a od-
vrávoral k přistavenému vlaku. Cestou jsme mlčeli  
a jediné slovo, co ještě zaznělo, když jsem rozbaloval 
karimatku, bylo: „Si posviť , ať nějakýho piprslíka 
nezalehneš.“ A pak se Čenda svalil na svůj spacák  
a začal chrápat.

„Ty vole, mě bolí hlava! Jako by  mi tam nějaký 
trpaslíci mlátili kladivem,“ zahájil sobotní ráno  
Čenda. Vzápětí se nad tou větou zarazil. „He, to se mi 
asi včera něco tematickýho zdálo, nebo co,“ bolest-
ně sestavoval útržky večera, když mu zrak padnul na 
mojí originálku: „Neéé, nezdálo, no ty vole!“ zhrou-
til se zpátky do spacáku. Byl jsem na tom trochu líp,  
a tak jsem mu donesl kafe a přisedl si. „Nech to bejt,“ 
poradil jsem mu soucitně. Na trpaslíky se věří blbě  
i tak a s vopicí ještě hůř. Ale Čenda je nezmar. Sotva 
se trochu votřepal z vopice, vrátil se k tématu a chtěl 
vědět podrobnosti.  Dozvěděl se všechno, ale stále se 
zdráhal uvěřit. Jenže touha vlastnit originálku a ne-
chat se uznat vopravdickým trampem vod Čermáka, 
to bylo pořád ještě silnější. 
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„No a to funguje jenom tuhle jednu noc, jo?“„Jo, 
protože jenom o svatojánský noci se votevírají skály 
s pokladama, když najdeš to správný místo.“ „A jak 
najdu to správný místo?“ zapochyboval Čenda, pra-
vověrný perníkář z Pardubic. „Podle zlatýho kapradí, 
co roste na tom místě, kde se votevře kopec s po-
kladem. Vydává takovou jemnou zlatou záři v tom 
tmavým lese, že si to namíříš rovnou k němu,“ po-
učil jsem kamaráda. „Kapradí, kapradí... hm a to ně-
jak kvete?“ podrbal se Čenda na hlavě. „Nemám ani 
ponětí, jak taková kytka vypadá. Je to kytka, že jo?“ 
ujistil se dodatečně. Přikývl jsem mlčky. 

Svět přišel o krasobruslařskou legendu a mně zůstal 
dobrej kamarád. I přes blbej začátek to všechno vypa-
dalo dobře. Čenda vzal svoji přípravu opravdu vážně 
a na další vandry v průběhu roku vyrážel s atlasem 
kapraďorostů. Za jedenáct měsíců znal všechny dru-
hy plavuní, přesliček i kapradí, dokonale připraven 
na svatojánskou noc připadající tento rok na  úterý. 
Vyhlídnul si nějakej místní kopec nedaleko Pardubic, 
kolem kterého kolovaly podobné zkazky jako kolem 
Blaníku. Představoval jsem si, jak v hoře místo vojska 
podřimují perníkáři se svými válečky na těsto, při-
praveni vyrazit, až v zemi bude nejhůř a dojde sladké 
pečivo. Nad představou, že Čenda vyleze o té červ-
nové noci z hory a místo originální usárny ponese 
perníkové srdce s nápisem „I love tramping“ jsem se 
klátil smíchem. 

Netrpělivě jsem očekával pátek. Domluvili jsme se, 
že vynecháme moderní komunikační kanály a sejde-
me se jako obvykle na Libeňským nádraží, odkud 
zamíříme do naší oblíbený hospody. Tam všechno 
zatepla proberem a vyrazíme na historicky první 
originální U.S. vandr směr Hatě. S trochou štěstí se 
nám tam podaří potkat posledního romantika, kte-
rej uznale pokejvá hlavou a shledá, že trampink stále 
žije. Nervózně jsem podupával na perónu a díval se 
na nádražní vrabce, co sbírali psí chlupy do zobáku. 
Asi mladejm do hnízda. 

Čenda se vobjevil s půlhodinovým zpožděním. 
Vypadal uplně stejně z dálky i z blízka, před týdnem 
jako dneska. Žádná změna, nic novýho. Stejnej ksich 
ve stejnejch hadrech. „Co je?“ povytáhnul jsem obočí 
a dožadoval se vysvětlení. Nevěřil jsem, že by novou 
výbavu nechal doma. Že právě von je to voškubaný 
kuře, co odolá pokušení a nechá doma ležet paví 
vocas. „Dem,“ pohodil hlavou k východu a vykročil 
do ulice. Čekala nás stejně hnusně vymalovaná hos-
poda jako před rokem. 

„Tak co?“ vyhrknul jsem nedočkavostí hned jak 
jsem dosednul. „Tak nic, vole,“ konstatoval suše Čen-
da a mávnul na servírku. „Dvě rundy absintu, díky.“

„Ty ses na to vykašlal?“ dožadoval jsem se vysvětlení. 
„Ale ne,“ přiznal kamarád neochotně. Byl jsem na 

správným kopci, našel dryopteris... jako kapraď sa-
mec vole, kapradí, no tu kytku, však víš...,“ dodal nad 
mým nechápavým výrazem a pokračoval,  „votevřela 
se hora, byl tam trpaslík i spousta věcí... a tak tam 
chodím a čumím, samý opusky, kousavý deky s mod-
rým pruhem, žracáky s červenou hvězdou, khaki po-
nožky, co se ti v kanadě srolujou a sedřou patu do 
krve, ale ani jeden voriginál. A tak se votočím na tr-
paslíka, co mi za zádama skáče po ešusech, a ptam se 
co to jako má bejt, že má ten sklad nějakej přebra-

nej, žádný originální usárny ... no a trpaslík vyleze až 
na vrchol tý haldy hliníku, dá si ruce v bok a dá mi 
kázání jak fakanovi na základní škole: Chlapeček asi 
nedával ve škole pozor, co?! Co bys jako čekal na úze-
mí osvobozeném ruskou armádou, he?!  Zatmělo se 
mi před vočima, tak jsem ho chytnul pod krkem a...“ 
naznačí rukama na půllitru, co mu provedl. Hrkne ve 
mně jak ve starejch pendlovkách: „Ty, tys ho zabil!? 
No ty vole, to si děláš srandu!?“ 

