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Prolog

Pøed mnoha léty jsem proèítal rukopis své sbírky básní a usoudil jsem,     
že jsem už èetl a pøednášel mnohem lepší poezii, že jsem asi lepší interpret 
než psavec a s jistým smutkem èi nostalgií jsem onen štùsek papírù uložil 
hluboko pod potlachová zvadla a fotky z vandrù.

Práci s literaturou jsem pak vìnoval všechna svá další léta. Literaturou 
dramatickou, krásnou, existenciální i humoristickou, literaturou faktu i mysti-
fikace, klasickou i moderní. A také literaturou velmi specifickou, kterou jsem    
si oblíbil, literaturou trampskou. Ta totiž øeší závažná témata života, aniž to 
vypadá, že vùbec nìco øeší. A èiní tak s humorem a laskavostí. Ukazuje 
potøebu pøátelství. Ukazuje, že soužití s pøírodou èistí duši a rozšiøuje obzory. 
Není politická, ale ani apolitická. Má svou prostou a poctivou morálku. Tramp-
ská tvorba si nedìlá ambici soutìžit o cenu Magnesia Litera, ale obraz èeské 
literatury by bez ní nebyl úplný. 

Mìl jsem tu milou pøíležitost èíst povídky nìkterých autorù pøed publikem – 
vždy s pøíznivou odezvou – a jsem pøesvìdèen, že pøíbìhy v tomto sborníku 
najdou stejný ohlas i u ètenáøù. 

Dnes dostáváte do rukou sborník sestavený z povídek autorù nazývaných 
Trapsavci. Dvanácti autorù – od vìku útlého, pøes vìk støední – zralý, až po 
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seniorský. Pokud vás pøekvapuje, že kromì obèanských jmen používají 
nìkteøí z nich pøezdívek, je to proto, že v trampské komunitì jsou právì pod 
tìmito pøezdívkami mnohem známìjší.  

Doufám a vìøím, že i vám tento Kalendáø plzeòský trochu rozšíøí obzory    
a vyèistí duši.   

                                                                                       Jindøich Kout – Fáfa
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LEDENLEDEN

Jan Drnek – Akela

Chlapáci
„No – to je pìkný!“ odtušila paní s lýkovým košem na klínì.

Mladík v khaki bundì se probral z døímoty.

Plechová obluda zachrèela, zavibrovala jako v zimnici a ztichla definitivnì. 
Pasažéøi si zvolna vymìòovali názory.

Mladík seškrábal nehtem námrazu z okna a podíval se ven. Stáli jen pár 
desítek metrù za nejvyšším bodem silnice. Ta se sotva protažená ztrácela       
v závìjích nafoukaných z plání. Høeben mizel na obou stranách v mracích 
sypkého, prachového snìhu. Nìkolik krokù pod stojícím autobusem zaèínal 
pøikrèený, ale o to hustší les. Kolem dokola všude hory.

Zasyèely pneumatické dveøe a øidiè vybìhl do arktické krajiny. „My tu snad 
zùstaneme trèet do jara,“ nadhodila opìt paní s lýkovým košíkem a sama se 
také vtipu zasmála.

Mladík se poøádnì probudil.

„No to by byl fór,“ zabruèel. Zaèal domýšlet. Sklo bylo ledové a zima 
zahájila nenápadný, centimetrový postup do nitra vozu. Od ramen po pás jím 
probìhla slabá, zimnièná vlna, jak si pøedstavil mraznièku, v kterou se do-
pravní prostøedek do pùl hodiny promìní. Pak mu zaèínaly docházet i ostatní 
souvislosti. Zahledìl se znovu na zasnìžený høeben. Jediná silnice pøes 
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masiv hor. A tenhle, dnes poslední spoj. Další pojede ráno v sedm. Žádné 
auto se urèitì neobjeví, kdo by jezdil teï na noc na druhou stranu do hotelu. 
Vzpomnìl si na starého Lopatu, na to, jak bude prskat, že nepøijel støídat. 
Pøece nenechá kotelnu vychladnout? Bude muset sloužit pøes noc. Ostatnì 
jedná se o blaho personálu. Lázeòských hostí je v zimì málo a skoro všichni 
sedí tady. Do hotelu nebo do mìsteèka je odtud daleko. Pìt šest hodin ostré 
chùze v takovém mrazu. Oni nejsou na takovou chùzi v závìjích obleèení       
a obutí… Spoleèenské šaty do divadla, kabáty, slabé rukavièky a støevíèky      
s podpatkem.

„Jsme v háji, panstvo,“ konstatoval øidiè a vyklepával z kapuce snìhovou 
krupici. „Tohle tady dohromady nedám.“

Mladík vstal a prodíral se dopøedu k øidièi.

„Máte zápalky?“ zeptal se. Øidiè beze slova sáhl do kapsy. Mladík vybìhl 
ven døíve, než si nìkdo domyslel, co chce dìlat. Vìdìl, že jim døíve nebo 
pozdìji nic jiného nezbude. Dveøe se sykotem sklaply. Zachumlal se do límce, 
popobìhl po okraji silnice k lesu a brodil se vysokým snìhem.

Našel místo s nejmenší vrstvou. Teplo nastøádané pod bundou z celtoviny 
rychle prchalo. Mráz štípal velmi ostøe do tváøí a do chøípí. Musel se nade-
chovat velmi pomalu, aby nespálil sliznice. Dal se do práce, dokud disponoval 
ohebnými prsty a dokud zcela neuvadlo denní svìtlo na bílém snìhu.

Vyhazoval sníh. Snažil se dostat na zem, na pevnou, podkladovou vrstvu. 
Ve snìhu by se oheò propadl. Pak rozšiøoval vyházený kruh, snažil se o co 
nejkolmìjší stìny, aby tající voda nestékala do uhlíkù. Pospíchal se shánìním 
døeva. Pøedhánìl se se soumrakem. Nemìl rukavice. Vyznal se v téhle práci   
a vìdìl, že oheò v poèáteèním stadiu vyžaduje velmi jemnou manipulaci. 
Mlátil klacíky o sebe, aby z nich setøásl sníh. Døevo bylo tìžké, plné zmrzlé 
vody už od podzimních deš�ù. V ohni by pustilo vlhkost. Hledal jemné chrastí 
pod vìtvemi a zajásal, když narazil na starou bøízu. Pøipravil si nejnutnìjší 
zásobu na rozdìlání. Do bot mu napadal sníh, ale nedbal toho. Pak se usuší. 
Vytáhl nùž, štípal nalámaná polena a strouhal hobliny z jejich støedù. Vršil       
je na kùru, na podlážku z klacíkù. Pak opatrnì škrtl dvìma zápalkami naráz. 
Ani hoblinám se nechtìlo hoøet. Posléze chytla jedna velká, tenká, usušená 
plamenem zápalek. Zatajil dech. Rychle pøes ni položil druhou a pøistrkoval 
další. Získal hromádku hoøící uvnitø malým plamenem, sušícím další. Vìdìl, 
že mráz mu druhý pokus nedovolí. Odvážil se pøiložit jemné, vlhèí chrastí. 
Vyvalil se kouø. Chrastí hoøelo, ale se sykotem. Oheò musel uvolòovat energii 
na sušení. Ale rostl. Mladík jej piplal z polínek hoblin jako dítì. Jakmile se 
mohl spolehnout, že plamen nepotøebuje stálou pozornost, odbìhl. Brodil se 
lesem, závìjemi a shromažïoval silnìjší haluze. Lámal je, obkládal jimi 
ohništì, pùlil, ètvrtil, sušil a stavìl do køehkého šestiúhelníku kolem ohništì.

Šero houstlo. Oheò syèel, ale už získal základ, životaschopnost. Jeho 
plameny stály rovnì, pøímo, jako ostré plameny acetylénových hoøákù. Mladík 
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myslel na to, kolik døeva bude tøeba k ohøátí mnoha lidí. Upravoval okolí 
ohništì, pøedsoušel sedátka a skládal na hromadu nové, silné kmeny.

Nahoøe na silnici zasyèely otevírající se dveøe. První pøicházeli. Planoucí 
hranice, nyní pøes metr vysoká, jim dodala odvahu. Ze všech nejdøíve se        
k nìmu pøebrodila rozložitá postava montéra, kterému ostatní øíkali chlapák 
Franta. Šofér jej následoval.

„Áááááááááááááá!“ natáhli ruce nad plameny a pøidøepli. „Jó, to je vono. 
Èlovìèe, to byl nápad.“ Øidiè beze slova vytáhl z nanošené hromady tlusté 
poleno a sedl si na nìj.

„Co ostatní?“ zeptal se celkem zbyteènì mladík. Mohl si pøedstavit, že se 
dohadují. Celý autobus praská, smrš�uje se a oni se dohadují.

Chlapák Franta reprezentoval v té zimní, sezónní sešlosti typ manuálního 
pracovníka, jenž se vyzná, a jezdí proto v mercedesu.

Mladík opatrnì pøiložil nìkolik prosušených polínek z pøipraveného šesti-
hranu.

„Poèkej – to pøilož poøádnì, a� to fajruje,“ vyskoèil chlapák Franta 
okamžitì. Vytahoval z hromady nejvìtší kusy a vršil je bez jakéhokoliv plánu èi 
systému na oheò.

„Døevem nešetøi, mladej, je tu kolem fùra…“

Mladíka se bolestnì dotkla neomalenost, s jakou hromotlucky zboøil jeho 
rafinovanou stavbu, aniž ji stihl pochopit, aniž si všiml nìjakého systému        
a zámìru. Chlapák Franta se tváøil, že zvládá všechno na svìtì, krom nìja-
kých intelektuálních, nepraktických serepetièek.

Zesílil vítr. V jeho náporu uslyšeli další hlasy a ženské vyjeknutí. Mladík 
dále rozšiøoval kruh vyházeného snìhu a vytváøel tak závìtøí.

Nepøišli ještì všichni najednou. Trousili se po skupinkách, klopýtali zá-
vìjemi, nadávali, pohoršovali se, ale u ohnì roztávali a vracel se jim humor. 
„Nó, vy si tu žijete… Podívej se, jaký tu mají teplíèko…“

„Tak to vidíš, mámo, na èundru jsme spolu ještì nebyli…“

„Tady! Ke mnì, Jarmilko, už vám nahøívám špalíèek pod zadeèek…“

Muži se promìòovali v organizátory, sebevìdomé zachránce, stávali se 
výdøevou civilizace pøed zlovìstnì zataženým nebem a oporou nahlodané 
elegance. Plameny vystøelovaly vzhùru a všichni rychle couvali pøed žárem. 
„Cos to vyved, Franto? On nás tu upeèe…“

„He, he, takhle se vážení dìlá poøádnej fajrák,“ vystavil se Franta teplu 
lichotek. Mladíka zachvátil prudký pocit køivdy. Nikdo z nich si nedokázal         
v nejmenším pøedstavit, kolik práce obnáší ten základní vklad. Každý se 
chlubí zajícem v pytli. Jejich chlapácké, ztopoøené sebevìdomí nedokáže 
ocenit ty tisíce pokusù a zkušeností, tu pìstovanou profesionalitu a tìžce 
nabytý cit pro vìc, to umìní…

Plameny pohasly, ochably a všichni pøilézali za teplem. Neukáznìnì 
pobíhali, rozdupávali sníh a pøenášeli ho nevìdomky celá kila blíže k teplu, 
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kde tál. Mladík sledoval se zadostiuèinìním, jak dosud nenápadné, sotva 
slyšitelné syèení mìní krajní, žhavé uhlíky v èerný, chladný popel. Postával  
za hradbou tìl namaèkaných na sebe a cítil, jako ho mokré, mrznoucí džíny 
studí. Zaèínaly ho zábst nohy. Plameny snížily výšku na sotva nìkolik cen-
timetrù. Nad dosud žhavým podložím ènìla oèouzená, ale nehoøící prople-
tenina silných klackù – následek neuváženého, pøekotného pøikládání.

„Pøiložte nìkdo!“ žadonila Jarmilka. Peèoval o ni starší, poloplešatý ná-
mìstek.

„No jó – pøiložte nìkdo,“ pøisadil si. Chlapáci vyskoèili. „Sakra,“ zaklel 
Franta. „Bodej� to bude hoøet, když je to tak mokrý.“

Mladík se chytal za hlavu. Oni vùbec nic nepochopili. Naprosto nièemu 
nerozumìjí. Pøikládají dál, vrší slabé vìtve na sebe, aniž vyplnili vzduchovou 
bublinu nad podložím. Plameny nemají styk s potravou. Na potvrzení jeho 
úvah usoudil øidiè, že je døevo pøíliš silné a úplnì navrch posadil chumáè 
jemného chrastí. Do kruhu vtrhlo šero a zima.

Mladík nevydržel a protlaèil se k ohni pøes protesty Jarmilky, která si 
myslela, že ji chce zastínit, aby se sám ohøál. Nedbal na ni. Lámal drobnìjší 
klacíky a vycpával jimi vnitøek hromady. Oheò mìl hlad. Dráždila ho blízkost 
potravy. Okamžitì reagoval a vybìhl vzhùru drobnými plamínky. Mladíka 
zaplavila vlna vzrušení. Tady to máte, organizátoøi. Teï je jasnì a neod-
diskutovatelnì vidìt, èí je oheò zásluha, kdo vám zaøídil pohodlíèko místo 
mnohahodinového pochodu a mrznutí. Chtìl ještì upravit vršek, vrátit spa-
lování systém…

„Nech to, vždy� už to chytlo, teï do toho nehrab!“ okøikl ho øidiè.

