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„Budeš dnes taky topit?“ ozval se hlas kama-
rádky Jany od kamen z táborové kuchyně. Právě
jsem ukrytý za komínem dočetl Hafranovu povíd-
ku s názvem „Smůla kosmická“ a nad pointou
jsem se hlasitě rozesmál.

„Tak chlapče, dneska mě nedostaneš,“ říkal
jsem si při čtení prvních řádek, protože Hafrano-
vy neočekávané pointy narozdíl od neznalých
čtenářů očekávám. A i přes toto předsevzetí a dů-
věrnou znalost Hafranova stylu mě opět dostal.

Honza Frána, přezdívkou Hafran, je výborný
psavec z plzeňské líhně. Rád použiju tento název,
který důvěrně zná skupina lidí z blízkosti literární
soutěže Trapsavec, ve které se Hafran mimocho-
dem několikrát umístil na předních místech
a v poslední době působí i v pozici organizátora.
Myslím, že slovo psavec je všeříkající. Že vyjadřu-
je Hafranův přístup k psaní jako k činnosti, kterou
dělá rád, bez nároku na ocenění v jakékoliv po-
době. Příběhy Honzy Frány, které znám – jak čte-
né v záři ohně, tak z jeho vlastní edice, jsou psa-
né opravdovým trampským jazykem, který nene-
chá čtenáře na pochybách, že Honza prostředí,
které v nich popisuje, zcela bezpečně a důvěrně
zná. U jeho vtipných povídek jsou potom největší
devizou právě pointy. Zpravidla překvapivé a ne-
očekávané, když už je čtenář přesvědčen, že to
praskne, vytáhne Honza další kartu, kterou ho za-
skočí. Čtenář obdařený běžným základním vzdě-
láním posmutní v okamžiku, kdy se Hafranův pří-
běh blíží ke konci a on už tuší. Následný výbuch
smíchu je potom největším oceněním neotřelého
nápadu, ale zároveň i přiznáním, že vás vypravěč
zase dostal.

A stejný, jako jeho pointy, je Honza Frána i ve
svém civilním životě. Člověk, který se jeví při ná-
hodném setkání neutrálně až unaveně. Člověk,
který skrývá ve své dutině mozkové úžasný svět
fantazie. Neskutečný dříč, vizionář a tělem i duší
pravověrný tramp.

Napsáno za kuchyní tábora TOM 1202
Manětín – Klenoty 

10. 7. 2014

Jan Valeš



je oficiálním vlastníkem malýho sroubku, nebo spíš boudy, v lesích poblíž
obce Žmoulov – Klacky a že se jí hodlá za malej obolus zbavit. Mluvil
o tom tak poutavě, že ve mně zasel semínko zájmu, ze kterýho se během
tejdne vylouplo přesvědčení, že bez takový nemovitosti nemůžu dál exis-
tovat. Už jsem se viděl, jak bude Česnek čubrnět, až ho vytáhnu na vandr
a místo krčení se v promrzlým bydlíku ho usadím před kamennej krb, i jak
Hároš zajásá, že si bude moct natáhnout svoje bolavý záda na pohodlný
palandě místo toho, aby si je složitě vtěsnával mezi vyčnívající kořeny
někde na jehličí. Slovo dalo slovo, podepsal jsem nějaký papíry, známej
původního majitele, kterej pracoval v realitce, všechno zařídil a já se stal
majitelem nemovitosti. Mezitím přišla zima a já naplánoval pro ostatní
pardy z naší osady zimní vandr s překvapením. Vyšlo to na první tejden
v únoru. Leč, člověk míní a osud mění. V mým případě se role osudu ujal
finanční úřad, kterej po mně vyžadoval, abych se na příslušném formuláři
přiznal, že dotyčnou nemovitost vlastním. Nebyla to pro mě zas až tak
velká novinka, už před lety jsem nedopatřením osudu přišel k poloroz-
padlý garáži a musel přiznání absolvovat. Když jsem se tenkrát celej vy-
klepanej dostavil na příslušnej úřad, našel jsem tam pohodovýho chlápka,
kterej mi pod nos strčil ten správnej formulář a píchaje do něj prstem mi
diktoval, co mám kam psát. Během pěti minut jsem jeho kancelář
opouštěl s opojným pocitem vítězství nad úředním šimlem. Proto jsem
tentokrát byl o něco klidnější a dokonce jsem se pokusil si formulář
připravit předem. Nejbližší lednovou středu jsem se vydal na příslušnej
úřad. Zdaleka jsem si nebyl všema údajema jistej, některým položkám
jsem nerozuměl ani po přelouskání zevrubnýho návodu. 

„Ale co,“ řekl jsem si, „snahu jsem projevil v míře maximální, sporný
body upravím na místě a za pár minutek jsem venku.“

Srdnatě, oděn ve sváteční džíny a košili s čistým límečkem, jsem vkročil
do kanceláře. To, co jsem tam našel, se ani vzdáleně nepodobalo poho-
dovýmu chlápkovi. Dvě paní, jedna celkem normální, druhá odbarvená
ježibaba s pichlavým pohledem.

„Jaké jste písmeno?“ šlehla po mně první otázkou, čímž mě uvedla ve
zmatek.

„Jak se jmenujete?“ doplnila, když viděla, že tápu.
Došlo mi, že písmenem myslela iniciály. 
„Tak ke mně!“ zazněl úsečnej povel od ježibaby, když jsem se představil.
„Co chcete?“ zeptala se, sotva jsem uzemnil svoje pozadí na přistave-

nou židli.
Znovu jsem propadl panice. Šel jsem do kanceláře s nápisem „Podání

přiznání k dani z nemovitosti“ a byl termín, kdy se podávají. Co bych asi
tak mohl chtít?