„Neblbni, jasně že ne, to bych byl sám proti sobě,“ 
usměje se ďábelsky, odepne z opusky svůj starý 
očouzený ešus a položí na ho stůl. Nechápavě na něj 
koukám. Ušklíbne se, chytne ešus oběma rukama  
a pořádně s ním zatřese. V ešusu něco zarachtá...  
a bolestně zavzdychá.  „Tys ho,“ vyvalím na něj voči, 
„ty ho máš, no ty vole, to nemyslíš vážně?!“ vychrlím 
nevěřícně s očima upřenýma na trpaslíkovo hliníko-
vé vězení.  

Kopne do sebe dalšího panáka absintu a spiklenec-
ky se usměje: „Tak příští tejden do Hatí za Čermá-
kem, jo? Trpaslíci už přeskladňujou zboží!“

 Pavla Slepičková – Pavlís  
2. místo – Próza Oldpsavci

Spojeni
Kámoško z lijáků
Má věrná společnice rozbahněných cest
Kolikrát šli jsme spolu do neznámých dálek
U ohně seděli jak u oltáře
A tiše modlili se k plamenům

Jsme světla majáků
Frivolní láskou necháme se plést
Co svedli jsme už za ta léta válek
Jak pergamen se kroutí naše tváře
Stále mě líbáš za krk k ramenům

Jsi děvka vojáků
A adresátka všech oplzlých gest
A já jen zjalovělý pisálek
Jsme srostlí ve švu, co se nepáře
Dva věčně odsouzení k řemenům 

Jsme párem světáků
Já chodec a ty na zádech
A vždycky, když mi dojde dech
Dám si tě pod hlavu
A ty mi do ní zkoušíš vplést
Sny plné zázraků

  Petr Doležal – Dollyk
3. místo – Poezie nad 23 let

O vydařeném vandru 
s nevydařeným koncem
Lesem, sněhem, přírodou,
jak trempové tamti,
šlapal jsem, teď dlabat musím
biotika anti.

  Petr Soldát – Harmonika
3. místo – Poezie Oldpsavci
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ZÁPISKY Z DENÍKU

V boku mě píchá, že nemůžu popadnout dech, 
v krku řeže ledový vítr, ale usmívám se jako idiot. 
Větrem ošlehaná tvář pod příkrovem krátkých zcu-
chaných vlasů, zbarvená do ruda přestálou námahou 
a zpitvořená tím hloupým výrazem. 

Je to naivní, patetické. Představuji si sama sebe, jak 
si do cestovního deníku zapisuji za svitu baterky další 
vítězství, zatímco látkou stanu zachvívá noční vítr. 
Dost možná jsem idiot. 

Dlouho nepohnutě hledím z vrcholku skály na 
nekonečné moře jehličí a listí. Hnědá, zlatá, zelená, 
rudá. Vše se chvěje a jiskří, mísí, vzniká a zaniká pod 
posledními paprsky podzimního slunce. Přidřepnu 
a naberu trochu hlíny zachycené mezi kamením, 
žmoulám ji v prstech a pozoruji ptáka plachtícího 
nad netečným skaliskem. 

Štiplavý podvečer mi dýchne do tváře, úsměv na 
rtech vysychá. Jsem sama, teď a tady, snad i na celém 
světě. 

A soumrak se koupe v rudých slzách umírajícího 
slunce. 

„Co byste si představovala?“ pronese postarší ob-
tloustlá paní, když míjíme další řadu kotců. Šourám 
se za ní a se zájmem nahlížím za mříže. „Máme různé 
psy, velké, malé, voříšky, i něco čistokrevného, staré, 
mladé...“ 

„Potřebovala bych něco na hory.“ 
„Takže tak střední, spíš mladší?“ Otočí se na mě  

a znalecky poposune brýle na nose. 
Pokrčím rameny. „Kolik jich tu máte?“ 
„Teď 26. Ale každou chvíli se to mění.“ 
Zastavím u jedné klece a prsty zapletu do mříží. 

Jsou tu tři psi, německý ovčák se mohutnými skoky 
dožaduje mé pozornosti, šlachovitý ratlík pisklavě 
štěká. „A co tenhle?“ Bradou pokynu na obtloustlý, 
zcuchaný váleček na kraťoučkých křivých nožkách, 
který se s nezúčastněným výrazem šourá mým smě-
rem. Zastaví, pohlédne na mě kulatýma, dobrotivý-
ma očima a lehce zavrtí karamelovým smetákem. 

„Valinka?“ paní ke mně přistoupí a zavrtí hlavou. 
„To není pejsek pro vás, slečno. Je starší, dlouho už 
tu nebude – a s těma nohama už na hory taky ne-
může.“ 

„Nevadí.“ 
„Ne, ne, Vala už tady zůstane, třikrát si ji odvezli  

a třikrát ji vrátili. Užila si toho dost. Víte, pro psa 
není nic horšího, než když se na něho vykašlou.“ 

„Jak je tu dlouho?“ 
„Tak dva roky? Zůstala po jedné důchodkyni a děti 

se nechtěly starat.“ 
„Vezmu si ji.“ 
Stoupám do prudkého kopce, ruce zapřené do po-

pruhů červené krosny, ze které čouhá střapatá Va-
linčina hlava. Ušima jí pohupuje vítr. Na čele se mi 
perlí pot, vydechnu a opatrně pokládám svůj náklad 
do trávy vedle ztrouchnivělého pařezu. Uvolňuju 
popruhy a pomáhám fence ven. Vrtí ocasem a chvíli 
kolem mě poskakuje. 