„Když nesrovnáme dutiny, uhasne oheò znovu,“ osvìtloval všem. „Vìtve 
samy neslehnou, døevo musí mít styk s podkladem…“

„Jen nebuï zbyteènì chytrej a nech to bejt, když to hoøí!“ okøikli ho znovu. 
Couvl. Zato jiný lázeòský host vyskoèil a demonstroval nezbytnost dalšího 
pøikládání. Nenamáhal se ani oklepat zmrzlý sníh. Paní s košíèkem vybalila    
z umaštìného papíru salám a nabídla komusi pùlku. Gentleman pochopil, co 
se od nìho žádá, a shánìl opékací klacek. Nálada stoupla.

„Èekají na nás s veèeøí. Salátek, øízeèky.“

„Poèkají i se snídaní. A nedìlejte chutì.“

„Nefòukat! To patøí k léèení. Za to budeme pøiplácet.“

„Do rána budeme zapáchat jako cikáni.“

Mladík nemìl k jídlu nic. Postával ve stínu jejich optimismu a zlomyslnì 
sledoval, jak oheò opìt zaèíná slábnout. Øíkal si, že teï je vytrestá, chlapáky, 
teï je nechá padnout. Budou nakonec muset uznat, budou…

„Do… Už zase nehoøí!“ zaklel Franta.

„Shoøely moje výplnì,“ komentoval mladík.

„Protože je všechno mokrý, nacucaný jako houba.“

„Já rozdìlal oheò z mokrýho.“
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„Tak se tu nebudeme hádat,“ zajeèela jedna z pacientek. „Snad s tím nìco 
udìláme, ne?“

„No jo!“ vyskoèil øidiè. „Vždy� tam mám rezervní š�ávu, ne?“ odbìhl. Vrátil 
se s pøídavným kanystrem. Odlil benzín do sklenice a chrstl obsah sklenky na 
èoudící hromadu.

„Pozor!“ Vzhùru vyrazil plamenný výbuch a snop jisker. Zmìnil se v mast-
ný, èerný dým.

„Nó, to je pøece,“ �ukl se do èela.

Mladíkovi bylo jasné, že oheò takovou nepoctivou hru nepøijme. Oheò mìl 
svá pevná pravidla a trval na nich. A oni potøebovali oheò, ne on je. Musí. 
Musí nakonec na ta pravidla pøistoupit. Musí, jinak… Bìhem minuty nafta 
vyhoøela a oheò znovu zpasivnìl.

„To je strašná zima. My máme neschopný chlapy,“ bìdovala mladá žena     
v kožíšku. Samozvaní organizátoøi se zaèali plést jeden druhému pod nohy. 
Øidiè to znovu zkoušel s naftou. Marnì. Nìkdo jiný se pokoušel velká polena 
nadzdvihnout a podložit, prý aby mìl oheò vzduch. Hromada už jen zatvrzele 
èoudila. Poklekli ve svých sváteèních šatech a vášnivì, bez citu, vyfoukávali 
jeden druhému do oblièeje zbytky žhavíkù. Vítr porcoval kouø všem bez 
rozdílu do tváøí i do plic.

Mladík dospìl k rozhodnutí dovést vìc do konce. A� se tedy jasnì ukáže. 
Vkroèil do závìje a brodil se dál po okraji lesa. Tìžké mraky zakrývaly mìsíc, 
vítr víøil èásteèky zmrzlé vody ve vzdušných sloupcích. Mladík vyhrabal potmì 
další jámu dolù, až na zmrzlou zem. Rozšíøil prostor, nastøádal døevo. Dlouho 
si dýchal na prsty. Vypiplal a vychoval k samostatnosti nový ohýnek. Nechtìl 
tam tìm z hotelu poskytnout žádnou záminku, proto si ani nevypùjèil uhlíky. 
Zaèínal znovu. Našel mnoho polomù. Ruce mu o poznání znešikovnìly. 
Pomohl si smolou. Natahal hromadu døeva a okolí ohništì vystlal vrstvou 
chvojí. Žár sílil. Mladík se spokojenì rozvalil, zul se a sušil ponožky i boty. 
Oheò pøijal vdìènì zkušeného spoluhráèe, znalého pravidel téhle hry. Svítil 
vesele do tmy na posmìch tìm druhým. Bylo slyšet hádky ženských. 
Poukazovaly na jeho zjevný úspìch.

Teï bylo jasné, že kdo nebude ješitný a pøijde, bude muset uznat, že na 
rozdíl od nich mladík umí.

„Sakra,“ zaklel Franta, když vyskoèil z poslední závìje a schoulil se k jeho 
ohni. „No ty si tu žiješ, èlovìèe… Ale máš recht. Vybodnout se na zmatkaøe    
a soukromnièit. To víš – páprdové z kanceláøí, co bys od nich èekal, umí jen 
porouèet…,“ pokraèoval a pohodlnì se rozvalil. Pùl minuty po nìm pøišel øidiè.

„Š�ávu jsem jim tam nechal, tady ji, koukám, nebudeme potøebovat.“ 
Usmívali se bezelstnì a vše byla pro nì naprostá samozøejmost.

„Hele, já trošku pøiložím,“ vyskoèil Franta.

„Pøiložím sám,“ zarazil ho mladík. „Má to svùj systém. Kdybys ho zboøil, 
zhaslo by to…“



„Prosím tì!“ naježil se Franta. „Ty toho nadìláš! Myslíš, že jsem nikdy 
nedìlal oheò, nebo co? Nech to na mnì a uvidíš, jak bude fajrovat,“ sáhl pro 
velká, neodvìtvená polena.

Mladík se cítil chvíli ohromen. Copak jsou si tak jistí tím, že ho mohou zne-
užívat donekoneèna? Copak nemohou pøiznat, že sami bez nìho zmrznou? 
Vážnì o tom nepøemýšlejí?

„Ten oheò jsem udìlal pro sebe,“ øekl tiše, ale odhodlanì. „Tak mi ho, 
prosím tì, neniè. Pro vás jsem udìlal jeden, ten jste si znièili. Proè nejdeš       
s tím svým pøikládáním tam?“

„Hele, hele,“ vstal øidiè. „Copak si tady vyskakuješ, mladej?! Ty bys nás 
chtìl vyhazovat? Kdopak ti pùjèil sirky, co? Bez nás bys byl namydlenej… tak 
se usaï a buï hodnej…“

Franta zaèal bez váhání boøit jeho stavbu mohutnými kusy. Vzdal to. Obul 
se a sáhl po bundì. Posmívali se mu. Do poslední chvíle se posmívali, do 
poslední chvíle byli chlapáci.

„Neuvìøitelné,“ opakoval si cestou k silnici. Zaslechl jeèící Jarmilku, která 
se na cestì k doèasnému teplu propadala do závìjí. Za ní se potáceli další. 
Utáhl si vysoké, pevné boty a nasadil ostré tempo po tvrdé asfaltce. 
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ÚNORÚNOR

Bylo nebylo – ve snìhu na lesní cestì zastavilo auto. Motor zhasnul, na 
sníh dosedal kouø. Ticho. Stromy nehluènì, zvìdavì obstoupily velkou èer-
venou plechovku s èernými gumovými koly a mráz pøemýšlel, jaké ornamenty 
jí bude malovat po sklech.

V tichu hlasitì zakøupal sníh, když se od auta odlepily dvì postavy spojené 
provazem. Èlovìk a pes. Šli. Dál od cesty, do zamlklého davu døevìných obrù. 
Tam èlovìk uvázal svùj konec provazu ke kmeni jednoho ze stromù obtìž-
kaných snìhem. Zapálil si cigaretu a vykroèil zpátky v èerstvì vyšlapaných 
stopách.

Pes se rozbìhnul za ním, ale hned zùstal stát, jako by narazil do sklenìné 
stìny. Mezi krkem a stromem se napínal provaz.

Pes po nìm chòapal, škubal sebou. Provaz povolil. Koneènì! Pes dobíhal 
k autu, právì když do nìj èlovìk nastupoval.

Jejich pohledy se srazily.

Pes provinile stáhnul uši.

Èlovìk poklepával køehnoucími prsty na otevøených dvíøkách. Pak se na-
klonil dovnitø a z velké èervené plechovky vyndal malou plechovku. Èervenou. 
Bez kol.

Miroslav Valina – Mirek

Pohádka pod psa
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Znova odešli mezi stromy. Ke kmeni, na kterém visel druhý konec 

pøetrženého provazu.

Èlovìk hodil malou èervenou plechovku do snìhu pod stromem.

„Hlídej.“

Pes plechovku oèichal a posadil se vedle ní.

„Zùstaò. Hlídej.“

Pes sedìl u plechovky a díval se za odcházejícím èlovìkem. Zakòuèel, 

aby na sebe upozornil. Jenže velká èervená plechovka se už dala do pohybu. 

Hrnula se snìhem. Nechávala za sebou oblaka šedivého dýmu.

Pes byl sám pod tichou klenbou z bílých vìtví. Vedle nìj byla na snìhu 

malá èervená plechovka.

Ještì jednou ji oèichal. Cítil v ní vùni sladké hnìdé vody, kterou èlovìk 

èasto pil. Prázdná malá plechovka ve tvaru váleèku. Nic neobvyklého. Pes 

tyhle plechovky znal. Znal jejich vùni. Rozpaèitì natáhnul pøední tlapy pøed 

sebe a položil se na zem.

Stmívalo se. Zima. Vìtší a vìtší zima. Zaèal výt. Nejdøív potichu, pak 

hlasitìji a hlasitìji…

Ráno zavìtøil pach èlovìka. Cizího èlovìka. Za chvíli už i vidìl, že po cestì 

pøichází muž v dlouhém plstnatém kabátì a s dlouhou èernou holí povìšenou 

pøes rameno. Muž si ho všimnul a odboèil z cesty pøímo k nìmu. Nìco 

povídal. Neznìlo to nepøátelsky. Ale blížil se. Pes vycenil zuby a postavil se 

pøed prázdnou plechovku. Muž váhavì pøešlápnul z nohy na nohu. Obìma 

rukama držel tu dlouhou èernou hùl. Váhavì udìlal ještì pár krokù smìrem  

ke psovi.

Nebo k plechovce?

Pes zavrèel.

Muž zase nìco povídal. Zase to neznìlo nepøátelsky. Plstnatý kabát vonìl 

slaninou a spáleným døevem. Èerná hùl vonìla nìèím, co pes neznal. Muž 

nemluvil nepøátelsky, ale byl poøád blíž. Blíž k plechovce.

K plechovce.

Pes po nìm rafnul. Muž uskoèil. Zas nìco povídal. To už nepøátelsky 

znìlo. Pes stál pøed prázdnou plechovkou a vrèel. Muž na nìj namíøil tou holí. 

Pak – pak v holi zahømìlo – a pak nebylo nic. 
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BØEZENBØEZEN

„Øíká se, že jste v tomhle mìstì nejlepší, a proto jsem pøišel za vámi,“ 

vytáhnul zpod saka obálku a vyndal z ní fotku. „Chci o nìm vìdìt všechno!“

Zvednul jsem oboèí, mrknul na fotku a procedil mezi zubama: „Tak tohle 

bude drahý, to je velký zvíøe!“

Na stole pøistál tlustý, peèlivì srovnaný balíèek bankovek. A tak to zaèalo.

Kdo mìl tušit, že ten èlovìk je tak èistej, že by Rychlé šípy pøed ním vzteky 

roztrhaly modrý život a Seton rozlámal luk a šel montovat auta do fordovky.

Vzal jsem to od píky. Majetkové pomìry, pøíbuzní, známí, kauzy, milenky – 

a prostì nic. Skøípal jsem zubama jako Trojskej kùò. Vždy� každej druhej na 

jeho místì by vlastnil celé Èeskosaské Švýcarsko, solární elektrárnu nebo 

alespoò pùlku Èeské Kanady, a von? NIC!

Lilie by vedle nìj byla zmuchlaná vonuce.

A tak nezbývalo nic jiného než nepøetržitá sledovaèka. Konèil druhý mìsíc 

a moje výsledky stále mìly váhu komáøí hlavy. Ten veèer, sedì ve svém 

obstarožním korábu, jsem poslouchal bubnování deštì o kapotu auta. Bylo     

k jedenácté, když se u jejich bytovky otevøely dveøe a vyšla postava zaha- 

lená do dlouhého kabátu, oblièej krytý stetsonem.

Stanislav Dlouhý – Hadži  

Kamarád
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Tohle musí být on! Rychle vklouznul do právì dorazivší limuzíny, øidiè 
šlápnul na plyn a jeli. Dvì hodiny jsme zmatenì kroužili mìstem jak 
vegetarián pøed nuceným výsekem. Zaèal jsem propadat depresi. A když jsme 
zamíøili na námìstí, mìl už jsem infarkt v zátylku.

Jenže jeho auto jelo dál a jakoby omylem zastavilo právì pøed místem, 
kde má galérka svùj stát ve státì. Nezbylo mi nic jiného než pohladit svoji 
závì� a vyrazit za ním.

Sotva jsem vešel do prùjezdu, ocitnul jsem se v povìtøí. Mladší bratr 
Arnolda Schwarzenegera mì držel pod krkem a cedil mezi zuby: „Smrdíš, 
zmetku. Co tady chceš?“ Zasípal jsem jediné slovo: „Dovnitø“ a podpoøil své 
pøání pìtilitrem v jeho kapse. Obrovská tlapa mì vrátila z povìtøí na rodnou 
hroudu a vzápìtí mì katapultovala za dveøe HIFI klubu. Uvítal mne cigaretový 
dým a zvuk té nejdrsnìjší a nejdekadentnìjší folkové muziky. Sešel jsem po 
schodech dolù a objednal si hned dvojitou whisky, abych se trochu srovnal.