„Já bych chtěl podat Přiznání k dani z nemovitosti,“ vykoktal jsem ze
sebe a cítil, jak rudnu.

„Hm, tak ukažte!“ vyškubla mi moje opocený lejstro z ruky.
„Tady vám chybí koeficienty, tady to máte špatně a tady vám to úplně chybí.“
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Jak se nestát
majitelem
nemovitosti

Přiznám se, že co se týká mýho vztahu
k úřadům, jsem naprostej idiot. Ač jsem
vysokoškolsky vzdělán, představuje pro mě
úřední dotazník často nepřekonatelnej
problém způsobující noční můry, pocení
a třes rukou, uvedení mozku do vegetativ-
ního stavu bez známky logickýho uvažová-
ní. Proto se snažím kontakt s byrokracií
držet na minimální možný míře. Přesto se
mi ale stane, že si někdy takový trauma
sám způsobím.

Tentokrát to začalo celkem nevinně. Na-
razil jsem na jednom podzimním vandru na
týpka, kterej se jen tak mezi řečí svěřil, že
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ní hodiny jsou do pěti a jít sem ještě příště bych už asi nenašel odvahu.
„Tady vám chybí vyplnit ještě dva řádky!“ spustila na mě okamžitě

a bylo vidět, že si to vyloženě užívá. „To se nemůžete podívat na ten vzor?
Proč myslíte, že ho tam dáváme?“

„Ale na něm ty řádky nejsou!“
„Tak to je asi někdo zapomněl vyplnit, no, na to si musíte dát pozor!“
„Ale oni na tom formuláři vůbec nejsou. On je jinej!“
„Tak to je tam asi loňský, to si musíte ohlídat,“ a znova mi omlátila o tla-

mu můj neš�astnej VŠ titul. Že by mindráček?
„A chybí vám jeden list,“ zatloukla poslední hřebík do rakve mýho sebe-

vědomí, zatímco jsem horečně vyplňoval oba řádky. Jakmile byly hotové,
tryskem jsem vyplnil i další požadovanej list. To už balila a jevila drobný
známky netrpělivosti.

„Tak rychle, za chvilku mi jede autobus.“
Zbystřil jsem a ucítil příležitost k odvetě. Ale ještě chvíli musela počkat.

Napřed jsem se dozvěděl, že musím k výpočtu daně ještě připočíst tu, co
už platím, byl jsem sepsut za to, že si nepamatuju, kolik to vloni v květnu
dělalo a jak to, že nevím, jak se změnily letos daně. Nedokázal jsem na to
odpovědět a pokorně vyčkal, až mi požadovanej údaj zjistí jedním kliknu-
tím do počítače.

Konečně bylo vše podepsáno a spisek založen. Přišla moje chvíle.
„Já tady ještě nerozumím, a to i přes to, že mám titul, této větě,“ a odre-

citoval ten nejnesrozumitelnější odstavec v nejryzejší úředničtině.
Na tváři vládkyně kanceláře se objevil náznak paniky.
„To máte tak,“ začala a pokračovala naprosto nesrozumitelným a krko-

lomným vysvětlením, který jsem ani nechápal, ale ani se ho nesnažil po-
slouchat. Jenom jsem sledoval rafičku nástěnných hodin, která už překo-
nala metu 17:00 a nezadržitelně pokračovala dál.

„Ježíšmarjá,“ vyjekla najednou a vyběhla ven strkajíc při tom klíče do
zámku. Měl jsem tak akorát čas se protáhnout zmenšující se škvírou ve
dveřích, jinak by mě tam klidně zamkla.

Vyšel jsem před úřad a pozoroval, jak poklusem sprintuje přes náves
k zastávce, kde už stál autobus a přál si, aby jí ujel, na zastávce ji znásil-
nil bezdomovec, něco od něj chytla, narodilo se jí dementní dítě a... Bylo
toho ještě víc, srdce mi bušilo v rytmu elektrický rozvodný sítě, tedy zhru-
ba padesátkrát za vteřinu a krevní tlak mi poulil oči z hlavy. Kam se
hrabou adrenalínový sporty na jednu návštěvu úřadu.

„Jen počkej babo, až na tebe narazím v lese, já ti dám titul, já ti dám
nástěnky...“ kul jsem plány strašlivý pomsty.

Jenže nakonec jsem vychladnul, odvolal zimní vandr a hned na jaře
boudu zase prodal. Abych měl klid.
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„Já vím, já tyhlety formuláře neumím vyplňovat,“ sypal jsem si popel na
hlavu.

„Máte titul, to přece musíte zvládnout,“ odbyla mě, „tady máte návod
a přesně podle něj si to v písárně vyplňte. Pak přijïte znovu!“ vystřelila mě
z kanceláře.

Skutečně jsem byl za pár minut venku, jen dost jinak, než jsem si před-
stavoval. Dovlekl jsem se do písárny a začal smolit novou verzi. Půl hodiny
jsem se probíral návodem a poctivě vyplnil všechny kolonky, u nichž jsem
měl z návodu pocit, že by se mě mohly týkat. Po návratu do kanceláře
jsem v obavách svoje dílo předal.