„Tak co? Dobrý?“ zasměju se a rozcuchám ji čup-
řinu. „To je výhled, Vali. Tohle stojí za to vidět,“ 
rozhlížím se dolů do údolí, na nekonečné moře trá-
vy, nezoraných strnišť a hnědé hlíny. Malinkaté do-

mečky, ovocné sady. Nabídnu psovi misku s vodou, 
vděčně do ní zaboří tlamičku. 

„To je námaha, co?“ vstanu a protáhnu si zpocený 
hřbet. „A pak, že už nebudeš moct na hory, jen po-
čkej, ty toho ještě uvidíš…“ 

Koukáme na slunce, stojí vysoko na obloze. Fenka 
se posadí k mým nohám a uvědoměle pozoruje, jak 
zapisuju další záznam do deníku. 12. 10. 15, Javoro-
vý, 1032 m, V+H. 

„Můžu vás pozvat na čaj, holky?“ ozve se za mými 
zády, cuknu sebou a otočím se. V přítmí horské chaty 
se ke mně sklání mladý muž, na tváři široký úsměv. 
Pohlédne na Valu spokojeně stočenou v mém klíně.  

Usměju se a kývnu. Přisedne si k nám, jeho šedivý 
ohař zavrtí ocasem a očmuchá fenku, která zvedne 
hlavu a bez zájmu zachrochtá. „Dneska vyšlo krásné 
počasí, chodíš sem často? Ještě jsem tě tu neviděl.“ 
Zamává na číšníka a objedná. 

„Dneska poprvé, nikdy nechodím žádnou trasu 
dvakrát.“ 

„Vážně? Škoda, to my jsme tu každý víkend.“ 
„Proč? Je toho tolik co vidět.“ 
Pokrčí rameny. „Bydlím tam dole, takže to máme 

blízko. A Harry se tu aspoň vyběhá.“ 
Usrknu z rozpáleného hrnku, který před chvílí při-

stál na našem stole, a znovu ho pokládám na ulepe-
nou desku. 

„Viděl jsem vás, jak jdete nahoru,“ přiznává a očima 
ulpí na hnědém klubíčku v mé náruči. „To ji vždycky 
nosíš s sebou?“ 

„Vždycky.“ 
„Není to zbytečné? Ne, já… nezlob se, tak jsem to 

nemyslel, jen to musí být hrozně namáhavé a – vždyť 
víš,“ zvedne dlaně na svou obranu a čelí mému zkou-
mavému pohledu. Pohladím Valu po dlouhé srsti. 

„To protože brzo umře, tak už nemá nic zažít? Má 
být zavřená doma? To by bylo smutné.“ 

Skloní hlavu a sevře čelisti. „Promiň, jsem blbec, 
nechtěl jsem.“ 

„To nevadí, je to pravda, asi je to zbytečné,“ smíř-
livě se usměju. 

„Ne,“ zavrtí hlavou a pohlédne mi do očí, „je to 
úžasné.“ 

Sedím na plastové židli v čekárně, v dece zabalený 
karamelový váleček s křivýma nožičkama. Za okny 
chumelí těžké, únorové vločky a vše zahlcují a za-
slepují oslnivě bílou září. „Další,“ ozve se z ordinace 
veterinární kliniky. 

Nepohnutě leží na ledovém, kovovém stole a ztěžka 
dýchá, oči slepené, jako by plakala. „Zvracela?“ 

Kývnu, oči mám opuchlé, nos zarudlý. Prsty zaple-
tu do Valiny srsti. 

Rozevře ji oční víčka a střídavě do nich posvítí. 
„Vypadá to na otravu, necháme si ji tu a uvidíme. 
Uděláme, co budeme moct, ale nebudu vám nic na-
lhávat, u takhle starého psa…“ 

Skláním hlavu a vzlykavě pláču. Veterinář se ko-
nejšivě dotkne mého ramene. „Pokud se něco stane, 
ozveme se, jinak si zavolejte zítra kolem poledne.“

Ozvali se. 
Tři hodiny a dvanáct minut na to Vala svůj boj pro-

hrála. 
Sedím shrbená nad talířem gulášové polívky a v prs-

tech žmoulám krajíc chleba. Místnost horské chaty 
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je plná lidí a duní živým hovorem. „Ahoj, můžu?“ 
vzhlédnu. 

„Jasně,“ usměju se.  Je to ten kluk s ohařem. 
„Myslel jsem, že nikdy nechodíš stejné kopce dva-

krát.“ 
„Udělala jsem výjimku.“ 
„Jak je to dávno? Půl roku?“ zeptá se a posadí se 

na těžkou dubovou židli proti mně. Pátravě pohlédne 
okolo, pak pod stůl. „A kde máš - “ 

„Umřela,“ přeruším ho jemně a naberu lžící polévku.  
„Ach,“ kousne se do rtu, „to je mi líto, fakt.“ 
„Mě taky.“ Dlouho sedíme, povídáme si. Lidé při-

chází, odchází. Slunce rychle zapadá. Doprovází mě 
dolů k zastávce, je tu jen pár lidí. Ze zatáčky vyjíž-
dí autobus a to jako by v něm vyvolalo nervozitu. 
„Hele,“ prohrábne si vlasy a roztěkaně na mě pohléd-
ne, „vím, že je to stupidní a tohle obvykle nedělám, 
ale nechci si zase půl roku nadávat do srabů a každej 
víkend běhat po kopcích v okolí, abych tě jako náho-
dou potkal. Napadlo mě to už prve – totiž – nedala 
bys mi svoje číslo? Mohli bychom někdy někam zajít, 
třeba na kafe nebo do kina, to je fuk. Cokoli budeš 
chtít,“ odkašle si a opatrně mi pohlédne do tváře. 
„Teda, myslím – chtěla bys?“ 

Chvíli na něj beze slova zírám. Za mými zády se 
zasyčením zastaví autobus a lidé se hrnou dovnitř. 
„Promiň, já nevím, jestli je to dobrý nápad.“ 

„Proč? Někoho máš?“ skloní hlavu, vypadá zklama-
ně. „Mělo mě to napadnout.“ 

„Ne, já –“ zavrtím hlavou, ale úsměv mi po chvíli 
zmrzne na rtech. „Vlastně jo. Něco takového.“ 

„Jsem blbec, promiň. Zapomeň na to.“ 
„Tak co, slečno, nastupujete nebo tu budete ještě 

dlouho vrkat?“ ozve se drsný řidičův hlas. Cuknu se-
bou a letmo se otočím. 