Našel jsem ho pak za chvilku. To už ale stál na stole s pivem v ruce a reci-
toval:

„Já u pramene jsem a žízní hynu,

horký jak oheò, zuby drkotám,

dlím v cizinì, kde mám svou domovinu,

aè blízko výèepu, žízeò pøeci mám.“

Myslím, že to byla poezie, protože na projev to bylo nìjaký divný. Kolem 
nìj se vùbec motala spousta lidí a ještì zvláštnìjší bylo, že všichni se 
oslovovali pøezdívkama. Akela, Tony, Pískle, Strunka.

Chvilku už to vypadalo, že jsem koneènì na nìco kápnul. Jenže pak se 
ozvalo: „Policie!“ a Bereta zhasnula svìtla. A jen o pár sekund dýl jsem dostal 
pìstí a probral jsem se až v policejním antonu.

Na vyšetøovaèce mì uvítal starej Vomáèka: „Tak zpívej, ptáku!“ Tahle vìta 
mi rázem spravila náladu. 

„Vám snad zdrhly všechny rybièky, soudruhu kapitáne?“ A na slovo sou-
druh jsem dal patøiènej dùraz.

Výraz v jeho tváøi se prudce zmìnil. „Copak ty nevíš, že tyhle špeluòky       
v plzeòským podzemí mají vždycky nìkolik východù?“

„Jenže já tam byl jen na lomcováku, takže nemùžu sloužit.“

Snídani jsem stíhal už ve Fenixu. Vìdìl jsem, že správnej klíè je už blízko, 
ale našel jsem ho až dva dni poté na hlavním nádraží. Stál jsem na peronu    
a koukal do davu. Najednou se z nìj vynoøila kytara a bágl, nedaleko se 
pohnula výhybka a mnì to najednou všechno dávalo smysl. Letìl jsem do 
kanceláøe rovnou k poèítaèi. Sekretáøka se na mì dívala asi tak pøíjemnì jako 
prodavaè sucharù v Egyptì. Neøekla ale nic. Dobøe vìdìla, že v takových 
chvílích je lepší mì nedráždit. Bušil jsem do klávesnice a najednou se na mì 
z webu zaèaly sypat desítky informací. Všechno úplnì veøejnì, bez hesel, 
konspirace a ukrývání.
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„Tak co pro mne máte?“ ptal se mùj klient. 

Podal jsem mu složku. Chvilku v ní listoval. 

„To je všechno? Za dva mìsíce práce? Pár fotek pobudù v lese?“

„Myslím, že jste nic nepochopil,“ øekl jsem mu. „Podívejte se na ty fotky. 
Tenhle je øeditel charity. Ten vzadu vlastní nakladatelství a koneènì ten sedící, 
to je elitní policista. Otoète dál. Tahle menší dáma je novináøkou a holèina       
v popøedí, jo, ta s dlouhýma vlasama, pracuje v Blesku. Mám pokraèovat?“

„Takže pøeci nìco. Korupce, úplatky, zmanipulovaný výbìrovky?“

„Né, né, myslím, že jste mì zase nepochopil. Žádná mafie nebo zlodìjskej 
gang. To jsou trampové. Tam nejde vo prachy nebo vo známosti. Tyhle lidi 
prostì držej pospolu. Prostì jde o to, že když po nìm pùjdete, tak za prvé nic 
nenajdete, a za druhé, a to je dùležitìjší: oni pùjdou po vás. A to vám 
garantuju, že žádný Italové nebo Dagestánci vám nepomùžou. Oni jsou tady 
doma a vždycky tu doma budou. Takže jestli vám mùžu dát dobrou radu, tak 
odejdìte a zapomeòte na nìj.“

Uplynulo ètrnáct dní a já našel ve schránce dopis. Byla v nìm pozvánka 
na potlach. V pátek jsem stál pøedpisovì vobleèenej na peronì. Konec koncù, 
do dùchodu mám daleko. Detektiva chci dìlat ještì dlouho a není nad to, mít 
dobré kamarády.
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Jan Valeš – Jeòýk 

Odcházení 

DUBENDUBEN

Jsme dva. Dvì rùzné bytosti zašité v jediném kokonu neporušené kùže. 
Opaèné póly se zmatenou støelkou uzamèené v jedné  aluminiové krabièce. 
Já i on, nebo on i já. Podle toho, kdo má právì navrch. Teï sedíme jen           
s dvìma oèima zaboøenýma do baletu naèervenalých plamenù a v jediné 
houbovité koblize se rodí a zmírá hned celé komando zcela protichùdných 
myšlenek. Ještì oba nasáváme vùni páleného døeva, bezdrátový pøenos 
pohody z ramene vedle sedícího kamaráda a teplo pøenášené rukojetí ešusu 
s bublajícím gulášem. 

„Co tu vlastnì dìlám?“ žene se mnì hlavou. S absolutním odporem 
nahlížím na tu bublající hmotu ve špinavé nádobì, na neupravené a ještì 
pulsujícím ohnìm znetvoøené oblièeje úplnì cizích lidí a mám chu� pustit tu 
rozpálenou rukoje� a zavolat Michalovi a odjet zpátky do Prahy. Potom se 
hodinu válet ve víøivce s vaøící a voòavou vodou a èistý sednout k tomu vyni-
kajícímu moccacinu v Caffé baru v Paøížský a splétat s Michalem jemné 
pletivo sítí na toho pitomce poslance Nezbedu, co nám dá ètyøi mega vlastnì 
jen za žvanìní.

U ohnì to mám vždycky stejné. Jak vyskoèí jazýèky plamenù nad hro-
mádku obìtovaného døeva, dostavuje se pocit, že se dostávám až k jádru 
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samotného bytí, protože pohyby i rituál lidí kolem tìch prvních høejivých 
plamenù jsou po celé tisícovky let témìø nemìnné.  

Tu ruku už jsem nestaèil zastavit. Koukal jsem nevìøícnì, jak se posouvá 
po stehnì, vniká do kapsy maskáèù, vytahuje hladký obdélník mobilního 
telefonu a do narùžovìlé tmy vpouští ostøe ohranièený obrys bledì modrého 
ètverce. Zároveò jsem cítil, jak nìkde nìkdo s rázným cvaknutím vypnul gene-
rátor pøenosu pohody a všechny ty oblièeje, které znám ošlehané vìtrem, 
zkroucené v opileckých grimasách a vyhlazené ranní rosou se nechápavì 
natáèejí k tomu malému ostrùvku bledìmodré plochy a potom ke mnì a pro-
mìòují se v grimasu pro mì dosud neznámou.  

„Chtìl bych si objednat pizzu“, øekl jsem do mobilního telefonu. Ten chlap 
na druhé stranì byl podle hlasu unavený, ospalý, otrávený ze své práce a ke 
všemu ještì blbec. Dlouho nechápal, že má vézt pizzu z Prahy do nìjaké sto 
kilometrù vzdálené rokle s bezejmenným potokem, kam se dá sejít jen z ves-
nice, o které nikdy v životì neslyšel, a že ji má pøivézt pokud možno ještì 
teplou.   

„Ale to víš, že jo, náklady na dopravu zaplatím,“ pøerušil jsem vzlykání  
toho ospalého a otráveného pitomce a mrtvý telefon uložil zpátky do kapsy 
maskáèù. 

„No a co, tak jsem si objednal pizzu,“ rozhlédl jsem se po kruhu na mì 
upøených oblièejù. 

„Ty sis vážnì objednal sem do kempu pizzu, nebo to je zase nìjakej tvùj 
fór?“ pøerušil to trapné ticho jako první Koš�ál.

„Prostì jsem na ni dostal chu�,“ podíval jsem se na nìj a další slova radìji 
spolykal. Nebyl na nì pøipravený a urèitì by je nestrávil. 

„Protože jestli sis objednal pizzu sem na kemp, tak jsi první vandrák           
v historii trempinku, který nìco takovýho udìlal.“  

„Nìkdo musí bejt první,“ odsekl jsem mu a sedl si zpìt na kus vyhøáté 
klády. 

Rozpaèité ticho pøešlo èasem k nesmìlému bublání hlasù a nakonec opìt 
do plynulého toku na sobì nezávislých dialogù. Poslíèek s pizzou pøišel asi za 
dvì hodiny. Byl do pasu mokrý, na oblièeji èerstvé šlehance od smrkových 
haluzí a nohavice potrhané od plazivých šlahounù ostružin.  Nepùsobil vùbec 
ospale a otrávenì, mìl v oblièeji pìknou èervenou barvu a evidentnì mu ta 
vycházka prospìla. Šel jsem mu vstøíc a pøed oèima zamával tisícovkou. 
Jednak aby to kluci nevidìli a jednak abych mu hned na zaèátku zacpal hubu.

U ohnì jsem otevøel krabici. Pizza byla studená, placatá a tuhá. Nabídl 
jsem klukùm, ale nikdo si nevzal. Snìdl jsem dva kousky a potom hodil krabici 
i se zbytkem do ohnì. Kluci vstali a šli beze slov spát. 

„Mìl by ses léèit,“ zasyèel na mì místo pozdravu Koš�ál. 

Zíral jsem ještì chvíli do plamenù a pak šel spát. Pod pøístøeškem poprvé 
nebylo místo. Lehl jsem si na okraj lesa, kde pøecházejí duny suchého jehlièí 
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do orosené trávy. Nebe bylo pokapané støíkanci záøivých hvìzd, které šlo pøi 
troše fantazie pøesouvat a skládat do stovek a stovek rùznorodých obrazcù. 
Sesypané na jednu hromadu by daly urèitì ètyøi miliony. 

Ráno pro mì pøijel nahoru do vesnice Michal. 

„Smrdíš,“ øekl mnì místo pozdravu a na sedaèku auta roztáhl igelitku.

Neurazilo mì to.  

Jsme dva. Dva samci, které zamknul opilý chovatel omylem do jediné 

klece. Oheò a voda vtepané do neproniknutelného kruhu orientálního orna-

mentu. Horòák a dolòák v jednom koutu na spoleèné hanbì, kam nás poslal 

pøísný øídící Bíca za to, že jsme po sobì flusali modelínu dutou rukojetí 

versatilky. Máme dva rùzné pohledy na svìt a jen jednu špièku nosu a dvì 

špièky bot, které vyèuhují pod bøichem. „Mìl by ses léèit,“ pøišla mi na mysl 

Koš�álova slova z minulého víkendu. Mohl bych se na nìj vykašlat, ale na dru-

hou stranu by èlovìk nemìl za sebou zabouchnout úplnì všechna vrátka. 

Jednou mám návaly, že partu klukù k dalšímu životu zoufale potøebuji a po-

druhé jsou mi všichni úplnì ukradení. K doktorovi nemùžu. Co kdyby nìco 

našel. A to se teï vùbec nehodí. Teï když jsem koneènì nìkdo a ne další 

zoufalec ze zoufalého davu. Možná by nìco našel, za týden máme další 

schùzku s Nezbedou. Vzpomnìl jsem si na Jitku. Chodili jsme spolu na 

základku. Pro mì to byla fajn holka. Mìla vždycky vyznamenání, chodila na 

klavír, na angliètinu, na nìmèinu, do vèelaøskýho kroužku i k mladým hasièùm. 

Všude hvìzda. Kluci ji proto nemìli rádi. Já jí to závidìl. Ale ne, byla to jenom  

šprtna. Namyšlená a ctižádostivá šprtna, která lezla kantorùm do zadku.  

Všem musela neustále dokazovat, že je lepší a bude ještì lepší. Dnes má 

vlastní lékárnu v Modøanech. Lékárník je pùl doktora. Teï se to hodí. Pozval 

jsem ji na kafe. 

Jitka mì chvíli poslouchala a pak øekla: „Na tohle ti mohu doporuèit jenom 

jedno. Profíka psychiatra, anebo si kup zrcadlo.“

„Na co zrcadlo?“ podíval jsem se na ní nechápavì. 

„Abys vidìl, jak ti ty prachy lezou na mozek,“ odpovìdìla, zvedla se od 

stolu a hodila na desku stolu stovku. 

„Co blbneš, já to zaplatím,“ vyštìkl jsem na ni. 

„Radìji ne, tobì nechci nic dlužit. S tím, co byl pøed tebou, bych tu sedìla 

až do rána,“ øekla a odešla. 

„Seš namyšlená a pitomá...“ Ale ne. Michal slovo kráva neøíká. Veèer jim 

øíká „ko�átka“ a ráno po zaklapnutí dveøí už jsou to jen „škeble“. 

„Seš namyšlená a pitomá škeble!“ køièel jsem za ní vzteky, když odchá-

zela napøíè kavárnou.

Neotoèila se. Neotoèil se ani nikdo jiný. Prostì jen stádo.     
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Z výpisu z úètu se na mì smìje sedm nul. Jsou kulaté jako vejce a stejnì 
tak oblé a hladké. A s Michalem pracujeme na další. Být nìkdo má své 
výhody. Ráno nemusím vstávat, dýchat snídanì jiných v tramvaji a èuèet na 
opuchlé a nerozhýbané oblièeje dìlníèkù a úøedníèkù v metru. Nemusím 
pøemýšlet o tom, jestli deset nebo dvacet deka šunky, jestli desítku nebo 
dvanáctku. Prostì piju jen Tullamore dew a kolu. Nemusím už vùbec o nièem 
pøemýšlet. Všechno si koupím. 

Z výpisu na úètu se na mì smìje sedm nul. Hned nad monitorem visí 
obrázek z Korsiky. Sedím s klukama na úzké skalní øímse a pøed námi trèí    
až do nebe zubaté ostøí horských štítù. Tenkrát jsme šli GR 20. Kdybych      
teï zavøel oèi, ucítím ještì tu peprnou vùni na troud vysušené machie,             
v ústech chu� jen tak na tuku opeèených klobouèkù nìjakých neznámých hub 
a urèitì uslyším dusot kopyt koòských stád volnì pobíhajících nahoøe na 
pláních. Kdybych zavøel oèi, vrátil by se ale i ten pocit, který mì ještì obèas 
pøepadne, pocit být souèástí nìjaké komunity, nìjaké party, kde už jsou 
pravidla urèená, všechno dávno vyøešeno a spoleèným jazykem jsou jen 
pohledy upøené stejným smìrem. 