„Hm, tady ten koeficient je špatně,“ štěkla po několika vteřinách.
Rozklepal jsem se a ještě víc se opotil.
„Ale já to opsal přesně podle návodu, jak jste mi řekla.“
„Jenže tenhle je upraven místní vyhláškou.“
„A to si tedy mám ještě prostudovat všechny vyhlášky, jestli tam něco

není změněno?“ zhrozil jsem se.
„Samozřejmě, máte přece titul,“ použila zase argument, kterýmu jsem

nerozuměl.
V ten okamžik už jsem litoval, že jsem neopustil základní školu coby

repetent v šestý třídě. Vzpomněl jsem si totiž na obrovskou nástěnku
v písárně, zcela zaplněnou místníma vyhláškama. Ukecal jsem úřednici,
aby mi, patrně v rozporu s nějakejma jejich pravidlama, výši koeficientu
prozradila a odebral se do písárny počítat. Ani ne za deset minut jsem byl
zpět a musel vytrpět pohled úřednice, kterým jinak obvykle častujeme
pouze obtížnej hmyz. Vzala moje dílko a jukla do počítače, na kterým už
měla všechno dávno vyplněný a spočítaný. Porovnáním zjistila, že tento-
krát jsem uspěl.

„Vy to máte v počítači?“ podivil jsem se.
„Samozřejmě, my jsme dobře vybaveni,“ odvětila hrdě.
„A nemohla byste mi to z toho nadiktovat, bylo by to rychlejší a bez

chyb?“ pokusil jsem se zjednodušit si život.
„Ne, ten systém není určen pro veřejnost,“ odbyla mě.
„Tady máte špatně číslo k.ú.,“ zajásala po dalším studiu, „vy nevíte, kde

máte nemovitost?“
„Vím,“ prohlásil jsem, „v obci Žmoulov – Klacky.“
„No tak vidíte, na nástěnce máte tabulku!“ 
„V ní jsem našel tohle číslo,“ bránil jsem se, „vidíte tady, Žmoulov.“
„Jenže tam musí být k.ú. Klacky!“ triumfovala.
„A jak to můžu zjistit?“
„Máte přece titul!“
Mít v tý chvíli po ruce svůj diplom, rozškubal bych ho! Místo toho jsem

se odebral do písárny přepisovat. Tou dobou jsem už měl za sebou dohro-
mady půl hodinu v kanceláři a dobrou hoïku v písárně. Pečlivě jsem
lejstro porovnal s vystaveným vzorem, doplnil chybějící kolonky a za pět
minul pět se vplížil do kanceláře doufaje, že je to naposled, protože úřed-

8



líbilo. Koneckonců každej rád dělá to, k čemu je stvořen. Tak to šlo skoro
dva roky. Skončila to jedna neš�astná rána, která prošla brankářovi pod
rukou a narazila na plot přesně v místě, kde trčel rezavej hřebík. Zabolelo
to a celej tak nějak splasknul. 

„A je po něm,“ uslyšel nad sebou klukovský hlasy.
„Tak mě snad zalepíte, ne?“ křičel na ně svoji míčkovskou řečí, ale nikdo

ho neslyšel. Ona vůbec míčkovská řeč je většinou lidem nesrozumitelná
a vlastně i neslyšitelná.

Pak rok ležel pod králíkárnou, smutně pozoroval cvrkot na dvoře a žárlil
na svýho nástupce.

Jaro přineslo další změnu. Na dvoře se objevila nemotorná chlupatá
koule, samý ucho, samá tlapa. Pak to rostlo, a než se vzpamatoval, ocitnul
se v kotci malýho rotvajlera. Ten ho nosil, kousal, pohazoval s ním a vůbec
si tak po psím způsobu hrál. Líbilo se mu to míň, než hra kluků, hlavně
proto, že ten čokl strašně slintal, ale nakonec byl rád, že je zase v akci.
Jenom těch dírek na něm přibylo. A čas běžel dál, ze štěněte se stal pes
jak kredenc, přestal být hravej a přívětivej k lidem. Stal se z něj ostrej pes.
Ale s míčkem si hrál dál. Měl ho jako svýho svěřence. Nebo štěně. Hrával
si s ním na louce za plotem, kutálel ho, pohazoval si s ním a běda tomu,
kdo mu ho chtěl sebrat. Ale čas přinášel další změnu osudu. Jednoho
podzimního dne se na kraji louky u lesa pod vesnicí zjevila skupina postav
v zeleným.

Měli jsme za sebou už pěknej kus cesty. Byla neděle a naše kroky
směřovaly přes obě Předvidle na vlak do Metodějů. V sobotu ráno jsme
vyrazili z Letný proti proudu Zmijovky a k večeru se utábořili u jednoho
malýho potůčku. Po nádherný noci a bohatý snídani jsme chvíli bloudili
lesama, až jsme z lesa vypadli na silnici do Přední Předvidle. 

„Už abysme tam byli,“ hekala Gábina cestou do kopce.
„Taky toho mám už dost,“ přitakal jsem.
Měl jsem propocený záda a chu� na něco dobrýho ve Večernici. V břiše

nám kručelo všem, snídaně už byla dlouho za náma a prasklo na ní
všechno zbejvající jídlo. Taky vody už jsme moc neměli, ale zase na druhý
straně, kdo by se v tý chvíli chtěl mejt. Těšili jsme se na pití hodný útrob
drsných dcer a synů divočiny.

„Tak sebou mrskněte,“ ozval se vepředu Flint, „jestli se budete flákat,
tak stihneme tak akorát jenom vlak.“

Byli s Česnekem a Hastrmanem nějakejch sto metrů před náma a měli
pěkně zostra našlápnuto. Představa hospůdky je nutila k nadlidskýmu
výkonu. Najednou, kousek před vsí, se zastavili. Došli jsme je. Před nima
na zemi ležel barevnej míček. Byl už hodně děravej, na jednom místě
roztrženej a i barvy byly notně odřený a vybledlý. 