Položím na lesklý konferenční stolek dva hrnky 
s kouřící kávou. „Jak dlouho si to tu chceš ještě ne-
chat?“ Máma pokyne rukou směrem do rohu, kde 
stojí psí pelech s dekou a malou pískací hračkou. „Je 
to depresivní.“ Pokrčím rameny a hodím do hrnku 
kostku cukru. 

„Jdeš zítra zase někam? Jdeš, že? Měla by ses šetřit, 
trochu odpočívat. Doktor říkal, že bys měla odpočí-
vat.“ Zacinkám lžičkou o okraj hrnku a olíznu pěnu, 
která na ní ulpěla. „Posloucháš mě vůbec?“ Ticho. 
„Bylas teď někdy u doktora?“ 

„Ne, už tam nechodím. Že je to na hovno vím i bez 
něho,“ zasměju se a ignoruju její zděšený pohled. 
„Zavřená v nemocnici jsem strávila půlku života  
a k čemu to bylo?“ 

„Musíš tam zajít. Jinak se neuzdravíš.“ 
„Neuzdravím? Já nemám rýmu,“ shovívavě se na ni 

usměju, „mám rakovinu, mami.  Já umírám.“ 
Sleduju její tvář, pokaždé vypadá stejně, pokaždé 

jako v den, kdy to slyšela poprvé. Oči se jí rozšíří, 
pootevřené rty se chvějí. „To neříkej, prosím, už to 
neříkej.“ Bude plakat.

„Co je na tom, mami? Nic se neděje,“ vstanu a pev-
ně ji obejmu, zavřu oči a zhluboka vdechuju vůni je-
jích vlasů. „Nic se neděje…“ 

V boku mě píchá, v krku řeže ledový vítr. Usmívám 
se jako idiot. Větrem ošlehaná tvář pod příkrovem 
zcuchaných vlasů, zbarvená do ruda přestálou náma-
hou… To je fuk. 

Sedám si do mechu, záda opírám o popraskanou 
kůru stromu a zhluboka dýchám. Obloha je ocelově 
šedá a ve vzduchu jiskří elektřina blížícího se deště. 
Zvedá se vítr.  Z červené krosny vytahuju cestovní 
deník. 21. 6. 16, Smrk, 1 276 m, H. 

Zvrátím hlavu dozadu a pozoruju větve stromu 
monotónně se kývající ve větru. Znovu jsem sama. 
Možná i na celém světě. 

Najednou prudce vstanu a pohlédnu dolů do údo-
lí. Stisknu zuby a naprázdno polknu, ruce přiložím 
k ústům: „Já se nebojím! Slyšíš, Bože?“ Řvu, křičím 
z plných plic do mlčenlivého, netečného nebe. Už 
nechci cítit tu hořkou lítost, už nechci cítit nic. Po 
tvářích mi stékají slzy, kdesi v dáli zahřmí. „Já se ne-
bojím!“ 

Slyšíš, Vali? 
Už nemám strach. 
Začíná pršet.  
 Radka Cieslarová

3. místo – Próza do 23 let



22

ZKOUŠKA Z DOSPĚLOSTI

Existuje několik možností jak trávit víkend před 
maturitou. Většina studentské populace se bě-
hem něho snaží nacpat do hlavy ten zbytek učení, 
co nestihla o svaťáku. Ta zodpovědnější menšina 
si prostě už jen opakuje to, co dávno ví. Hádám, 
že varianta vyšlapovat si to s usárnou na zádech 
údolím Hučící řeky, zatímco na kraj pomalu padá 
tma, dvakrát zodpovědná není. Je to vlastně docela 
dobrej fór, vzhledem k těm čtyřem rokům s pověs-
tí největšího třídního šprta.

Baterka začíná pomalu skomírat. Badymu se po-
dařilo tu svou nechat doma a Will je známý tím, 
že se zásadně obejde bez ní. No, zvlášť když má 
po ruce kamarády, co mu v případě nouze posvítí. 
Na moji starou dobrou maydayku – znáš ji, tako-
vá malá zelená cihlička, tři barevný filtry – bylo 
vždycky spolehnutí. Až doteď.

Will pořád tvrdošíjně trvá na tom, že musíme do-
jít až k Hejkalovi. To je strom, co údajně vypadá, 
jako by měl rozpřáhnutý pařáty a chystal se tě čap-
nout. Báječnej strážce klidnýho spánku. Ale prej se 
mu vyhejbaj hajný a tak.

Světýlko několikrát líně zamrkalo na kmeny stro-
mů před náma a bylo vidět, že ten urputnej boj de-
finitivně prohrává.

Zhaslo.
„Již jedenáctá odbila a lampa – hle, dosvítila!“ za-

recitoval do nastalé, všudypřítomné tmy procítěně 
Will. No jo, to jméno k němu fakt pasuje. Hotovej 
Shakespeare. Parafrázující Erbena.

„Byla noc, byla hluboká – osle, měsíček svítil 
z vysoka. A já se vám na to můžu taky zvysoka…,“ 
zabručel jsem, snažíc se protřepáním přivíst svítil-
nu ještě na chvíli k životu. Ač mi bylo jasný, že jde 
o snahu naprosto zbytečnou.