Sundal jsem obrázek ze zdi, vyòal z nìj fotku a strèil ji mezi stará elpíèka 
Olympiku a výbìrù Porty. Stejnì už to nebudu nikdy poslouchat. Pøed 
známými poslouchá Michal nìjakýho Janáèka, ale doma Ret Hot Chilli 
Peppers. Do rámeèku jsem dal jinou fotku. Jsem na ní s Michalem a tím 
pitomcem Nezbedeou.  Všichni š�astní a bláhovì rozesmátí. 

Jsme ještì poøád dva. Koèka a myš na palubì utržené plachetnice, která 
se potácí bez zásob a bez posádky uprostøed oceánu. Dva horolezci 
uzamèení vichøicí v posledním postupovém táboøe, kdy já mám ve svém kletru 
tu poslední kyslíkovou láhev. Je to každým dnem lepší. Ty chvíle slabosti         
a mìkkosti již pøicházejí jenom výjimeènì. Ale pøicházejí. Chtìl bych se jich 
úplnì zbavit a být silný jako Michal. Tvrdý a nekompromisní, ale s oblièejem 
každý rok opravovaného andìla na vesnickém oltáøi. Pøišel jsem na to jednou 
veèer u šálku toho výteèného moccacina. U nás za rohem bydlí starý švec.  
Výchovou i myšlením stará škola. Vlastnì dìlá už jen proto, aby mìl vždycky 
nìjakou zakázku a zároveò výmluvu, když zaklepe zubatá s kosou. Ty boty 
mi, poèítám, tak za Komenskýho urèitì udìlá. 

Jsem sám. Mám nové boty, stály pøesnì dvì stovky. Sice starší støih, ale 
mnohem dùležitìjší je, že to funguje. Obouvám je jen obèas.  Jakmile cítím, 
že pøichází první náznak slabosti, jakmile o sobì zaènu pochybovat, obou-
vám je a bìžím na pískovištì v parku za rohem. Úleva se dostavuje témìø 
okamžitì. Staèí se podívat na øetízek vlastních stop otištìných v písku.  V ten 
okamžik jsem si zcela jistý. Stojím tu už jen já sám a ten druhý ode mì 
odchází. 
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Lenka Fránová – Leòucha

A ètvrtý šel nakoupit
Sedí za pultem a tváøí se otrávenì. Podívá se na zápìstí a proklíná tu 

malièkou a neskuteènì pomalou hodinovou ruèièku. Do konce šichty zbývá 
pùl druhé hodiny, tedy celá vìènost. Samoobsluhou se blíží nìkolik postav. 
Plní sáèky peèivem, zkoumají data expirace na etiketách, napomínají nezbed-
né dìti. Obèas jedna z nich dojde až k pokladnì, vyskládá potraviny na pult, 
èímž ji na pøibližnì tøicet sekund vytrhne ze zamyšlení. Nepøítomnì bere zboží 
do rukou a postupnì úètuje. Hlavou se jí honí myšlenky, co všechno ještì 
musí udìlat. Nakoupit, zajít do banky, vyzvednout boty z opravny a zastavit se 
v papírnictví, protože malá potøebuje do školy barevné papíry. Hlavnì jestli 
babièka nezapomnìla, že ji má vyzvednout z družiny a vyvenèit psa, a taky že 
ji bude mít celý víkend na starost, protože maminka si koneènì udìlala èas 
vyrazit se starou partou na vandr...

K pokladnì dorazí postarší pán a na pult položí nákupní košík, èímž ji 
nepøíjemnì vyruší. Nevrle zaène markovat nákup. Vše se zdá zpomalené.

„Rohlíkù?“ protáhne.

„Deset.“

„Tak to bude sto sedmdesát devìt, prosím,“ zmáèkne tlaèítko a na displeji 
vyskoèí pøíslušná èástka.
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„Drobnìjší byste nemìl?“ otáže se vyloženì rozladìnì, když jí pán podává 
tisícikorunu.

Zatímco staøík loví v penìžence mince, zadívá se z okna. No jasnì. Ještì 
v poledne bylo nebe jako vymetené, teï se zatáhlo a zøejmì se zvedal i po-
mìrnì silný vítr, nebo� lidem venku zaèaly vlát vlasy a šaty. To zase bude 
cesta domù. A co jestli špatné poèasí vydrží a ona v tom neèasu bude muset 
jet a spát venku? Nebyla už tolik let... Co se vlastnì bere s sebou, když       
má být hnusnì? A není už na to pøeci jenom stará? Ale kdyby to mìlo být 
naposledy...

Mezitím starý pán najde požadovaný obnos, fasuje úètenku a obtìžkán 
nákupem odchází. Za ním následuje dívka kupující si èasopis a tabulku èoko-
lády, po ní maminka se zlobivým synkem, který si už mezi regály vybreèel 
zmrzlinu a nyní loudí lízátko. Maminka ho odbývá, urychlenì platí a táhne ho 
ven, èímž se krámek vyprázdní a ona zùstává sama.

A tak sedí dál a pøemýšlí. Pohled z okna nevìstí nic dobrého, vìtve stromù 
jsou už úplnì ohnuté, na chodník dopadají první kapky a lidé se zaèínají 
shánìt po deštnících. Ti, kteøí je již mají, ale zase zápolí s vìtrem. Jedné paní 
na ulici deštník uletìl a teï se kutálí po silnici a vítr si s ním kope sem tam. 
Ozve se zatroubení a zaskøípání brzd, když se za ním paní vrhne pøímo      
pod kola jedoucího auta. Paní sbírá deštník, na øidièe dìlá omluvné gesto       
a malými krùèky, stále se potýkajíc s vìtrem, odbíhá ze silnice.

Další dìní venku už nevidí, nebo� jí výhled zastoupí vysoký muž v dlou-
hém èerném plášti a klobouku. Povzdychne si, ani se na nìj nepodívá a zaène 
posílat zboží do sbìrníku za pokladnou. Muž skládá na pás stále více a více 
potravin. Zvenèí se ozve výkøik. Chce se podívat, co se dìje, ale muž           
(se kterým køik zvenèí evidentnì vùbec nic nedìlá) stojí pøed oknem tak,        
že vidí pouze úzký nicneøíkající pruh obrazu dìní za výlohou. Nervóznì bere 
do rukou zboží a rutinními, nyní však ponìkud trhavými pohyby je pøikládá       
k senzoru, zatímco si vytahuje krk, jak jen mùže, aby vidìla, co se dìje venku. 
Muž stále pùsobí neteènì, nehybnì stojí a èeká, až èárovou kontrolou projde    
i poslední položka.

V proužku okna se zaèínají míhat postavy lidí, je vidìt nìco jako dým, ale 
to se jí asi jenom zdá. Auta zastavují, ozývají se podivné rány, køik sílí. Že by 
se opravdu nìco stalo? Koneènì se dostane na konec tohoto velkého nákupu, 
na displej vyhodí koneènou cenu a èástku zopakuje nahlas. Muž jí podává 
bankovku. Je celá nìjaká zvláštní, krom toho, že je velice špinavá a potrha-
ná, nikdy žádnou takovou nevidìla. Teprve teï ji napadne podívat se na 
podivného zákazníka a zvedne oèi. Je strašlivì vyhublý, vypadá, jako by jeho 
tìlo tvoøil víc pláš� než skuteèné maso, oblièej má tak umolousaný, že vypadá 
jen jako èerný stín pod krempou klobouku. Temnì se na ni usmìje témìø 
bezzubým úsmìvem, až ji z toho zamrazí v zádech, pokyne a drže v každé 
ruce tašku s nákupem odchází.



24

Ona si nechápavì prohlíží neznámou bankovku, pak jí najednou dojde,    
že se vlastnì nìco dìje venku a otoèí zrak k oknu, aby vidìla ten neuvìøitelný 
výjev. Ulice je celá rozboøená, uprostøed silnice stojí nìkolik aut. Odnìkud se 
valí hustý šedivý dým, který zahaluje domy naproti krámku a celou oblohu.

Lidé pobíhají. Køièí. A tím vším klidnì a pomalu projíždí její podivný 
zákazník na vysokém a stejnì jako on vychrtlém koni, následován tøemi velmi 
podobnými spoleèníky. Nìco jí øíká, že ten poslední vandr už nestihne... 
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Lukáš Frána – Luky

Džihád

ÈERVENÈERVEN

„Já bych jim ukázal,“ vykøikl najednou Fous, který až doteï tiše sedìl 

naproti mnì ve vlaku a èetl si noviny.

„Copak se stalo?“ témìø okamžitì jsem zareagoval.

„Arabáši poøád maj nìco s tím jejich Islámským státem. Já bych jim 

ukázal, co si myslím o jejich státu. Oni nemají…“ vysvìtloval mi Fous. Nevím, 

co øíkal dál, protože jsem usnul. Naštìstí mì probudil až v cílové stanici 

Rataje nad Sázavou. Pak jsme hned vyrazili hledat hospodu.

Protože jsme s sebou mìli Fouse, okamžitì vìdìl, kudy jít. Snažil se nám 

ukázat cestu, všichni jsme se hned ztratili, avšak mìl pravdu a hospodu našel. 

Vevnitø bylo pár štamgastù, nìjaká rodina s vøískajícím dítìtem a dva myslivci, 

vedle kterých jsme si sedli. 

„Je tu volno?“ zeptal jsem se jich zdvoøilostnì. 

„No, jasnì, sedejte…“ pohotovì mi odpovìdìl ten zavalitìjší  a ukázal na 

židle okolo stolu. Hospoda to byla pìkná, útulná, s krbem uprostøed a jakýmsi 

barem.

Ihned k nám pøispìchal hospodský, ptal se: „Copak to bude pánové?“         

a podával nám jídelní lístek. 
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Po krátké debatì jsme si všichni dali peèenou kachnu se zelím a bram-
borovými knedlíky a k zapití pivo. Musím øíct, že takhle dobøe jsem si 
nepochutnal dlouho. Byl to perfektní start vandru a všem nám to zvedlo 
náladu. Pøi jídle mì zaujal rozhovor tìch dvou myslivcù vedle nás. Povídali si, 
že v lese pobíhá nìjaký šílenec se šátkem na hlavì a dlouhou bílou košilí, 
jakou nosí Arabové. Nejzajímavìjší je, že hulákal nìco nìjakou nesro-
zumitelnou øeèí – pokud se tomu dá øíkat „øeè“. Mìli  nìkolik teorií, ale 
nejzajímavìjší byla ta, že je to nìjaký islámský aktivista nebo chovanec          
z nedalekého blázince. Nicménì ho místní obyvatelé vyhnali ze všech vesnic 
v okolí a nikdo ho nikam nechce pustit a nebaví se s ním. Zeptal bych se na 
víc, ale nechtìl jsem vypadat, že poslouchám cizí rozhovory. 

Zaplatili jsme a vyrazili hledat místo ke spaní. Pomalu se zaèalo stmívat, 
takže jsme sebou trochu mrskli. Po hodince jsme byli v lese a hledali, kde by 
se dalo spát. 

„Tady by to šlo! Tady!“ ukazovala Kobliha prstem na krásný rovný plac. 

Postavili jsme bydlíky a sedli si okolo ohnì, kde jsme v ešusu vaøili vodu 
na èaj. Byla už noc, když jsme najednou nìco uslyšeli. 

„Haló, je tam nìkdo?“ volal do èerné tmy Machoò. 

Nikdo se neozýval, ale stále bylo slyšet šustìní listù a praskání vìtvièek. 
Bylo to stále blíž a blíž. Zdálo se, jako by nás obklopovala sama temnota. 
Nikdo strachy ani nedýchal a pak najednou... Nìco se pøiblížilo k ohni a my to 
uvidìli. Následující události se sebìhly velmi rychle, takže si nejsem jistý, co 
pøesnì se stalo. Kobliha zajeèela pøíšernì vysokým hlasem, Fous a Machoò 
instinktivnì vytáhli nože. Možná se ptáte, co jsem tou dobou dìlal já, no, 
upøímnì, nejsem na to hrdý, ale leknutím jsem pøepadl pøes špalek, na kterém 
jsem sedìl a praštil se do hlavy, což mìlo za následek krátkou ztrátu vìdomí. 
Z vyprávìní Machonì jsem zjistil, že ta osoba, pravdìpodobnì arabského 
pùvodu, zpanikaøila pøi pohledu na vycenìné zuby a lesknoucí se èepele nožù 
od ohnì. Okamžitì se dala na útìk s hlasitým køikem, z nìhož rozpoznali 
pouze slovo Alláh. Po uklidnìní Koblihy a navrácení mì do svìta bdìlých 
zaèala diskuse.

„Byl to nìjakej pošuk z Blízkého východu. Pøi útìku provolával Alláha        
a celkovì vypadal divnì. Myslím, že se tu dneska ještì objeví,“ povídal 
Machoò tajemným hlasem. 