„Nechceš balón?“ houknul na mě Česnek, „proti trudomyslnosti!“
„Asi bych ho tady raděj nechal, tamhle jde majitel,“ jemně jsem ho upo-

zornil na černou bestii velikosti menšího koně, která se pomalu blížila od
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Míček

Na svět přišel, stejně jako většina jeho
sourozenců, daleko od nás. Za Velkou zdí
v Číně. Pak si užil plavbu po moři, kamio-
nem dojel až k nám, do jednoho supermar-
ketu a nakonec se ocitnul v nákupním vo-
zíku. Celou tu dobu věděl, že to pořád ještě
není konečná a byl zvědavej, kam ho na-
konec osud zavěje. Zavál ho do Zadní Před-
vidle, která leží přes kopec od Přední
Předvidle a sedm kiláků od Metodějů. Tam
ho dostal malej kluk a míček pochopil, že je
konečně doma a že cesta skončila. Kluk do
něj začal s kamarádama kopat. Míček byl
rád, na rozdíl od leckoho jinýho se mu to

Únor
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zase až na dno podchodu. Sotva jsme stihli vlak, bylo to hodně těsný, stej-
ně tak i samotnej nástup do vagónu. Naštěstí se Hastrmanovi povedla
mistrovská rána a míček vletěl přímo do dveří. Cesta domů rychle uběhla
a my stáli na nádraží a zalamovali si palce. Za náma si se zafuněním od-
dechly brzdy a vlak odjel. 

„Kde máme míček?“ vzpomněl jsem si.
„Je ve vlaku,“ vyhrkla Gábina, „my ho tam nechali!“
Tak nějak jsme posmutněli, za tu krátkou dobu nám přirostl k srdci a teï

jsme jenom sledovali koncový světla vlaku, kterej ho odvážel. Co ho asi
čeká?

Míček zase osaměl. Nebyl si jistej, že to tak původně mělo být, že to tak
jeho noví majitelé chtěli. Spíš ne. Ale co, život šel dál, vlak, ve kterým ležel
pod sedačkou, ho unášel vstříc novým dobrodružstvím. Vrzly dveře a u se-
dačky se objevily zase jedny nový, úplně neznámý boty...
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plotu. Rotvajler se rozhodně netvářil přívětivě a na důkaz, že to myslí
vážně, si naroloval pysky až někam k uším a odhalil tak zažloutlej, ale
přesto úctyhodnej chrup.

Pes, říkejme mu Trhač, do doby, než se mu tam objevili vetřelci, pokoj-
ně dřímal. Odpočíval po náročným pohazování svýho balónku, a tak ho
nechal na louce bez dozoru. Byl to pes, kterej si byl jistej sám sebou, takže
ani postavy, který mu vlezly do rajónu, mu žádnej zvláštní strach nena-
hnaly. O to víc ho překvapilo, že si vetřelci dovolili se vůbec k míčku při-
blížit. To si nemohl nechat líbit. Šel na to!     

„Ten mě nerozhází,“ prohlásil Česnek a mohutně nakopnul míček smě-
rem k silnici z vesnice.

Rotvajler viditelně zrychlil. Flint vyrazil proti němu. Psa to totálně
rozhodilo, pysky mu spadly dolů, a kdyby byly vidět otazníky nad hlavama
jako v komiksech, vznášel by se nad ním jeden obrovskej, červenej.

„Mazej domů,“ řval Flint a zuřivě mával rukama, „no tak, neslyšíš, koukej
mazat. Místo!!!“

Trhač se zastavil a stáhnul ocas. Tohle nečekal, tak to být nemělo, bylo
to něco mimo jeho zkušenost i chápání. Podle pachu to rozhodně nebyl
jeho pán, ale choval se tak. Ještě jednou se váhavě pohnul směrem k zá-
chraně svý hračky, která se mu pod dalšíma kopancema pořád vzdalo-
vala, ale dostalo se mu jen dalšího křiku a výhrůžek. To vůbec nebylo
spravedlivý. Navíc ten drzoun se k němu zase přiblížil. To už na něj bylo
moc. V očích se objevila směsice smutku a strachu, otočil se a s ocasem
mezi nohama odklusal za plot. 

Dorazili jsme na rozcestí za vesnicí. Míček jsme si tam už dokopali na
střídačku společně a dali si pauzičku. Z rotvajlera se stala malá smutná
postavička, vyčítavě hledící naším směrem. Odpočívali jsme pod památ-
ným modřínem a pak kopali míček dál, směrem k Metodějům. Hlad se
zase přihlásil o slovo a, jak se říká, dodal našim nohám křídla.

Míčku v tý chvíli došlo, že odteï už bude všechno jinak. Nebál se, dostá-
val kopance a to bylo v pořádku. Cesta mu ubíhala, vyhoupnul se na
kopec, pak se zase kutálel z kopce, šel z nohy na nohu, trochu s novýma
majitelama zabloudil a pak dorazil před hospodu. Byl zaparkovanej pod
schodama, kde odpočíval. Na to, jak plyne čas balónům, ne moc dlouho.
Pak přišly další kopance a další cesta. A další zastávka, pak příjezd
obrovskýho stroje, kterej mu trochu připomínal kamion, kterým kdysi při-
jel, ale přeci jenom byl trochu jinej.