„Jak nám? Čí byl tohle nápad? Než se doma stre-
sovat, chacha, to radši vyrazíme ven! – Arnošt 
Vondra, květen 2013,“ citoval ukázkově Bady. Tak 
ukázkově, až si nešlo nevybavit, že přesně tohle 
jsem minulej pátek vypustil z pusy.

„…fajn, fajn, byl to můj nápad. A teď jste na řadě 
s nápadama vy!“   

Břeh řeky už jsme před nějakou tou chvílí necha-
li za zády, takže měsíc, hvězdy i poslední světýlka 
nejbližší civilizace se schovaly za klenbu z větví. 
Zašátral jsem v kapse a ke svojí úlevě nahmatal ma-
lou obdélníkovou krabičku. V podřepu jsem začal 
na zemi pátrat po příhodný větvi, která by nám po-
sloužila za provizorní louč. Sáhnout po moderněj-
ších technologiích nebylo v našich silách. Willovi, 
zastánci drsnýho a nekompromisního vandrování 
bez zbytečnejch vymožeností, se totiž podařilo 
přesvědčit nás k zanechání svejch mobilních tele-
fonů v teple domova.

Naše bezprostřední okolí začaly osvětlovat ne-
patrný záblesky škrtajících zápalek a konečně  
i plamen provizorní loučky. No plamen. Plamínek. 
Neviděl jsem stejně o moc dál než na špičky svejch 
bot.

 „Tento způsob vandru zdá se mi poněkud ne-
šťastným…“

Kdyby nás někdo mohl v tý tmě zahlídnout, asi 
by si řekl, že vidí trojici náměsíčnejch. Lehce se ko-
líbající siluety, slepě postupující pomalým tempem 
kupředu s předpaženýma rukama. Ta parodie na 
pochodeň samozřejmě po pár krocích doplápolala. 
Proč jsme to už dávno nezabalili a neustlali si pro-
stě zrovna tady, když šance najít Hejkala teď byla 
naprosto minimální? Ani nevím. To asi ta přiroze-
ná touha po dobrodružství, nebo co.

Napadlo mě, že takhle nějak se museli cejtit Je-
níček s Mařenkou… Už tu chybělo jenom to svě-
týlko v dáli. Teda, to bych asi musel nejdřív na ten 
strom…

A pak jsem ho zahlídnul. Fakt. Světýlko. Malý, 
mihotavý, né moc nápadný, ale pořád světýlko.  
Zamrkal jsem – jestli jsem si ho náhodou nevymys-
lel. Ale netvářilo se tak. Houknul jsem na kluky. 
Mírně jistějším krokem jsme zamířili přímo k ně-
mu. Na perníkovou chaloupku to nevypadalo. Spíš 
na ohýnek. Úplně malej táborák.  

S tímhle poznáním se mi docela ulevilo. Tábo-
rák. Slovo, se kterým se pojí další, neméně báječný 
– kamarádi. Trampové.

Pomalu už bylo vidět postavy. Asi dvě. A taky ten 
oheň, co ale nebyl tak docela táborák. Spíš strážní, 
hlídkovej – proto bylo jeho světlo tak nepatrný.

Udělal jsem další dva kroky. Nalevo ode mě se 
ozval hlasitej praskot. Bady. A nějakej ztrouchni-
vělej kořen. V ten samej moment se jedna z postav 
u ohně prudce vymrštila na nohy.

„AHOJ!“ vyhrkl jsem poměrně hlasitě. Aby bylo 
jasný, že jsme ze stejnýho těsta, že jo. Dyť si klidně 
můžou myslet, že sem jde hajnej. Postava nejdřív 
zaraženě ustrnula a pak se pomalu otočila mým 
směrem. Bez rozmyslu jsem rychle vykročil blíž. 
Ale když jsem koutkem oka postřehnul, jak jistým, 
rychlým pohybem si hmátl ten dotyčný k boku 
– pod bundu, nebo co to měl na sobě – víš, byl 
to přesně takovej ten pohyb, když saháš po zbrani. 
Asi po noži, i když mě, bůh ví proč, bleskla hlavou 
spíš pistole. Bouchačka.

Anebo třeba baterka, ty osle.
Popravdě netuším, jak jsem to v tom mizerným 

světle strážního ohně dokázal tak přesně zaregis-
trovat. Každopádně jsem se hezky rychle zarazil.

„Ahoj,“ zopakoval jsem – krapet zbytečně, „my 
– selhala nám baterka. Zabloudili jsme.“

Ruka se pomalu začala vracet do původní pozi-
ce. Nastalý ticho protnulo jeho smířlivý „Dobře.“ 
Pokynul nám, jakože můžeme k ohništi. Trochu 
nejistě jsem se ohlídnul po klucích, který jsem ale 
stejně – ještě schovaný ve stínu lesa –, neměl moc 
šanci uvidět. Tak jsem teda udělal rozhodující krok 
kupředu. Za sebou jsem slyšel další praskot větvi-
ček, jak mě Will s Badym následovali. Ochránce 
ohně mezitím pomalu přešel blíž ke svýmu společ-
níkovi.

Konečně jsem uviděl trochu líp – na ně oba. Mu-
seli bejt jenom o něco málo starší než my – tak pět-
advacet, třicet maximálně… Nejvíc ze všeho vypa-
dali jako americký hoboes, jak jsem je znal kreslený 
i z dobovejch fotek. Tihle byli taky dost dobový. 
Oblečení na pomezí běžnýho a společenskýho – ta-
kový štramácký. Ten sedící měl dokonce na hlavě 
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klobouk. Ale žádnej kovbojskej stetson. Takovej 
ten jako z filmu pro pamětníky, co ho asi nosil Ol-
dřich Nový a na každej pád Josef Škvorecký.

„Já – jsem Arnie… a tohle je Will a Bady.“
„To sú nejaká krycie mená, hej?“ Krycí jména? 