„No, pánové a dámo,“ otoèil jsem se na Koblihu, která jen souhlasnì 
pøikývla, a pokraèoval: „V hospodì, tam jak jsme mìli tu kachnièku, se místní 
domorodci bavili o nìèem, èeho jsme byli svìdky pøed chvílí. Teda alespoò vy. 
Øíkali, že…“ 

Fous mi skoèil do øeèi: „Chceš mi tím øíct, že tu bìhá po lese magor a ty jsi 
nám o tom nic neøekl?“ 

Už se na mì chtìl vrhnout, ale naštìstí ho Kobliha zastavila: „Hoši, uklid-
nìte se a pojïte tuto situaci vyøešit nìjak racionálnì.“ 
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Po rozebrání toho, jak na tom jsme a co mùžeme udìlat, jsme jed-
noznaènì došli k závìru, že si musíme udìlat pøes noc hlídku. Nebezpeèí bylo 
nìkde v èernotì, která nás obklopovala, a my si nemohli dovolit nic podcenit. 
První jsem byl na øadì já, po mnì Fous, pak Machoò a nakonec Kobliha. 
Sedìl jsem na špalku a ohøíval si ruce nad ohnìm. Pøemýšlení o tom, co bych 
udìlal, kdyby se ten nezvaný znovu vrátil, bylo bezúspìšné. Do konce mé 
hlídky se nic nestalo a nastal èas, abych šel vzbudit Fouse. 

„Dìlejte nìco, nenechte ho pøiblížit se k ohni. Musíme si zachovat 
chladnou hlavu, tak a� neudìláme nìjakou hloupost!“ vzbudil mì náhle køik 
Machonì, který se pøipravil do bojového postavení. 

„Už je tu zase! No, makej ze spacáku, pøidej se k nám! Dìlej honem!“ øval 
na mì Fous, když uvidìl, že jsem se koneènì probudil. 

„Help me, please, help me!“ snažil se neúspìšnì onen nezvaný host      
nás zastavit, protože jsme ho zaèali obklopovat ze všech stran. Když vidìl,     
že neuspìje s angliètinou, zaèal si brumlat po svém a jediné, èemu jsme 
rozumìli, bylo zase to slovo Alláh.

„Až øeknu teï, tak všichni najednou vyrazíme a svážeme ho. TEÏ!“ 
rozkázal Fous a my vyrazili. 

Osoba, na kterou jsme hromadnì útoèili, samozøejmì nic neèekala, a tak 
jsme ho srazili na zem. Nìjakou chvíli se ještì zmítal, než jsme ho pøivázali 
Fousovým lanem ke stromu. Pøi bližším pohledu se ukázalo, že je v lese        
už nìjakou dobu, protože byl velmi špinavý a mìl na sobì pravdìpodobnì 
arabskou košili až ke kotníkùm, ze které nyní zbyly pouze poslední cáry na 
opáleném tìle.

Rozednívalo se a my si rychle balili vìci. Ze strachu jsme ho tam nechali 
pøivázaného ke stromu s tím, že nikdo z nás nechce vypovídat u soudu, kdyby 
šlo o nìco vážného, a taky jsme se báli, aby si nás nenašel nìkdo z jeho 
kamarádù. Témìø okamžitì jsme se jednohlasnì dohodli, že náš vandr 
pøedèasnì ukonèíme a pojedeme prvním vlakem domù. Kobliha slíbila, že 
napíše anonymní dopis policii, kde ho najdou. Bohužel na to pak zapomnìla, 
což jsme zjistili, když už bylo pozdì. Po mém pøíjezdu domù jsem se šel 
vykoupat a poté  si pustil televizi, protože právì bìžely polední zprávy.         
Ve zprávách jsem slyšel: 

„Pøed nìkolika hodinami jsme dostali zprávu, že se v povodí Sázavy 
pohøešuje velvyslanec z Blízkého východu, který mìl autonehodu a pravdì-
podobnì bloudí v okolních lesích. Policie prohledává celou oblast a…“ 

Jediné, co mì v tu chvíli napadlo, bylo: „A sakra!“
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Jsou situace, kdy i malý zrnko písku dokáže spustit lavinu, øetìz událostí, 
které, jakmile se dají do pohybu, jedou si po svým a na pøání toho zrníèka už 
vùbec neberou ohled.

„Uz nemuzu, nema cenu mi psat, je konec, jsem mrtvej!“ znìl text SMS 
zprávy, kterou Špièník v pátek veèer odeslal svojí pøítelkyni a která se vzápìtí 
tím zrníèkem mìla stát.

Tu ženskou si nabalil pøed pùldruhým rokem. Jmenovala se Alžbìta, byla 
svobodná a on mìl za sebou èerstvì rozvod, jemu bylo nìco málo pøes 
ètyøicet let, ona byla trochu mladší. Byla hodná, starostlivá, až se divil, že jí 
žádnej z pøedešlých vztahù nikdy nevydržel na tak dlouho, aby se vdala          
a mìla dìti. Byla taky tolerantní, což oceòoval. Špièník byl tramp do morku 
kostí, a i když ona ne, alespoò zpoèátku s ním párkrát vyrazila a zdálo se,    
že jí spoleènost jeho kamarádù vyhovuje. Pozdìji sice její zájem ochladl,      
ale poøád pro nìj nebylo problém kterýkoliv víkend vyrazit ven. Zaèali spolu 
žít, nastìhovala se k nìmu do podnájmu a pak se všechno pomalu ale jistì 
zaèalo mìnit. Respektive ona se snažila zmìnit jeho. A to od základu.

Osudnou zprávu odeslal z jistý podbrdský hospody, kde se právì ode-

hrávala rozverná merenda, poøádaná na oslavu padesátin jeho dobrýho 

Jan Frána – Hafran

Esemeska

ÈERVENECÈERVENEC
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kamaráda Benyho. A právì odjezd na tuhle oslavu spustil další vlnu dobrých 

rad i výèitek od jeho partnerky. Že už nemá na starý kolena blbnout a zaèít se 

chovat serióznì, že má omezit alkohol a kouøení, že urèitì zase bude pojídat 

polospálený uzeniny a další nezdravý jídla, což škodí jeho zdraví. Docela rád 

ujel na vandr, ale i tam ho díky mobilnímu operátorovi dostihla. Napøed 

telefonáty, a když je pøestal brát, esemesky. To všechno k pobavení ostatních 

pardù. Pøipadalo mu ubohý vypnout telefon, tak alespoò ztlumil vyzvánìní        

a odbíhal pøíležitostnì odpovídat a uklidòovat ji. Pøedsevzal si, že bude 

slušnej a na každou zprávu odpoví. Bylo to ale nároèný, proto udržoval 

odhodlání alkoholem. Co kárající esemeska od ní, to velkej panák. Kolem 

pùlnoci se nad lokálem rudohnìdì zatáhlo a zaèaly pršet fernety, který osla-

venec dával k dobru. Díky tomu se Špièník rychle ocitnul na pokraji schopnosti 

smysluplnì obsluhovat telefon a zøetelnì cítil, že rychle ztrácí schopnost se 

udržet na nohou. Rozlouèil se s ostatními a vydal se tmou na svùj oblíbenej 

camp ve vojenským pásmu. Z posledních sil odeslal výše uvedenou zprávu, 

která mìla podle jeho pøedstav znamenat, že už má dneska dost pití, jde spát 

a nemá cenu mu dál psát.

Alžbìta nevìøícnì zírala na displej a propadala panice.

„Chce se zabít! Já ho dohnala k sebevraždì!“ 

Na její esemesky nereagoval, telefon nebral. Horeènì uvažovala, co musí 

udìlat. Brácha! Dìlá u záchranáøù, ten si bude vìdìt rady.

„Musíš nìco udìlat, Martine, jinak to nepøežiju. Do smrti bych si to vyèí-

tala,“ breèela do telefonu. 

Její bratr záchranáø Martin mìl právì službu na dispeèinku.

„Uklidni se, ségra, nebude to tak horký,“ servíroval jí tìšínský jablíèka.

Marnì. Jen na sebe pøivolal pøíval výèitek, že je mu jeho vlastní sestra 

lhostejná, doprovázenej srdceryvným hysterickým pláèem. Vìdìl už svý. 

Alžbìta si tímhle svým neš�astným pøístupem vždycky dokázala spolehlivì 

zlikvidovat každej vztah a pøimìt jakýhokoliv chlapa k panickýmu útìku od ní. 

Proto byla poøád ještì nezadaná a on jí coby sourozenec zbyl, protože se 

ségrou se prostì rozejít nedá. 

„Dostala dalšího,“ uvìdomil si. Byla to škoda, tenhle díky svý témìø fleg-

matický povaze vypadal hodnì nadìjnì. 

„Víš co, øekni mi, kde je, a já tam pošlu sanitku, jo?“ rozhodl se jí pomoci.

O chvíli pozdìji už byl sanitní vùz na cestì do oné hospody.

Špièník se ve stavu znaèný podroušenosti prodíral ke svýmu campu. Ve 

tmì napøed ztratil baterku a o chvíli pozdìji i cestu. Teï zrovna pekelnì 

nadával, protože zakopnul a vletìl rukama pøímo do ostružiní, který ho 
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bolestivì zdrápalo na pøedloktí. Ale byla to i klika, uvìdomil si, že právì takový 

hustý ostružiny rostou na vysejpce pod campem. Za deset minut se už svalil 

pod pøístøešek a hned, jak na sebe natáhnul spacák, tvrdì usnul.

„Martine, máme problém,“ volal kolega ze sanitky, „ten chlapík už v hos-
podì není, øíkají tu, že se sbalil a šel nìkam do lesa. Prej vypadal dost 
znièenì, dostal nìjaký špatný zprávy.“

„Do háje! Víte kam?“

„Jo, ukázali mi to na mapì, ale tam se sanitkou nedostaneme.“

„Do háje,“ zopakoval zase Martin, „pošlete mi souøadnice, zkusím zjistit, 

jestli je tam nìjakej jinej pøístup. Snad si do tý doby nic neudìlá."

Za chvilku mu data dorazila. Bylo to špatný. Tam by se dostal jenom 

nìjakej džíp. Nebo vrtulník. Kouknul do mapy a zjistil, že má pøeci jenom 

trochu štìstí, sotva tøi sta metrù od udanýho místa byla rovná plocha, na který 

bìžnì pøistávaly armádní helikoptéry pøi cvièeních. Na chvilku zaváhal, on 

takovej vzlet vrtulníku pøeci jenom není jen tak, pak si ale vzpomnìl na 

hysterickou ségru a zvedl mikrofon vysílaèky.

Špièník slastnì chrápal a hlavou se mu honily tìžký opilecký sny. Právì 

byl nìkde u øeky, když tu najednou její tichej šum pøehlušil øev rozbouøený 

vody. Blížila se zátopová vlna. Zaèal se ve spacáku zmítat, protože se v tom 

snu právì topil. Pak se na nìho nìkdo vrhnul a tahal ho z vodního pøívalu 

ven. Napùl se probudil a obtížnì se vracel do reality. Jeho alkoholem opojenej 

mozek se s ní nedokázal srovnat, zvláš�, když ani pro probuzení ten rachot 

neustával a poøád ho nìjaký cizí ruce tahaly a vlekly. Zmohl se jenom na 

chabej a nekoordinovanej odpor.

„Je ožralej jako prase,“ konstatoval jeden ze záchranáøù, „jseš si jistej,    

že je to sebevrah?“

To už ho mìli pøipoutanýho na nosítkách a šoupali ho do vrtulníku. Druhej 

ho prohlížel.

„Možná jo, podívej na ty ruce!“ ukázal na pøedloktí, plný krvavých ran         

a šrámù, který si Špièník pøivodil pádem do ostružin.

„Jo, jenže ty rány jsou mìlký a zaschlý, takhle by se asi tìžko zabil.“

„Možná na to byl moc ožralej, nebudu riskovat, že až vystøízliví, vylepší to. 

Vezmeme ho na psychiatrii, oni už si to tam rozhodnou sami.“

Kejvnul na pilota a motory helikoptéry nabraly otáèky.

„Nepøeskoèilo ti?“ volal ráno Martinovi jeho dávnej kámoš, doktor z psy-

chiatrie, „poslals mi sem opilce, kterej na nìjakou sebevraždu nemìl ani 

pomyšlení. Kvùli tomu jsi vypravil vrtulník?“

„A co ty rány na rukách? Kluci øíkali, že mìl zkrvavený pøedloktí.“
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„Øíká, že se poškrábal o nìjaký trní. A já mu vìøím, vypadá to tak, 
rozhodnì to nejsou øezy, tìch už jsem pár vidìl.“

„Doprèic, to je prùšvih,“ vydechl Martin a vzápìtí doktorovi odvyprávìl 
celou tu story se svou hysterickou sestrou.

„Takže pokud tomu dobøe rozumím, jste oba v pìkným maléru.“

„Spíš já, ségra mi volala na soukromej mobil, ani to nešlo pøes sto dva-
náctku. Pøece ji nemùžu prásknout.“

„Na kolik takovej planej vzlet pøijde?“ zeptal se doktor.

„Ani se neptej,“ odtušil Martin, „hele, musíš mi pomoct! Už kvùli Alžbìtì, 

tohle by ji znièilo. Nech si ho tam pár dní, jako že ty sebevražedný sklony 

opravdu mìl, prosím.“

„Víš, co po mnì chceš? Co lékaøská etika?“

„A co kamarádství?“ nedal se Martin.

O mìsíc pozdìji koneènì dorazil Špièník zase do práce. Napøed nechápal, 

co a proè se stalo, i když pøedpokládal, že v tom má prsty Alžbìta. V blázinci 

do nìj rvali nìjaký prášky a každou chvíli mu nìkdo cpal, jak je život vzácnej   

a krásnej. Jako by to nevìdìl. Marnì vysvìtloval, že je to celý omyl, naopak, 

èím víc si stál na svým, tím víc toho do nìho hustili. Když mu došlo, že takhle 

by se odtud nedostal, snažil se jim vyhovìt. Nakonec si posypal hlavu 

popelem, pøiznal, že sebevražda byla chyba a dìlal všechno, co po nìm 

chtìli. A teï byl koneènì venku s pocitem, že už má všechno za sebou. 