Napojeni a nakrmeni jsme si hověli ve vlaku a pod sedačkou si kopali
míček sem a tam. Blížila se přestupní stanice a poslední část cesty. Z vla-
ku jsme míč vykopali celkem snadno, ale dostat ho po schodech z pod-
chodu na druhý nástupiště nás stálo hrozně sil a času. Zase na druhý
straně – celý nástupiště se královsky bavilo. Nejvíc mě naštvalo, když se
mi na posledním schodu odrazil a s naprostou zlomyslností se skutálel
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Divoká plavba

„Zaber a pak přitáhni,“ křičel na mě Flint,
ve snaze přeřvat kravál, kterej dělaly peřeje
kolem nás. Sobotnice byla rozvodněná a říti-
la se svým úzkým údolím jak Šanghajskej
expres. A my s ní. Seděl jsem v Princezně na
háčku, Flint na kormidle a oba jsme měli plný
ruce práce s odrážením šutrů a kličkováním
mezi nima, do toho jsme každou chvíli zale-
hávali do lodě před lávkama a kládama přes
potok. Ostatním se vedlo podobně. Na lam-
inátce, pokřtěný Kikina, zápasil Česnek s Vej-
rem na háku, kousek za nima srdnatě pádlo-
val Hároš na kajaku Hurikán, druhej kajak
jménem Ropucha řídil Hastrman. 

Březen

14

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Celý to byl Hárošovo nápad. Ten starej vodák přišel jednoho dne s myš-
lenkou, že jestli chceme opravdu poznat romantiku průkopníků drsnýho
severu, musíme zažít pocity zlatokopů rvoucích se s divokýma aljašskýma
řekama. Nechali jsme se ukecat. Byl březen, na březích Sobotnice ležel
ještě sníh, kterej přímo před očima tál a posiloval už tak prudkej tok poto-
ka. Vypluli jsme od Novýho mlejna, od silnice z Metodějů do Radostína a
hned od začátku to jelo jako po másle.

„Lávkáááááá,“ ozval se před náma jekot Hároše, když jsme míjeli
trampskej kemp s boudou na Špinavce. Měli jsme to tak akorát zalehnout
do lodi a pak už jenom pozorovat konstrukci ze spodu, což se jenom tak
našinci nepoštěstí. Ale na nějaký kochání stejně čas nebyl, hned za láv-
kou byla zatáčka prudce vlevo a voda pak padala rychle dolů kamenitým
korytem se skálou na pravoboku. Hárošovo Hurikán už byl vepředu a zmi-
zel nám za zatáčkou. 

„Bacha, bude tam jez,“ křičel na něj Česnek z Kikiny, která se za lávkou
prosmýkla před nás. Jazyk nás vcucnul za nima do další zatáčky a už jsme
je viděli, jak zuřivě pádlujou napříč proudem ke břehu. Stihli to tak akorát
před kládou, která ležela sotva patnáct cen�áků nad vodou a na který visel
Hároš. Zoufale se držel rukama i zubama, který měl zahryznutý do kůry.
Využili jsme Kikiny jako nárazníku a odrazili Princeznu od její zádě
směrem ke břehu. Vyskočil jsem z lodi a chytil ji za příï, Flint mezitím chy-
tal Hastrmanovu Ropuchu, která se do toho zmatku vřítila jako poslední.
Vydal jsem se na pomoc Hárošovi, ale Česnek už mu klackem rozevíral
čelisti a spolu s Vejrem ho vyproš�ovali ze stromu. Za chvíli jsme už všich-
ni byli na břehu a přetahovali lodě. 

„Hlavně, že mi hlásíš jez, když je tady kláda,“ prskal Hároš kůru a lišej-
ník a díval se vyčítavě na Česneka. 

„O kládě jsem nevěděl, ale ten jez je tady, po sto metrech,“ hájil se.
Šli jsme se na něj podívat. Byl sotva půl metru vysokej, s dřevěnou

korunou, v jejímž prostředku byla ïoura, která tvořila pohodovou šlajs-
ničku končící v peřejkách pod jezem. Prostě k nakousnutí.

„Super,“ jásal jsem při tom pohledu, „jedem jako první, vy nás vyfotíte,
pak přistanem a já vyblejsknu vás. Budou akční fotky, ty se budou v kro-
nice vyjímat!“

Vrazil jsem fo�ák Hárošovi, hupli jsme s Flintem do lodi a najížděli na jez.
Sjet ho, stejně jako peřeje pod ním, nebyl žádnej problém. Ten nastal při
přistávání. Jak jsem slíbil, chtěli jsme přistát a vyfotit průjezd zbylých lodí.
Proud byl ale dost rychlej, takže když Flint namířil příï Princezny ke břehu,
voda nás kousek snesla a špičku nám zapíchla do změti kořenů trčících nad
vodu. Tam se příï zachytila. Pokusil jsem se pádlem od břehu odrazit, ale
zabodlo se do měkký hlíny a měl jsem co dělat ho dostat ven. Proud nám
vzal záï a postavil nás napříč korytem. O vteřinu pozdějc už jsme plavali ve
vodě, i když tam bylo sotva po kolena. Flint chytil loï a já pronásledoval
odplouvající loïák. Do toho radostně na břehu křepčil Hároš, fotil jako
o život a hulákal: „Úžasný akční fotky, to vám bude každej závidět.“
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Nakonec mi nezbylo, než se v tý svěží jarní vodě potopit, pod vodou na-
hmatat ventily, vypustit ji a pak mezi roštím protáhnout. Začínal jsem toho
mít dost, ale do cíle nám ještě kus cesty zbýval.

„Potápění je dneska hodně populární. Viděl jsi tam dole nějaký korály?“
neodpustil si Hastrman špičkování, když viděl, že jsem grogy a na nějakej
fyzickej útok nemám energii.

„Ne, ale je tam dole spousta utopenejch kajakářů, co měli blbý kecy,“
vzmohl jsem se na ne moc vtipnou odpověï.