No jestli je tohle synonymum pro vandrácký pře-
zdívky… třeba tomu tihle vyznavači hoboes stylu 
říkaj jinak. A ten jazykovej rozdíl k tomu…

„Tak trochu,“ pokrčil jsem rameny.
„Som Zdeněk,“ pokýval hlavou ten sedící. Nebo 

spíš ležící. Byl vlastně zvláštně schoulenej v podiv-
ný, dvakrát ne pohodlně vypadající poloze. Napřá-
hl jsem k němu ruku k zalomení palce. Stisk měl 
teda sakra pevnej. Druhej se představil jako Otto. 
Těch dneska asi moc po Čechách neběhá. Teda, 
ono že by zrovna Arnoštů bylo v mojí generaci 
kvantum, to se taky říct nedá.

A k tomu jeho vzezření to nakonec vlastně cel-
kem pasuje.

V koutku hlavy jsem měl ale pořád neodbytnej 
pocit, že tu něco nehraje. A taky, že jsou mi jejich 
obličeje nějak zvláštně povědomý.

Pohled mi utkvěl na naprosto dokonalým plá-
těným prvorepublikovým báglu, povalujícím se 
kousek od ohně. Takovej ten skvělej stylovej kha-
ki ruksak s koženýma popruhama. Moje usárna je 
teda určitě mnohem praktičtější a tak, ale ve sku-
tečnosti to není originál. To tenhle naproti tomu 
asi fakt bude. 

„Čo tu robíte tákto v noci?“ opýtal se nás Zde-
něk. Působilo by to docela nenuceně, kdyby se v tu 
chvíli nepokusil lehce posunout ze své nepohodlné 
pozice a při pohybu nohou nesyknul bolestí. Kot-
ník se dostal na světlo. Byl obvázanej kusem světlý 
látky.

„Co se ti stalo?“ vyhrknul jsem, zahodil tu ohoře-
lou větev do ohniště a sehnul se k noze.  

„To určitě ta skála za Strnadovic mlejnem, že jo? 
Je zrádná…,“ ozval se Will. No jo, náš pan drsnej 
tramp. Sám se taky nejednou slušně zrasoval.

„Hej,“ souhlasil po chvíli Zdeněk.
„Můžu?“ Když pokýváním přisvědčil i Otto, 

shodil jsem ze zad usárnu. Obvaz s sebou nosím 
vždycky. I malou lahvičku kysličníku. Jednak že 
máme v partě Willa, u kterýho hrozí nějaký nemilý 
zranění co vandr, jednak – to už jsem prostě já. 
Jenže tohle vybavení mi tentokrát asi moc platný 
nebude. Pod látkou jsem totiž objevil pořádnej 
otok.

„Von de studovat medinu,“ vysvětlil Bady, snad 
aby je přesvědčil o správnosti mýho počínání.

„Tož snad už brzo,“ prohodil Otto. Poprvý to 
znělo doopravdy upřímně a přátelsky.

„No na podzim – po matuře.“  Vypadalo to na 
vymknutej kotník. V tom lepším případě.

„Však teď sú vysoké školy zavřené…“ Překvape-
ně jsem se na něj otočil. A nebylo to kvůli tomu 
jeho moravskýmu nebo jakýmu nářečí, který se 
teprve teď výraznějc přihlásilo o slovo. Vysoký že 
jsou zavřený? Odkdy? To si teď jako třeba hrajeme 
na protektorát, nebo tak?

Na protektorát… v tu chvíli se mi to slovo spoji-
lo s tím jejich oblečením. S tím kloboukem. A ruk-
sakem. A jménem jako Otto…

To všechno vypadalo docela dobově – klidně 
protektorátně.

Dál jsem automaticky fixoval Zdeňkovou nohu. 
Dlaha z příhodnýho, nožem opracovanýho klacku 
a obvaz, kterej teda bohužel nebyl stahovací...

A co ty – krycí jména? To zní, jako bysme byli ně-
jaký agenti, partyzáni, nebo tak… V protektorátě. 
Ježkovy voči.

A co když – ty jejich jména – co když to jsou teda 
taky krycí?

„…jednou je musijou otevřít.“ Jo, musijou. 
V pětačtyřicátým. Ale ten už přeci měl bejt hezky 
dlouho za náma…  Díky týhle větě mi došlo, že je 
mi povědomej nejenom tváří, ale i tím způsobem 
řeči. Mluvil úplně jako spolužák Roman řečenej 
Třebíč.

Takže Moravák. Moravák a Slovák. Zraněnej Slo-
vák. V protektorátě.

 „No, trošku im s tým pomôžeme…“
A mně bylo najednou úplně jasný, odkud ty jejich 

obličeje znám.  A že ty jména teda rozhodně musí 
bejt krycí, protože je mám zapsaný v hlavě docela 
pod jinýma. A kluci určitě taky. A vůbec celá re-
publika.

Ježkovy voči byly na tohle zjištění dost chabý.
Jestli jsou to vážně ONI… - a to víš, že jsou, ta 

zraněná noha nemůže bejt od ničeho jinýho než od 
seskoku, dyť to je známá věc, že právě on byl zra-
něnej – tak potom…

Jak daleko od nás teď proboha může mít rozho-
zený svý sítě nebližší oddíl gestapa?

Mechanicky jsem utáhl uzel na obvaze.
A pak jsem to uslyšel.
Štěkot. Zběsilej praskot větví. Křik. Německej, 

pochopitelně. A výstřel.
Pak už šlo všechno hrozně rychle. Byli jsme na no-

hou. A utíkali. Já, vláčeje za sebou Zdeňka. Teda… 
vždyť víš. A jedinej ozbrojenej a bojeschopnej z nás 
oplácející jim střelbu. Jo. Pod tím kabátem – byla 
to bouchačka.