Nemìl.

„Podívej, Franto, zakázek je málo, museli jsme sáhnout k reorganizaci       

a snížit stavy. Takže ode dneška ti bìží výpovìdní lhùta, tak si vezmi svoje 

vìci a mùžeš jít domù. Za dva mìsíce si pøijï pro zápoè�ák,“ pøivítal ho šéf 

bez obalu.

„Šéfe, to mi nemùžete udìlat,“ protestoval, „teï jsem pøišel o spoustu 

penìz a nemùžu bejt bez práce. Na krku mám splátky a dlužím za nájem        

a alimenty. Vždy� jsem byl z nejlepších, to pøeci víte!“

„Byl jsi, Franto, ale dobøe víš, proè tì zavøeli do blázince. Já nebudu 

riskovat, že tì tady jednou najdeme obìšenýho na klice, dovedeš si pøed-

stavit, jakej by to byl prùšvih? Pøišel bych o zákazníky, kdyby se to rozkøiklo. 

To by mi mohlo položit firmu! Je mi líto.“

Šel domù, do svýho podnájmu. Už vèera, když ho pøivezli, zjistil, že Alžbì-

ta si sbalila vìci a odstìhovala se. Ani se nedivil. Byl radši, že je pryè, nebyl    

si jistej, co by udìlal, kdyby ji tam našel. Asi by z toho byl prùšvih ještì daleko 

vìtší. Uvaøil si kafe a pøemýšlel co dál. „Práce v háji, prachy žádný. No co, žít 

se musí dál. A než si nìco najdu, aspoò si užiju pár vandrù. Už mi to chybí. 

Doufám, že mi kluci alespoò vzali z campu vìci. Musím se jim ozvat.“

Jeho úvahy pøerušil dveøní zvonek.



32

„Tak to jsme si nedomluvili,“ spustila domácí bez pozdravu, „dlužíte mi za 
nájem. Tohle je poèestnej dùm. Já tady blázna nechci! Ani se nedivím paní 
Alžbìtì, že se od vás odstìhovala. Chudinka z toho byla celá špatná, když mi 
to vyprávìla. Máte okamžitou výpovìï, sbalte si vìci a do zítra a� jste pryè!“

Špièníkovi došlo, že se právì stal bezdomovcem.

Hajnej se drápal pasekou do kopce. Byl na pravidelný obhlídce rajónu       
a právì se chystal na inspekci trampskýho campu, kterej už pìknou øádku let 
stojí tady pod vrcholem kopce. Když se k nìmu pøiblížil, uvidìl obrázek, kterej 
ho vydìsil. Na paøezu tam sedìl zarostlej, špinavej a na pohled zdrchanej 
chlap, v ruce skoro vypitou flašku rumu, vedle sebe zapíchlou kudlu a na vìtvi 
nad ním pøehozenej provaz se smyèkou. Hajnej váhal jenom chvilku a pak 
pomalu, aby na sebe neupozornil, vytáhl mobil a vytoèil stodvanáctku. 
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Jan Eret – Janek 

Za plným žracákem
Slunce se právì rozhodlo proplížit se nenápadnì jediným mraky nekrytým 

místem na obloze tìsnì nad obzorem, a než zmizelo, zlatì zazvonilo o bod, 
kde se sbíhaly koleje. Sice se neobratnì prozradilo zábleskem v naleštìném 
kovu, ale já tentokrát nebyl ohromen touhle podívanou. Stál jsem neschopen 
slova a snažil se vstøebat pøíbìh, který mi právì dovyprávìl tramp, pohublý jak 
neš�astnì ženatý kamarád a sedící vedle mì na nádražním vozíku. Že ten 
pøíbìh je pravdivý, vím já, protože jsem vidìl ty jeho ztrhaný rysy a unavené, 
ale š�astné oèi. A vy mi vìøte také, vsázím na to své boty i se sadou pìti-
složkových vteøinových lepidel, které k tìm botám poslední roky patøí jako 
zubní pasta ke kartáèku. Mimochodem dost rychlý na namíchání pìtislož-
kového vteøinového lepidla je pouze vítìz pistolnické soutìže Støíbrná teplota, 
který... Ale ne, to se dozvíte jindy. Teï poslouchejte tenhle neobvyklý pøíbìh. 
Takhle mi ho ten zelený muž vyprávìl:

„Kdo má pravidelné pøíjmy, tak problém objemu svého žracáku na vandr 
neøeší. Já ale ten pøípad nejsem, žiju z ruky do huby a ještì ne ze své, a tak 
musím èasto v pátek vyrazit „na hyenu“ se žracákem srolovaným do pouzdra 
na zavírací nùž... Má kytara obèas kamarádùm vynahradí snìdenou konzervu, 
ale ani pìknou ryvolovku si èlovìk nad ohnìm neopeèe, takže má reputace 
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zaèala pomalu ale jistì klesat na úroveò nenápaditých a po dvacáté druhé 
hodinì i vulgárních pøezdívek smìøujících na mou osobu. Rozhodl jsem se 
tedy k razantnímu kroku. Opatøím si potravu na celý víkend sám a pøímo. 
Pìknì èerstvou. A kamarádi budou jen závidìt. Ale veèer se podìlím nejen     
o svou zásobu písnièek, ale pøed tím i o vonící peèínku, gulášek nebo o co-
koliv jiného.

Cesta za zdrojem potravy nebyla jednoduchá, ale nakonec mì po peèli-
vých pøípravách výzbroje, výstroje a vyøízení všech administrativních zále-
žitostí dovedla až na místo èinu. Cíl byl zøejmý a pøímo pøede mnou. Zaèal 
jsem poci�ovat vzrušení, a i když tomu situace úplnì neodpovídala, pøipadal 
jsem si jako pravìký lovec, jehož život závisí na jediném vrhu oštìpem. Mé 
zbranì ovšem byly trochu jiného rázu i ráže.

Poznal jsem obì dvì na dálku a blížil se k nim zprvu rázným krokem, 
potøebné zbranì pøipraveny v rukou. Už mi zbývalo jen pár metrù, ale najed-
nou v mžiku zmizely každá v jedné díøe. Tahle reakce mì dost pøekvapila. 
Projevila se má nezkušenost. Mám ale celý den pøed sebou. A tenhle víkend   
o chleba u kamarádù prostì žebrat nebudu.

Intuitivnì jsem se hned kousek vrátil, schoval se a pozoroval díry. 
Postupnì se z nich zase v celé své, by� trochu zablácené, kráse vynoøily        
a vrátily se na místa, kde pùvodnì stály. Vzájemnì se dotýkaly, jako by se      
o sebe opíraly. Ale to bylo jen zdání. Já jsem už vìdìl, že jsou ve støehu          
a pøipraveny pøi mém sebemenším pohybu zase zmizet.

Zamyslel jsem se a pokusil se z pamìti vylovit veškeré pouèky naètené        
v knihách Ernesta Setona, Karla Maye a v tátovì zápisníku nalezeném           
v prachu na pùdì. Mezi kamarády jsem známý tím, že se ke všemu stavím 
èelem a vrhám po hlavì. Tuhle situaci jsem tedy vzal jako výzvu, padl k zemi 
a zaèal se pomalu na špièkách prstù plížit kupøedu. Takhle byl pøeci 
zachránìnej Vinnetou. Tentokrát jsem se dostal dál. Chybìl mi skoro metr, 
když se situace zopakovala. Byly pryè. Ne, takhle by život náèelníka Apaèù 
skonèil døív než tenkrát podrážka mé boty pøivázaná vrbovým líèím. Musím na 
to jinak. Ale jak?

Ubìhly dlouhé hodiny mých marných pokusù pøiblížit se na dostateènou 
vzdálenost a dostat se tak ke kýženému soustu. Vyèerpal jsem veškeré 
návody lesní, polní, luèní i jiné moudrosti a zkusil i tiché našlapování Kožené 
Punèochy. Dokonce jsem využil zákeøné techniky vlèí matky Bílého tesáka    
pøi shánìní potravy pro své nenasytné štìnì. Vyklepal jsem svùj intelekt        
do poslední mozkové buòky, pøesto neúspìch støídal zase jen další neúspìch. 
Poznal jsem, že proplížit se ostružiním a vyfotografovat zornici pasoucího se 
jelena evropského, a to na supermakro se stativem a èasem deset sekund     
ze dvou centimetrù, je snazší úkol, než se dostat k tìm dvìma. Unaven po 
posledním pokusu pøekvapit je slanìním z výšky propadal jsem depresivním 
myšlenkám prokopat k nim tunel a pøekvapit je zdola. Pod botou mi ale zvonilo 
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kamenné, snad i žulové podloží, a tak se plamen mé nadìje zaèínal noøit do 
èerného inkoustu hladové beznadìje.

Ležel jsem špinavý a odøený dlouhým plížením ze všech stran pøes 
všechny pøekážky a špínu, které tu v okolí bylo nemálo, když v tom mé 
pøerývané oddychování pøerušil známý Chlupáèùv hlas. „Ahoj kamaráde, jak 
to jde, bude jídlo pro osadu?“ smál se a dychtivì oèekával odpovìï. Musel 
jsem s pravdou ven: „Bylo by hned, žádný problém, ale nemùžu se k nim 
vùbec dostat,“ hlesl jsem smutnì, „jak se k nim pøiblížím, zajedou do tìch dìr 
po stranách. Já jsem prostì marnej.“

„Ale, pravda, to jsem ti zapomnìl øíct, ale myslel jsem, že na to pøijdeš,“ 
odpovídá Chlupáè. „Nahoøe nad nimi je takový výstupek, na ten nalep žvý-
kaèku a ony se vrátí. A pak je v klidu umyješ, nablýskáš, pùjdeš vrátit šéfovi 
do kanceláøe kýbl a hadr, zbranì, jak øíkáš a on ti vyplatí peníze za tuhle bri-
gádu. A pak si le� koupit to jídlo, budu èekat v posledním vagónu!“ A opravdu. 
Žvýkaèka udìlala své a ony už se ani nehnuly, když jsem na nich drhnul 
zašlou špínu. Lov se podaøil – vydìlal jsem si celodenní brigádou peníze na 
nákup jídla.“

Tramp dokonèil svùj pøíbìh. Ten vlak mu ujel. Pøijíždìl další. Zvedl se z vo-
zíku, už jen mlèky mi stiskl ruku a koutky se mu zvedly do neznatelného 
úsmìvu, když si pøes rameno pøehodil napìchovaný žracák a naposledy se 
otoèil a vrhl nepochopitelnì hrdý pohled na vchod do nádražní budovy.

Slunce už bylo hluboko pod obzorem. Kdesi v dálce už plameny jemnì 
olizovaly vùni zlatavé peèínky, ve které se protínaly pohledy nìkolika párù oèí 
v kruhu sedících kolem. Kytara ten veèer ke slovu nepøišla. V té samé chvíli 
se vlastní vahou odloupla žvýkaèka a spadla na zem pøímo pøed pøilétají-   
cího holuba. Obì naleštìná køídla nádražních dveøí se dala do pohybu a tiše     
a bezmyšlenkovitì zmizela ve svých dírách.
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Eva Koubová – Evelína  
Vrásnìní

ZÁØÍZÁØÍ

(Darwinova teorie pro pokroèilé trampoisty s omluvou Prvotnímu Pisateli    
a panu Èapkovi – umìli to líp)

Bylo to tøetí úterý po Velkém Tøesku. Hory se ještì pekly jako bábovka       
v troubì a hroznì se prášilo. Nìkde u kraje Èeské tabule, pøesnìji mezi 
Berounem a Plzní, se v pùl tøetí odpoledne pohnul písek. Horotvorné pohyby 
na chvilku ustaly, ale písek se vrásnil dál. Dokonce vznikl jakýsi kopeèek. 
Zemská kùra už toho mìla patrnì dost a dvì kry do sebe právì s lomozem 
narazily, když se na vrcholku kopeèku objevila hlava. Vyklepala prapísek z vla-
sù, vyplivla kus žuly a pøekvapenì se zašklebila. Pak se vyhrabaly ruce a na-
jednou tu stál. Vyprášil pramantl a vysypal písek z prakanad.

„Herdek, Jime, kam ses to vylíh? Je to tu, sakra, òáký neslièný a pustý. 
Fujtajbl, tady snad nemaj ani hospodu! Tma jako v pytli, mordygól, nemohlo 
by to slunce trošku høát?“

Zimomøivì si pøitáhl bundu k tìlu. A v tu chvíli tmavá obloha popraskala       
a vyšlo slunce.

„Uáááááh,“ protáhl se blaženì, „no to je vono!“
Zvìdavì se rozhlédl kolem sebe. Nic moc, právì se tvoøily køemeny.
„Teda, moc outulno tu zrovna nejni. Huš! Taky by ty sopky mìly bejt trošku 
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uctivìjší a neházet po hostech šutrákama. A sucho tu je jak na Sahaøe. Takhle 
potok kdyby tu tek. Nebo øeka. Jo, to by bylo to pravý – pìkný oudolí a v nìm 
øeka.“

Chvíli bylo ještì praticho, ale najednou skály malinko uhnuly a ve slu-
neèních paprscích se zaleskly první peøeje.

„Vono to funguje!“ zajásal Jim. „No to je bezva. Teï sebou plácnu do trávy 
a budu se válet. Hrome, dy� tu není tráva. A taky les tu chybí.“

Znovu se rozhlédl kolem. Potom se potmìšile usmál, zavøel oèi a nahlas 
øekl:

„Jó, takhle kdyby tu byl les a tuhle u øeky louka, to by se tu žilo!“

Když oèi otevøel, stál na zeleném svahu a za ním se kývaly ježaté boro-
vice. Shodil bágl, zul boty a blaženì se natáhl do vonící trávy.