Silou vůle jsem se dokopal nasednout do lodě, kterou kluci mezitím
dofoukli, a s Flintem na háčku se pokračovalo. Jeli jsme trochu nakloněni,
v levým válci byla voda. Nový překvapení, tentokrát na Hárošovo účet,
nám Sobotnice připravila za další zatáčkou. Další strom ležel ve vodě,
těsně pod hladinou.

„To přejedem,“ křičel Hároš a zuřivě pádlem tepal vodu, aby nabral
rychlost. 

„Ty vole, to nepůjde, je to vysoký,“ zařval tak dva metry před překážkou
a pokoušel se zabrzdit. Marně! Voda ho vzala, surově třískla s Hurikánem
o kládu a otočila ho dnem vzhůru. Hároš zmizel v pod vodou! Během
několika vteřin jsme byli s Flintem zase ve vodě a snažili se zoufale vytáh-
nout kajak i s Hárošem na vzduch. Až po několika desítkách vteřin jsme
si všimli, že zachraňovaný už vesele krauluje dál po proudu a mává nám.
Spad nám kámen ze srdce, kajak jsme pod vodou podstrčili pod stromem
a pustili ho za Hárošem, a� si ho chytí sám, když nás tak vyděsil. Když
jsme ho dojeli, pořád se ještě zubil:

„To je v pohodě, vůbec nic to nebylo!“
„To bych neřek,“ podotknul Vejr, „máš na hlavě hlínu!“ 
Pak už se charakter potoka měnil, zmizely peřeje, voda se zpomalila

a přibylo meandrů. Plavba se chýlila ke konci a bylo na čase, protože větši-
na z nás už sotva udržela pádlo, Princezna jela nakloněná kvůli vodě ve
válci, do Kikiny teklo asi šesti dírama a i na plastovým Hurikánu přibylo
pár hlubokejch šrámů. Jenom ten mrzák Hastrman byl pořád bez úhony,
když nepočítáme pár oděrek na Ropuše a pádlu. Ale osud chtěl, že to tak
nemělo zůstat.

Půl kilometru od cíle jsme vletěli do meandru, kterej na chvíli obracel
tok Sobotnice do protisměru a vzápětí zase zpátky. Na hladině se dělaly
květáky jak volský hlavy a půl metru od břehu na výjezdu z meandru byl
pařez následovanej barikádou z naplavených stromů a křovisek. Vjížděli
jsme tam tentokrát jak třetí. Tou dobou byl už Hároš s lodí pevně zapaso-
vanej mezi břeh a pařez a soukal se ven. U protějšího břehu se za kořeny
drželi Česnek s Vejrem a snažili se vytáhnout se i s lodí na břeh. Nám se
povedlo špičkou š�ouchnout Hárošovi do zádě a najet na pařez. Zůstali
jsme stát s uvízlou lodí a v klidu čekali, až se vyškrábe ven a my budeme
moct na břeh za ním. Tou dobou už byli i Česnek s Vejrem bezpečně na
suchu a uvazovali loï. Poslední tam vletěl Hastrman. Prudkým odrazem
využil Princeznu jako airbag, stočil se napříč proudem, špička se mu za-
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Hodil jsem po něm loïák, kterej jsem konečně vylovil a vyšplhal se z tý
ledárny.

Hároš mi předal fo�ák a odklusal ke svýmu kajaku. Všechny další lodě
projely bez problémů, taky díky tomu, že nemusely přistávat. Vylili jsme
vodu z naší kocábky, bafli pádla a jeli za nima.

Další lávka nás čekala u Noháčovo mlejna, dala se tak tak podjet, zleva
se do ní vlejval zvednutej Radostínskej potok, a kousíček za soutokem
prudká zatáčka vpravo s převislou skálou nalevo. Měli jsme plný pádla
práce. Dalších pár kiláků byla jedna velká peřej až k Lukýnu, kde je silniční
most. Břehy jsme měli v tý rychlosti rozmazaný, ale bylo hrozně zajímavý,
jak to údolí Sobotnice vypadá z vody úplně jinak, než ze břehů. A to jsme
ho už mockrát pro�apali pěšky! U mostu na Lukýn jsme si dali pauzičku.

„Tamhle dole bacha, vlejvá se tam Zmijovka,“ upozorňoval nás Flint,
„kope to tam.“

„Pozor na její jedovatej jazyk!“ varoval temně Hároš.
Osvěženi grogem jsme vypluli. Natěšenej Hároš jako první, kousek za

ním Kikina, pak naše Princezna a eskadru uzavíral Hastrman na Ropuše.
Sjížděli jsme k soutoku a najednou Flint povídá: „Hele, co blbnou?“
Vůbec jsem si nevšiml, jak se to stalo, ale ve vodě přede mnou byla

převrácená loï a kolem se cachtali Česnek a Vejr. Koukali jsme po nich
a přestali dávat pozor na ten přítok, kterej to celý způsobil. Dal o sobě
razantně vědět. Bylo to, jako kdyby nám do dna kopnul mořskej kůň, nebo
nás nabral ocasem vorvaň. Zase jsme byli ve vodě. Jak nás tak proud
odnášel, na jednom kořeni jsme viděli Hároše, kterej visel za jednu ruku
a druhou držel kajak. Pak se kolem nás prohnal Hastrman, kterej jako
jedinej ustál soutok bez pohromy.

„Je to vůbec zdravý, takhle se na jaře koupat?“ pochechtával se nám,
„ale když vás to baví, já klidně počkám.“

„Počkej, taky na tebe dojde,“ syčel Česnek drápající se na břeh, „a jestli
ne, tak tě tam osobně vyklopím!“

„Zapomeň na to, že bych se udělal! My, co to umíme, nemáme takový
koupele zapotřebí. A léčit si svoje mindráky agresivitou je zbabělý,“
odpověděl Hastrman a prudce zabral pádlem, aby ujel před Kikinou, která
se na něj řítila, protože její posádka si očividně hodlala vyléčit mindrák.