A pak – kořen. Pitomej ztrouchnivělej kořen. 
Poslední, co jsem si pomyslel. Těsně potom, co se 
ozvalo naléhavý „NIE!“ a další výstřel, sakra blízko 
mýho ucha. Pak už jsem jenom padal…

Neodbytnej, neskutečně nervy drásající zvuk.
Jednou dobře mířenou ranou jsem ho umlčel.
Potom hlas mámy.
„Arnošte, vstávej, prosímtě… “
Rád bych, mami. Ale nějak na to nemám sílu.
No, ale abych to zbytečně nedramatizoval. Nako-

nec jsem ji v sobě našel. A když jsem otevřel oči  
a zjistil, že zírám na důvěrně známou stěnu svýho 
pokoje, docela se mi ulevilo.

Bylo ráno, dvacátýho sedmýho května dva tisíce 
třináct. A mě čekala taková obyčejná, docela všední 
šarvátka.

Krycí jméno operace: Zkouška z dospělosti.

… jenom mi to označení najednou připadalo  
nějak úplně nemístný.

  Renáta Nová – Trenky
2. místo – Próza do 23 let
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VÝSLEDKY 24. ROČNÍKU 
FOTOGRAFICKÉ A GRAFICKÉ 
SOUTĚŽE TRASA

Dědek Trasák (putovní hlavní cena)
Štěpán Hašek – Jmelí za fotografii Písničkový vlak

Kategorie Brdy jsou nejhezčí světadíl
1. místo:  Štěpán Hašek – Jmelí: Písničkový vlak
2. místo:  Lucie Dortová: Pohoda na Brdech
3. místo:  Jana Skrbková – Jandula: Cestou k Padrti

Kategorie Trampové
1. místo: Bohdan Mezei – Haluz: Stratený
2. místo: Bohdan Mezei – Haluz: Doma
2. místo: Štěpán Hašek – Jmelí: Táboření v igloo
3. místo:  Martin Tumpach – Kregan: 
 Přelez, přeskoč, ale nepodlez...

Kategorie Zbytek světa
1. místo:  Peter Pintér – Fotep: Jamnicke zrkadlenie
2. místo:  Petra Pulcová
 Dálky voní akátem a dehtem
2. místo: Štěpán Hašek – Jmelí: Maramureš
3. místo: Štěpán Hašek – Jmelí: Noc v Komovi

Kategorie Retro
1. místo: Jana Skrbková – Jandula 
 V lednu devadesát na Babce

Kategorie Trampská grafika
1. místo:  Adalbert Mezei – D’Ady
 PF 2017 Pokojné sny D’Ady & Túlavá Jackie
2. místo:  Jan Pohunek – Přebral
 Zvadlo na výročák Tuláků podzemí 2015
3. místo:  Jan Pohunek – Přebral 
 Zvadlo na výročák Tuláků podzemí 2016

Kategorie Trampská tvořivost
1. místo:  Jan Frána – Hafran: Trampská kytara
2. místo:  Pavel Komárek – Komár
 Camrátka – telátka
3. místo:  Miloslav Vích – Robin
 Vyřezávaní osadníci

Lesní múzy
Pomalu usedám na lesní trůn
voda plna je stříbrného svitu
stromoví lačné je a v jeho skrytu
ozývá se mých šest strun.

Melodie vábná rozléhá se do kraje
najednou zjeví se dvě krásné víly
z perleti měsíce utkané závoje
vzápětí další zlehka přitančily.

Jak hraji, ony vlní se do rytmu
rozevláté šaty ve víru se točí
zář z jejich vlasů trhá tmu
a modré jiskry plápolají z očí.

Nad hlavou září mi velký vůz
vítr, jako doprovod, kolem duje
a měsíc šeptá, jak krásně tu je
za líbezného tance malých múz.

  Lenka Šumanová 
1. místo – Poezie do 23 let

Ve jménu Pajdy
Ve jménu Pajdy
Potměšilýho boha
Jenž lijáky spouští
Větry seje
Bortí chajdy
Strhává mosty
Vás proklínám

Ve jménu Pajdy
Nepoznáte klidu
Půjdete pouští
Lesem, když leje
S křivými zády
Pod tíhou krosny
Až bůhví kam

Za všechno se platí
Stesky od vás nečekám

Vaše díky za prokletí
Vděčně přijímám

  Jan Frána – Hafran
3. místo – Poezie Oldpsavci

Večerní intermezzo
Když cvrček hraje, už víme
že knotu jenom zbývá
ždibec k utopení. Uklízíme
a noc už zívá z kraje lesa
zapomněním

Pak skřipky ztichnou, neslyšíme
a pod cípy celt měsíc nakukuje
starostlivě, jestli spíme
a jemně rozfukuje bílou mouku
zapomnění

  Radovan Voříšek – Drobek
1. místo – Poezie nad 23 let
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Gratulujeme všem oceněným! Poděkovat bychom 
však chtěli i ostatním, kteří do letošního ročníku 
přispěli, ale cenu si neodnesli. Doufáme, že na naši 
soutěž nezanevřou, a přejeme, ať se na ně třeba 
příště štěstí usměje.

V tomto roce si Trasa, oproti loňsku, výrazně 
polepšila – ať už v počtu příspěvků (skoro dvakrát 
víc než loni), tak v jejich kvalitě (výsledky byly 
opravdu velmi těsné a vyrovnané, o pořadí ve 
většině kategorii rozhodl až rozstřel, při němž porotci 
udělovali svým favoritům malé plusy). Do soutěže 
přispělo celkem 29 autorů s krásnými 180 fotkami, 
grafikami, řezbami a dalšími výtvory. V brdské 
kategorii se sešlo 27 příspěvků (od 12 autorů), 
v Trampech 46 (19), ve Zbytku světa 48 (19), v Retru 
12 (5), v Grafice 19 (7) a v Tvořivosti pak 28 (13). 
Porota zasedla ve složení: Zbyněk Kolář – Echo, 
Jiří Macek – Čiksika (společně s Tomášem Mackem 
– Netopýrem), Martin Gregor – Jack, Martin Šlápota 
– Šlápi a Filip Dušejovský – Will.