Chvíli trvalo, než mu sluníèko prohøálo všechny kosti, spokojenì si pospal, 
ale pak se zaèal drobátko nudit. Vyhrábl ze bøehu øíèky kus hlíny a zaèal z ní 
plácat figurku. Docela se mu povedla. Ale když poodstoupil, aby si ji prohlédl, 
zahýbala nosem a odhopkovala do lesa.

„No poèkej, ty bestie!“ zaøval Jim, dožraný tím nesolidním chováním.       
„Já tì...!“ hodil za ní hroudou. Samozøejmì netrefil, hrouda se rozprskla           
o zem, zmìnila se v hejno pištících potvùrek a utekla také. Jim docela 
zapomnìl na zlost. Bral šutráky a házel je do lesa. Dìsnì ho bavilo hádat,      
co zrovna z toho kusu vznikne. Z placáku byla žába. Z valounku se vykulil 
køeèek. Kousek bláta se pøilepil na strom a zmìnil se v datla. Hrst písku byla 
horší, rozprskla se do hejna much. A když si odrolil ruce, rozbìhli se mu u 
nohou mravenci.

„U všech žížal,“ vrtìl hlavou Jim, když si odplivl a vznikla stonožka, „zdá se 
mi, že jsem v nejvìtším tvùrèím rozmachu. Nemohl bych myslet trošku na 
sebe? Co kdybych si uplácal kamaráda? Je potøeba stvoøit ještì tolik pìknejch 
vìcí – tøeba jablonì a støevle potoèní a òáký bobule k jídlu, jo, a taky bysme si 
mohli zazpívat...“

„Není tøeba, pøíteli, není tøeba,“ ozvalo se náhle za ním. „Ale koukám, že 
dìláš dobrou práci. No, to se pozná machr, že?“

Jim se pøekvapenì ohlédl. Na jednom z prašutrù sedìl decentnì obleèený 
chlapík neurèitého vìku a sladce se usmíval. Jim k nìmu popošel a podal mu 
ruku.

„Ahoj, já jsem Jim.“

Muž mu také podal ruku a rozhlédl se kolem.

„Tohle všechno je tvoje práce? To je opravdu výborné. A co to dìláš s tou 
hlínou?“

Jim se zasmál.

„Ále, jenom si tak blbnu. Vznikaj z toho dìsnì srandovní pidivajzlíci, 
koukej.“

A vypustil z prstù motýla.

Muž ho se zájmem pozoroval.
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„Hele,“ povídá Jim, „zkus to taky, nic to není.“
Pustili se spoleènì do jedné hroudy. Jim nadšenì, muž spíš opatrnì. Ètyøi 

nohy, aby to líp stálo, malá hlava a ještì zbylo na ocas.
„Tak,“ øekl spokojenì Jim, „dobrý, ne?“
Figurka se protáhla, zamòoukala a usadila se kousek stranou.
„A teï každý sám,“ øekl muž a uloupl kus hlíny.
Oba dìlali velkého ètyønožce. Jim byl hotov první, muž ještì nìco do-

dìlával.
„Co to je?“ zeptal se Jima, když se jeho figurka rozbìhla po louce.
„Coby,“ øekl Jim, „kùò. A pìknej.“
„Hm,“ protáhl muž tváø, „a k èemu ti bude?“
„K èemu by byl?“ dìsil se Jim. „Je hezkej, to snad staèí.“
„No, já bych ho teda zapøáh, ale jak myslíš. Podívej na moji krávu. Je tak 

silná jako ten tvùj kùò, ale tady dole z ní ještì navíc poteèe mlíko. To je dobré, 
ne?“

Jim pokrèil rameny a zatváøil se stejnì inteligentnì jako ta kráva.
„Tak, a teï nìco jiného.“
Muž zaèal s vervou plácat cosi bachratého. Jim vzal znechucenì kousek 

bláta a hnìtl ho mezi prsty.
„To koukáš, co?“ vítìzoslavnì zvedl muž do vzduchu nevzhlednou hroudu. 

„Tohle je slepice a bude mi snášet vajíèka.“
Jim posmutnìle otevøel dlaò a vylétla vlaštovka.
„Ták, ještì tu mám pár kamínkù, z tìch bude zrní, no, paráda,“ a ukázal 

hrst plnou obilí.
„To je dobrý," nadchl se Jim, "zasejem to a budem mít co jíst.“
Muž se pohrdavì zasmál.
„Prosím tì, budu jíst koøínky! Tím budu krmit maso, èlovìèe!“
Jim se naštval. Nabral obì ruce plné písku a vysypal ho mezi zrnka.
„Abys vìdìl, tohle bude plevel, kterej ti bude pít krev. A teï se ukaž. 

Udìláme ještì jedno zvíøe, majstrštyk, a� vidíme kdo s koho.“
Oba si dali záležet. Muž byl tentokrát hotov døív a zálibnì si prohlížel 

tlustého ètyønožce.
„Podívej!“ Rozjaøenì houkl na Jima. „To je, co? Jmenuje se to prase a bu-

de z nìj masa a sádla, žes to v životì nevidìl. Tak co, kdo vyhrál?“
Jim smutnì sklonil hlavu. Tomu lesklému a pøítulnému zvíøeti se jeho 

hubená a umolousaná figurka nemohla rovnat. Ale najednou ucítil u své nohy 
teplo a vlhký jazyk mu olízl ruku jako by øíkal: to nemá vejšku, Jime, pojï pryè.

A tak se se svým psem sebral a šel. Dolù po øece, mezi vysoké stromy       
a zelenou trávu plnou kytek, tam, kde se øeka vlévá do oblohy...

 Bylo to tøetí úterý po Pádu Hvìzdy. Voda stoupala a na pøehradní hrázi 
cvakaly spouštì fotoaparátù. Poslední strom na bøehu plakal, když do nìj 
narážely kameny. Po hladinì nádrže plaval utonulý motýl. Nad tím vším se 
táhlo vyprahlé pole bez jediného kvìtu plevele.

V betonové krychli pøed zapnutou televizí sedìl na zemi èlovìk a zacpával 
si uši. Pes nepokojnì kòuèel u dveøí. Bylo pìt minut po dvanácté. 
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ØÍJENØÍJEN

Renáta Nová – Trenky 

Osada Havranù
øíjen 1947

Babí léto zvolna ustupovalo lezavému podzimu. Ranní mlha obestírala 
krajinu ze všech stran. Tulák se prodíral porostem mladých stromù, které ho 
pøevyšovaly sotva o hlavu. Tváøí zavadil o vlákno pavuèiny, která se vinula 
mezi vìtvemi. Zarazil se, pokusil se opatrnì ucouvnout, aby pavuèinu nepo-
nièil, ale snažení bylo marné. S potrhanými støíbøitými vlákny si pohrával vítr. 
Tulák pokrèil rameny a pokraèoval v cestì.

Na kraj lesa se dostal zanedlouho. Rozprostírala se pøed ním bílá pláò. Nic 
víc, nic míò. Mlžný opar stále neopadl. Tulák sòal tornu ze zad a usedl na 
kámen. Dokud neuvidí na cestu, nepùjde dál. Tohle je zvláštní kraj. Kraj 
nikoho. 

Jako z rodokapsu, napadlo ho. Robin a Jory pøíbìhy amerického divokého 
západu milovali. To proto s ním obèas trampovali. Pøipomínalo jim to kov-
bojská dobrodružství. Tulákovi ne. Dával pøednost dobrodružstvím divokého 
západu rodné zemì – skromnìjším, ménì hrdinským. Lákal ho místní kraj. 
Pohranièí. Sudety. 

Vytáhl z torny èutoru a napil se. Pohledem pátral v bílé ploše pøed sebou. 
Pøestávala být neprostupná. Po chvíli zahlédl obrys, tvar, který mìl daleko       
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k stromùm a køoviskùm, která doposud lemovala jeho cestu. Dùm. Nebo 
možná chalupa. Chaloupka…

Tornu hodil na záda a vykroèil pøes louku smìrem ke stavení. Dlouhou 
dobu to vypadalo, že se vùbec nepøibližuje. Tulákovi to nevadilo. Tenhle kraj 
byl zvláštní a on tu byl právì proto. Chaloupka ho pøitahovala jako magnet.

Najednou stál u ní. Staøièké staveníèko, stìny ze døeva, šindelová støecha. 
Hroutící se zábradlí, vyviklané okenice. A pootevøené dveøe.

Tulák zaváhal jen na okamžik. Pøesnì tohle hledal. Pøekroèil práh a vstou-
pil do šera. Zamžoural oèima, aby si zvykl na potemnìlou místnost. Opatrnì 
našlapoval, tušil na podlaze všelikeré pøedmìty. Nerad by zakopl. Došel          
k oknu a pokusil se otevøít okenici. Panty zaskøípìly. Do svìtnice proniklo 
svìtlo.  

Byla pøekvapivì zachovalá. Masivní dubový stùl, židle – sice pøevrácené, 
ale v poøádku. Svatý obrázek na stìnì. U stìny postel s vyøezávaným èelem. 
Peøin se už ale zjevnì nìkdo zmocnil. Což vlastnì možná bylo dobøe. Bùh ví, 
jak by teï vypadaly. V rohu kamínka, kolem se povalující døevo a zmaèkané 
papíry. Noviny. To Tuláka zaujalo. Shýbl se pro pomaèkaný list a opatrnì ho 
rovnal. Text byl místy zamazaný od sazí, pøeèetl jen útržky nápisù.

NOVÉ ÚKOLY ÈESKOSLOVENSKÉ ŠKOLY, PRAŽSKÝ HRAD NEVY-
HOØEL, ZLOÈINY NÌMÌCKÝCH VRAHÙ...

27. kvìtna 1945 stálo v horním rohu.

Takže Èeši, napadlo Tuláka. Žili tady Èeši. Ale proè by odcházeli…? Byli  
to snad zlatokopové? Jedni z tìch, co chtìli v Sudetech zbohatnout? Ale co by 
si vzali tady? Nebo tu pøebývala Revoluèní garda? Ti by si ale zajisté také 
vybrali nìco honosnìjšího.

Sebral ze zemì další list. Text byl ještì hùøe èitelný a navíc byl tentokrát     
v nìmèinì 15. August 1944. A nápisy opìvující nìmecké úspìchy. Jedny         
z posledních, napadlo Tuláka.

Takže tu pøeci jen žili Nìmci? Nevìdìl. Obì možnosti mohly být pravdou. 
Sudetští Èeši umìli nìmecky, nìkteøí zdejší Nìmci èesky.

Pohledem zavadil o tøetí zmaèkaný list na zemi. Vypadal jinak. Papír byl 
pevnìjší, o to víc na nìm bylo patrné pomaèkání. Mìl utržený roh.

 „Aè máš,“ dìl jsem, „už pleš kmeta, nejsi jistì žádná sketa,

povìz mi, ty duše kletá z plutónské tmy sirých lad…“

Havran. Tu báseò znal. Robin – na rozdíl od Joryho, byl blázen nejen do 
rodokapsù, ale do všeho amerického. I Poea èetl se zaujetím. A právì tahle 
báseò uvízla v hlavì i Tulákovi. Takže èeské noviny, nìmecké noviny a ame-
rická báseò v èeštinì. Tulák vzdal pokusy vydedukovat, kdo byl obyvatelem 
stavení. Asi Èeši. Vlastnì je to ale úplnì jedno, napadlo ho. Èeši nebo Nìmci. 
Mnohem zajímavìjší mu teï pøišlo, proè nìkdo Havrana hodlal pøihodit do 
ohnì spoleènì s novinami. List byl potištìný z obou stran. Nejspíš byl vytržen 
z knihy.
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…a má duše z toho stínu, který k zemi nyní pad,

nezvedne se – nikdykrát!

Tøeba za sebou nìkdo pálil minulost, napadlo Tuláka. Tu pošramocenou 
minulost zdejšího kraje, ze které tøeba nezvedne se nikdykrát. Kdo ví. Tøeba si 
tu jen tak bláhovì vymýšlím, øekl si v duchu. Vždy� to ani nedává žádný 
smysl. Nìkdo žil v téhle prastaré chaloupce, kde lišky dávají dobrou noc a èetl 
zrovna Havrana?

Papír peèlivì pøeložil a zastrèil do kapsy. 

Napøímil se a znovu si prohlížel místnost. Vlastnì by to byla perfektní 
trampská chata, napadlo ho. Opravit okenice, jedna postel by byla málo, ale 
spát by se mohlo na pùdì. V kamnech by poøád mìlo jít zatopit. Tulák byl 
unešený pøedstavou, že tady založí novou trampskou osadu. Osadu Havranù.

bøezen 1948

Tulák, Robin a Jory si klestili cestu mezi stromy. Nìjak povyrostly, 
pomyslel si Tulák. Tentokrát nebloudil, vìdìl, kam míøí. Ani mlha by mu dnes 
nemohla zabránit v tom, aby ji našel. Loni na podzim tam jen poklidil, 
provizornì opravil okenice a dveøe, ale dnes se spoleènì s kamarády mìl dát 
do pøebudovávání chaloupky na osadní chatu. Vìøil, že na tak malé, na tak 
osamocené a nevýznamné staveníèko bude sotva nìkdo chtít dekret. Došli   
na kraj lesa, Tulák bezpeènì poznal kámen, na kterém vloni èekal, až mlha 
opadne.

Dnes nebylo po mlze ani památky. Jenže ani po chaloupce.

Robin s Jorym vrhli na Tuláka tázavé pohledy. On zíral na louku pøed 
sebe. Támhle pøeci byla. V dálce, malinká, ale byla. 

Byla a JE. Musí tam být. Tulák beze slov vyrazil vpøed. Kamarádi jej 
následovali. Tøeba chatu skuteènì objeví. Možná jsme jen vylezli z lesa na 
špatném místì, nalhával sám sobì.