Jelo se dál. Neujeli jsme ani kilometr a přišla další pohroma. Byli jsme
v tý době na špici a před náma se objevila kláda, tak půl metru na vodou,
hned za ní velkej šutr uprostřed řeky. Podjeli jsem ten klacek a před
kamenem to vzali prudce vlevo. A to byla chyba, protože hned za ním na
levý straně se objevila hromada roští přímo v proudnici, zatímco pravá
strana byla průjezdná. Zkusili jsme to ještě přepádlovat, ale už nebyl čas,
a tak nezbejvalo, než dobrovolně opustit loï dřív, než ji s námi proud
převrátí. Oba jsme naráz vyskočili a díky tomu jsme dokázali věc, o který
jsem si myslel, že je nemožná. Potopili jsme nafukovačku! Jak jsme totiž
vyskakovali, naklonila se na bok a proud ji zalil a stáhnul dolů pod roští.
Šla ke dnu líp než Titanic. Ven nás ji tahalo všech šest, ale bez šance.
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Toho chlápka s divnou kytarou jsme ten-
hle víkend potkali už ve vlaku. Jinak jsme
ho občas vídávali v hospodě v Metodějích
nebo v Letný. Patřil prostě do toho volnýho
společenství trampů jezdících do utěše-
nejch lesů kolem Sobotnice a jejích pří-
toků. Mohlo mu bejt něco mezi čtyřiceti
a padesáti, těžko říct. Obvykle nejezdíval
sólo, někdy byl ve dvojici, častějc s pěti
nebo šesti pardama přibližně stejnýho
věku. Dneska s ním nikdo nebyl. Bylo teda
logický, že si ve vlaku přisedl k nám.

„Ahoj, kamarádi, můžu se přidat? Nějak
jsem na tenhle víkend zůstal sám.“

Duben
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chytila za uvázanou Kikinu a konečně i on šel do studenýho živlu. Ropu-
cha hlavou dolů dojela k barikádě a tam vyskočila nahoru. Samozřejmě
prázdná. Koukali jsme na vodu, ale Hastrman se pořád nevynořoval.

„Co budeme dělat?“ zeptal se Flint.
„Napočítáme do 30 vteřin,“ lakonicky odvětil Hároš.
„A pak pro něj skočíme?“
„Blbneš? Do takový ledárny?“ pohoršil se Hároš, „tam už mě nikdo ne-

dostane. Budeme počítat dál!“ 
Hastrman se vynořil skoro po minutě, pomohli jsme mu na břeh a začali

mu vracet všechny ty jeho poznámky, kterejma nás častoval při našich
koupelích.

Neodpovídal, poulil oči a vypadalo to, že nemůže popadnout dech.
Bouchli jsme ho s chutí do zad. Začal se kuckat a zrudnul v obličeji.

„Bude blejt,“ upozornil Česnek, kterej mezitím s Vejrem přejel pod
meandrem na náš břeh. 

Reflexivně jsme udělali všichni krok vzad. Hastrman už měl oči vypou-
lený tak, že by z fleku mohl hrát vodníka, nebejt jeho červeno fialový barvy
v obličeji. Potom se mu něco začalo sunout krkem nahoru. Začal dávit.

„On tam snad spolknul rybu,“ šokovaně to komentoval Česnek a s mo-
hutným rozmachem uhodil neš�astníka do zad. Ten zhluboka heknul
a k nohám nám něco dopadlo. Nebyla to ryba. Bylo to růžový, oslizlý, třás-
lo se to zimou a mělo to křídla. Na zemi před náma ležel andělíček,
kterýho tam dole pod vodou Hastrman spolknul.
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„Ale jo, proč ne?“ pozval ho Hastrman.
Taky jsme pro tenhle víkend neměli zrovna nával, kromě mne a jeho se

nikdo z domova neurval. 
„Zahrajeme si?“ zeptal se chlápek, o kterým jsme věděli, že se mu říká

Joe. Všimnul si Hastrmanovo obouchaný kytary.
„Jasně,“ souhlasil Hastrman, kterej nikdy nemá daleko ke zmáčknutí pár

akordů.
Joe vybalil svou, tady v okolí už pověstnou, kytaru. Byla dost neobvyk-

lá a podle všeho hodně stará. Měla takovej kulatější a vykrojenější tvar
ozvučný desky, než mají ty dnešní jumba a podobný potvory. K tomu měla
vyřezávanou španělkovou hlavu a vypouklou loutnovou zadní desku,
poslepovanou z ohnutejch úzkejch prkýnek. Vypadala jako kříženec lout-
ny nebo mandolíny s kytarou. Nikdo z nás nic podobnýho ještě neviděl.
Na to, jak musela bejt stará, ale hrála báječně. Stejně tak, jako její majitel.
Konečně jsem viděl, jak Hastrman dostává od někoho v hraní na frak. Za
chvilku s náma zpíval celej vagón. 

Když přišel čas vystupovat, železnej oř nám přibrzdil v Metodějích a my
osaměli s Joem na perónu. Jeho pohled to byl jeden jedinej velkej
otazník.

„No tak jo,“ mávnul rukou nakonec Hastrman, pořád ještě zjihlej z toho
společnýho muzicírování, a pozval ho k nám na boudu. Normálně tam
totiž cizí netaháme, máme tam svoje tajnosti a je to takový dost podivný
místo, kde se občas dějou i podivný věci. Proto mu taky říkáme Divný
údolí. A nechceme, aby se to rozkřiklo. Takže když se Hastrman rozhodl
ho tam pozvat, to už muselo bejt.