INFORMACE K 25. ROČNÍKU TRASY
Ukončením a vyhlášením výsledků jednoho 

ročníku se zároveň otevírá ročník následující. Pro 
něj jsme přichystali několik úprav a změn. Kategorie 
Brdy jsou nejlepší světadíl bude nahrazena 
kategorií, jejíž zaměření se bude každý rok měnit. 
Letos vyhlašujeme téma Z roklí a skal (určené pro 
fotografie z pískovců). Do kategorie Retro bude 
možné nově poslat fotky pořízené až do roku 2000 
(včetně), podmínkou je však, aby se nejednalo  
o snímky z digitálních fotoaparátů. Pokud se v této 
kategorii sejde dodatečné množství příspěvků, 
budou oceněna i další místa, ne pouze první, jako 
tomu bylo doposud. Kategorie Zbytek světa bude 
přejmenována na Volné téma. Ostatní kategorie 
zůstávají stejné jako v minulém ročníku.

Poslední změna se týká zmenšení organizačního 
týmu. Již na začátku právě uplynulého ročníku ho 
opustil Přebral (aby se stal znovu soutěžícím) a nyní 
odchází i Višňák, kterému už pracovní povinnosti 
nedovolují se soutěži tolik věnovat. Zůstal tedy 
čistě ženský tým ve složení Kawi a Waki. Oběma 
bývalým organizátorům moc děkujeme za jejich 
přispění a nápady, které do soutěže vložili.

Uzávěrka 25. ročníku Trasy je 28. února 2018. 
V každé z kategorií je možné soutěžit s maximálně 
třemi příspěvky. Všechny je třeba zaslat jak elektronicky 
na mail trasainfo@googlemail.com, tak vytištěné 
na adresu Iva Pohunková, Dvorecké náměstí 4, 
147 00, Praha 4. Pro vítěze budou opět připraveny 
malované placky a další zajímavé ceny. Podrobné 
znění pravidel, galerii vítězů předchozích ročníků 
a ukázky cen najdete na www.trasa.webnode.cz. 
Pokud máte účet na Facebooku, můžete kouknout 
do skupiny Trasa – trampská soutěž, čas od 
času se v ní objevují různé zajímavosti a aktuality 
a někteří soutěžící zde i zveřejňují své fotky a jiné 
výtvory.

Na vaše další příspěvky se těší Kawi a Waki

1. místo v kategorii Retro: Jana Skrbková – Jandula
V lednu devadesát na Babce

2. místo v kategorii Brdy jsou nejhezčí světadíl
Lucie Dortová: Pohoda na Brdech

mailto:trasainfo@googlemail.com
http://www.trasa.webnode.cz
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soutez.trapsavec@seznam.cz

mailto:soutez.trapsavec@seznam.cz
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Většinou něco kolem čtyřiceti různých knižních titulů a sborníků trapsaveckých povídek 
najdeš v e-obchůdku na Trampském magazínu.cz.

V době vydání tohoto sborníku šlo například o následující knihy: STOPOU TOULAVOU 
/ Fredy Schubert a Miki Ryvola, POSLEDNÍ ROMANTIK / Marko Čermák, zpěvníky 
POSELSTVÍ WABIHO RYVOLY 1 a 2. díl, KRISŤÁK / Jarka a Rosťa Čapkovi, BAJONET 
PO NĚMCÍCH / Jaroslava Šálková – Kavče, LISTÍ ANEB CO ZBEJVÁ / Miki Ryvola, zpěvník 
RANVEJ ŽIVOTA / Béďa Šedifka, UDĚLALI MI NĚCO S PALCEM / Michal Konečný – Jupp, 
ZACHRANNÁ BRZDA / Mirek Novák – Kazatel, CLAIM / Mirek Valina, Rycí vidle navždy / 
Karel Růžička – Lišák, VANDR TRAMPSKÝM KOMIKSEM / Kavče, Jeňýk, Mirek Valina, 
Tony a Tapi, BRDSKÉ POVÍDKY II, BRDSKÉ POVÍDKY III, trampské časopisy PUCHEJŘ 
a BRDSKÁ VLOČKA, VĚTRNÉ TOULÁNÍ V HEDVÁBNÝCH ČASECH / Miloslav Nevrlý, 
NOC ZÚČTOVÁNÍ / Michael Antony – Tony, WALITAKA / Marko Čermák a Jiří Macek 
– Čiksika, DVD DOBRODRUŽSTVÍ ŠESTI TRAMPŮ a další vydání všeho dalšího čtivého 
kolem trampingu a Trapsavce.

V průběhu tohoto roku se do e-obchůdku zařadí i knihy, které teprve budou vydány, 
třeba o GÉZOVI VČELIČKOVI / Honza Krsek, dotisk STOPOU TOULAVOU I, trampská 
detektivka PŘÍPAD ZATOULAVÝHO RYBÁŘE / Jan Frána – Hafran…

Knihy a sborníky trapsaveckých povídek najdeš v Obchůdek alias e-shop na 
www.trampsky-magazin.cz

E-obchůdek trampských knih, sbírek a časopisů

http://www.trampsky-magazin.cz/obchudek/
http://www.trampsky-magazin.cz
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Jan Frána 
– Hafran

Galerie letošních úspěšných autorů.

Lenka Šumanová

Petr Švarc 
– Bobeš

Petr Soldát 
– Harmonika

Miroslav Marusjak 
– Miky

Renáta Nová
– Trenky

Pavla Slepičková
– Pavlís

Petr Doležal 
– Dollyk

Peter Jokl 
– Joko

Jaroslav Křížek

Zuzana Procházková 
– Jesse 

Miroslav Novák
– Kazatel

Tomáš Daněk 
– Tom

Radovan Voříšek 
– Drobek

Jan Valeš 
– Jeňýk
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Tomáš Racek
– Tom

Barbora 
Hakenová – Bára

Karolína Křenová Radka Cieslarová

fotografii autorky 
se nepodařilo 

získat

fotografii autorky 
se nepodařilo 

získat
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