Ale èím delší cestu urazili, tím menší byla nadìje, že se chata objeví. 

„Tak kde je ta tvoje chata, Tuláku?“ zeptal se Jory a zastavil. Poznal, že 
kamarád už jen bezdìènì bloumá, nejde na jisto. Tuláka v kapse pálil 
pøeložený list s Havranem, dùkaz, že ještì na podzim tu chata stála.

„Byla pøesnì tady…“ hlesl ve chvíli, kdy to uvidìl. Spáleništì. Zèernalý 
ètvercový pùdorys. Nic víc. Možná nìkdo skuteènì pálil minulost. A dùkladnìji, 
než jen v podobì starých novin a listù z knihy. Ale tøeba to taky byla neš�astná 
náhoda.

„Byla tu, není tu...“ konstatoval Robin.  

podzim 1978

Místností se rozléhá zvuk kytary. V køesle v rohu místnosti, u starých 
kamen, sedí muž s pleší kmeta, v oèích se mu mihotají veselé plamínky. Ano. 
Pøesnì takhle si to pøedstavoval.
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Uprostøed místnosti pevný dubový stùl, kolem nìho mnoho židlí, na nich 
kamarádi. Mladí i staøí, všichni do jednoho v zeleném. Místnost tak akorát 
veliká pro veèerní zpívání, ale spát se musí na pùdì. 

„Bylo tu, není tu

havrani na plotu.

Bylo víno v sudì,

teï tam voda bude.

Není, není tu…,“ prozpìvují mladí u stolu. Kytarista jako by Tulákovi z oka 
vypadl. Otec spokojenì hledí na syna. Tahle docela nová píseò je pro jejich 
osadu jako stvoøená. Kdyby tak Luke vìdìl, co prohlásil Robin, když sem 
poprvé pøišel.

Že se toho od té doby ale hodnì zmìnilo.

Nade dveømi hledí na shromáždìní neumìle vyøezaná socha Pallas 
Athény. Ne snad proto, že by se zdejší trampové vzhlédli v antice. Mnohem 
dùležitìjší je pro nì havran, trùnící na její hrudi. A hlavnì pak nápis T. O. 
Havrani, nenechávající nikoho na pochybách, že je to pøesnì ta chata, kterou 
na zelené louce, v tom krušném roce devatenáct set ètyøicet osm, postavili    
tøi trampové. Na místì, kde šerif Tulák kdysi v staré chajdì našel text Poeova 
Havrana.

Ale kdo ho tam tehdy zanechal? 

Nezjistili. Nikdykrát.  
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LISTOPADLISTOPAD

Miroslav Neuvirt – Wandri

Dárek
Vážený a milý kamaráde, zveme tì k oslavì padesátiletého trvání naší 

osady. Akce se koná v sále hotelu Kratochvíl v sobotu... Cigareta mi pøekva-
pením vypadla z pootevøených rtù. Nalil jsem si panáka, posadil se do køesla  
a zapálil novou cigaretu. „Už kamarádi pomalu stárnem“, broukal jsem si.       
„A nad svým mládím jen rukou mávnem“. Pitomost, co? Otøásl jsem se od-
porem. Každý je pøece tak starý, jak se cítí, né? A já se cítím dobøe a mám   
se fajn. Tak jakýpak stáøí. Tuhle osadu jsme zakládali krátce po vojnì, to nám 
všem bylo lehce pøes dvacet. Já se pak odstìhoval a kluky øadu let nevidìl.  
Je to fakt od nich hezký, že si na mne po tolika letech vzpomnìli. Co já jim ale 
na tu slávu pøivezu, øíkám si. Nalil jsem si dalšího fr�ana, zapálil další cigaretu. 
Pøece jim nepovezu nìjakou flašku, tìch dostanou urèitì mraky. Malovat se     
s nìjakou plackou se mi taky nechtìlo. To chce nìco originálního. Popíjel 
jsem, kouøil a na nic kloudnýho ne a ne pøijít. Až pozdìji, když už byla láhev 
pomalu prázdná, jsem na to kápnul. Já jim dám Ilonku.

Ilonku (35, 172, 60, 4) jsem objevil vloni v létì na jezu pod libštejnským 
hradem. Sedìla na lodním pytli obklopená hlouèkem vodákù. Vykládala, že se 
ztratila jakési vodácké výpravì. Je si ale jistá, že se pro ni vrátí, a tak na nì 
èeká už druhý den. Také všechny pøekvapila tvrzením, že pøesnì nezná jméno 
øeky, po které pøiplula, natož hradu, který se jí tyèil nad hlavou. Ani chvilku 
jsem nezaváhal a nabídl Ilonce místo ve své kánoi s tím, že se po zmizelé 
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výpravì po øece podíváme. Ilonka byla ozdobou lodi, zvláš� když si sundala 
horní díl plavek. Byli jsme rázem støedem pozornosti. K naší lodi èasto pøi-
ráželi zvìdaví vodáci. Ptali se na pøesný èas, na další jez, na poèasí. Blaho-
pøáli mi k úžasné dceøi, nìkteøí k úžasné vnuèce. Brzy jsem zjistil, že Ilonka je 
opravdu jen ozdobou. Neumìla pádlovat, neumìla postavit stan, rozdìlat 
oheò. Nemìla také žádné peníze, ani žádné doklady. Nad vším jsem mávl 
rukou a Ilonku si následnì nastìhoval do svého bytu. Nesmìla ovšem na nic 
sahat, nic dìlat. V kuchyni byla nemožná, praèce naprosto nerozumìla, že-
hlení jí nešlo, úklidové práce pøímo nesnášela. V nìèem pøece jen ale vyni-
kala. Byla stále, kdekoli i kdykoli pøi chuti. Byla nenasytná, pøímo posedlá se-
xem. Její perverze neznala hranic, vše pro ni bylo naprosto normální a zcela 
bìžné. Byl jsem jí nadšen a všichni známí mi ji závidìli. Po necelém roce sou-
žití s Ilonkou mi lékaø vzhledem k mému pokroèilému vìku doporuèil zmìnit 
alespoò trochu styl mého života. Ovšem chci-li tady ještì nìjaký ten pátek být. 
Rozhodl jsem se tedy k tomu tvrdému, ale nutnému kroku. Myslím tedy k to-
mu, darovat Ilonku nìkomu jinému. Z komory jsem donesl Ilonèin lodní pytel, 
nacpal do nìj její svršky a sdìlil jí své rozhodnutí. Ilonko, budeš se stìhovat!

V ten sobotní podveèer jsem po mnoha letech opìt vidìl své kamarády. 
Šerifa, Ábela a Toníka. Tøi ještì statné chlapy, osmahlé brdským sluncem, 
ošlehané brdskými vìtry i dešti. Jejich vlasy i vousy byly bílé jako èerstvì 
napadaný brdský sníh. Dvakrát až tøikrát rozvedení, ostøílení brdští supové. 
Mùj odhad, který se týkal darù k výroèí, byl naprosto pøesný. Na stole se ku-
pily naivní malùvky na smrkových, bøezových a nevím ještì jakých plackách. 
Pøístup ke stolu byl zatarasen bateriemi lahví. Mùj vstup do sálu s krásnou 
Ilonkou a naditým lodním pytlem vzbudil rozruch. Oslavenci zvìdavì pohlíželi 
støídavì na loïák a pak na Ilonku, kterou svlékali zhýralými pohledy. 

„Ahoj kamarádi,“ zvolal jsem hlasem plným dojetí. „Rád Vás opìt vidím       
a tohle,“ postrèil jsem Ilonku s lodním pytlem ke stolu, „tohle, je teï Vaše.“

Zlomeni bolem a zármutkem oznamujeme všem kamarádùm, že na svùj 
poslední vandr odešel náš šerif… Cigareta mi pøekvapením vypadla z po-
otevøených rtù. „Ty vole, šerif zemøel krásnou smrtí. Ta Ilonka musí bejt ale 
ïábel! Stìhuje se teï ke mnì,“ pøipsal mi na šerifovo parte osadník Ábel.   
Nalil jsem si panáka, zapálil další cigaretu a posadil se do køesla.

Strašnický krematorium praskalo ve švech. Tak Ábel už to má taky za 
sebou. Pevnì jsem stiskl pravici poslednímu z trojice brdských matadorù, 
Toníkovi. „Ty vole, pøedstav si, že Ábel zemøel ve víøivce s Ilonkou na klínì! 
No, krásná smrt, co øíkáš?“ „Jo, krásná smrt, Toníku. Hele slyšel jsem, že se    
k tobì Ilonka nastìhovala. Je to pravda?“ Pøikývl. Blahem a štìstím mu zá-  
øily oèi.

Z poštovní schránky jsem vyndal typicky brdský obèastník Brdská vloèka  
a zbìžnì jej prolistoval. ,,Sebevražda známého brdského trampa Toníka,“ 
hlásil palcový titulek. Nalil jsem si panáka, zapálil si cigaretu a posadil se do 
køesla. Èlánek pokraèoval. Dopis sebevraha na rozlouèenou: Ilonko, stále     
Tì miluji!

Z rozjímání mne vyrušil domovní zvonek. Odklopil jsem krytku dveøního 
kukátka. V zorném poli stál lodní pytel! 
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Jaroslav Šlejmar – Kutloch  

Zpoždìní sluneèního vlaku
„Znáš tu tra�, co jezdit po ní je tak zrovna k zbláznìní, v semaforu místo 

lampy svítìj kosti zkøížený.“ V druhé pùlce vagónu nìkdo hrál hobousáckej 
song. Na dobøe sezpívaný duo ho doplòoval vytrvale klapot pražcù. Vlak ste-
poval v železnejch synkopách kolejí a za okny usínalo slunce. Tom nevnímal 
slova písnì, zøetelnì slyšel, jak kytara vzpomíná molovými akordy na mládí 
døeva, jemuž bylo kdysi dopøáno šeptat vìtrem a plakat smolou.

Krajinu za okny ubíhajícího vlaku si podmanil pastelový žoldák podzim. 
Poslední záchvìvy léta pochytal do pavuèin; vysáté, válejí se smutnì v žlutém 
listí. Oøešáci nevšímavì pøeletují nad umíráním trav. Èas bezohlednì spì-  
chá k snìhùm. Tuláci podobni mátožným stínùm míøí k jihu neklidem ptákù. 
Zanedlouho se zem pokornì odevzdá prvním mrazùm.

Tom vyšel z nádraží a zamíøil pøes sídlištì do ètvrti starých èinžákù.           
S každým krokem z nìho opadávalo kouzlo lesa. Proteklo mezi prsty se-
vøených dlaní a vypaøilo se v šedivých zákoutích.

„Jsi to ty, Tomáši?"
„Jsem, mami,“ øekl a postavil tornu do kouta. „Koho jsi èekala?“
„Mìl pøijít doktor, volal ho domovník.“
„Mami, tobì se zas pøitížilo?“
„Ne, to nic není.“
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A byly jiné dny, než jaké Tom znal. Øeku a les vystøídala mìstská dlažba. 
Kalendáøe byly bez pátkù.

„Vaše matka potøebuje slunce, hodnì slunce,“ slýchával èasto doktora. 
Jenže do mìsta slunce nechodí, pøidušeno smogem, hyne na pøedmìstích…

Pøišlo jaro. Nahoøe v kopcích se zima usedavì vyplakala táním snìhù.
„Mami, pojedu do hor a pøivezu ti nìco, co tì uzdraví.“ Tak za Tomem 

zapadly dveøe. Spìchal. Nikdy se nemá spìchat, nikdy nevíme, spìcháme-li 
dost rychle.

Šel proti proudu øeky, mìnící se v potoky. Šel vytrvale, slyšel, jak vody 
nesou jarní pozdrav nížinám. Nezastavil se ale, nenapil se na pøivítanou          
s jarem. Smìøoval k horám.

Nìkdo neviditelnej, velkej a silnej pøitáhnul vzdálený modravý kopce pod 
jeho nohy. Zaèal jim prošlapávat høbety. Z vlhkého mechu se do jeho tìla  
vpila jeho majestátnost. Gotická strnulost dvojmužných smrkù pùsobí chladnì 
i v kvìtnovém lese. Za vlasy poutníka popadlo polední mrazení. Jen ojedinìlé 
paprsky propálily tunel z chlorofylu a dopadly zmalátnìle k jeho nohám. 
Pøecezené svìtlo se dá uvìznit v dlaních. Nepálí. Tak šel tím sluneèním šra-
fováním a šlo se mu lehce.

Pozbyl stínu. Èlovìk bez stínu váží o málo víc než nic.
Dál k vrcholùm, kde štíty podávají ruce oblakùm. Tam nedosáhne nena-

sytný dráp smrti. Byl na správném místì. Staèilo jen do široka roztáhnout 
dlanì…

Jsou vlaky, které se nekoneènì vleèou. Èerný havran strachu proklovává 
mozek. Jsou dveøe, které se otevírají zvenèí a za nimi vyhaslé oèi. Ze zad    
se bezmocnì sesunul batoh a jeho pøezky zazvonily o práh starého domu.      
Z ošuntìlého, dálkami vybledlého rance se váhavì vysoukalo pomaèkané 
slunce. Skutálelo se po špinavých schodech a zacinkalo ryzím kovem o dlaž-
bu velkomìsta.

Tom vyšel na ulici a potácel se èerným svìtlem. Šel, dokud pod nohama 
neucítil koleje. Dva ocelové hady, kteøí navždy uštknuli duše trampù. Tam 
nìkde v dálce, kde jejich èára splývá s obzorem, se lhostejnì kutálí žlutý 
ohnivý míè. Jít. Jít vstøíc jeho ohni. 
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