Joe to rychle pochopil. „Nebojte, já na váš flek nikoho vodit nebudu,
jsem jako hrob.“

Prošli jsme Krutou pláň, na který nás pěkně profouknul pořád ještě stu-
denej jarní vítr, sestoupili do údolí Sobotnice a podél Radostínskýho poto-
ka vklouzli do Divnýho údolí. Dokonce i do jeho sevřenýho kaňonu už při-
letělo jaro, kolem potoka se rvaly o místo na slunci sněženky se sasanka-
ma, na louce se bělaly první sedmikrásky, nad tím vším poletovali první
hmyzáci a krmili svejma tělama hladový jarní ptáky v přestávkách jejich
zásnub. Byli jsme skoro doma, zbejvalo jen vydrápat se krpálem na
Osadní skálu.

„Flek máte fakt pěknej,“ pochválil Joe náš camp, „ale mám z toho místa
hrozně zvláštní pocit. Je tady něco nepopsatelnýho, cítím tady nějakou
tajemnou atmosféru. Genius loci, duch místa! Mrazí mě z toho v zádech!“

Zarazil se a pátravě se rozhlížel. Věděli jsme, co myslí. Aby mu to
dlouho nevrtalo hlavou, protáhli jsme ho po okolí, pochlubili jsme se naší
dokonale maskovanou boudou, ukázali, kde je na potoce tůň na mytí,
zaskočili se podívat na bunkry na hřebenu, jestli tam někdo netáboří,
předvedli mu zbytky srubu, kterej tady kdosi postavil už hodně dávno.
A den utekl, že jsme si ani pořádně nestačili všimnout. Najednou tu byla
chvíle, kterou u nás na skále miluju nejvíc. Mám tam svůj plácek, ze
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kterýho se vždycky koukám na to, jak sluneční kotouč zapadá za protější
svah kaňonu, záda mám opřený o sluncem prohřátou skálu, a když jsem
sám, tak si tam tak filozofuju, a když ne, tak filozofujem vespolek. Šel jsem
tam i teï. Joe s Hastrmanem už zase notovali. Ani nevím, jak dlouho jsem
tam seděl, přestal jsem vnímat čas i písničky od ohně. Jen jsem nechal
plynout myšlenky a čekal, až se slunce napíchne na vršky stromů. Nako-
nec to kamarády u ohně přestalo bavit a přišli i s kytarama za mnou. Měli
tak čas zahrát dva kousky a pak se to stalo. Právě v tom neuchopitelným
okamžiku, kdy se sluneční paprsky naposledy procpaly větvema stromů
na hřebenu kopce, právě v tom okamžiku začal hrát Joe tu píseň.
Hastrman úplně ztuhnul a zíral na to s otevřenou tlamou. Dělo se něco
naprosto výjimečnýho! Nešlo o píseň samotnou, na ní nic zvláštního neby-
lo a asi ji budete všichni znát. Je samozřejmě krásná, ale tohle bylo o ně-
čem jiným. Šlo o to, jak byla zahraná. Jako by ji nehrál člověk, možná
sama ta kytara to celý dokázala, tóny vylítly ke korunám stromů, proplet-
ly se provazama rudýho světla zapadajícího slunce, část odlítla do nebe
a do bůhvíjak vzdálenýho vesmíru, ostatní spadly zase dolů a zjemněný
a zesílený vklouzly do našich uší. Sjely po nervových drahách a rozvibro-
valy každou buňku našich těl, vyhnaly z mozků i duší všechno ostatní, aby
tam mohla vzniknout koncertní síň s tou nejdokonalejší akustikou. Muzika
působila na všechny smysly. Před očima jsem měl obrazy zaslíbenejch
zemí, prstama jsem cítil jemný a něžný vibrace přicházející z jehličím
pokrytý skály pod náma, vzduch se rozvoněl smůlou a lučníma kytkama,
na patře jsem cítil chu� kouře a čaje z jahodovýho listí. A někdo zpíval, měl
Joeho hlas, ale znělo to jako celej sbor nějakejch andělů nebo jinejch
nebeskejch potvor. Nevzpomenu si, jestli to trvalo dvě minuty nebo dvě
století. Těžko říct. Ale nakonec to skončilo. Svět byl zase normální, slunce
už za obzorem uhánělo k novýmu svítání a proti mně seděl Hastrman,
kterýmu se ještě pořád nepodařilo zavřít pusu. Nastalo ticho.

„A je to tady,“ prolomil ho konečně Joe, „už na ni nikdy nesmím hrát,“
podal kytaru Hastrmanovi.

„Co blbneš, proč bys nehrál? Vždy� to bylo něco fantastickýho,“ nechá-
pal Hastrman. 

„Ne! Tomu nerozumíte, to tak prostě je! Byl to tenhle okamžik, tohle
místo, tohle vaše Divný údolí, tahle kytara a já. Tady jsme se měli sejít
a zároveň se definitivně rozloučit. Každej takhle smí zahrát jenom jednou.
Jednou a ne víckrát. Tak to bylo určeno!“

„To si jí jako mám nechat?“
„Asi už musíš, aspoň do doby, než zahraješ tak, jako já dneska.“
„Tak se mi nikdy zahrát nepovede,“ pochyboval Hastrman a váhavě si

kytaru od něho vzal.
„Ale jo, povede se ti to. Zatím se to každýmu povedlo, jenom nikdo

nikdy neví kdy, kde a jak se to stane a při který písničce. A pak ji musíš
dát dál.“

„Tys k ní přišel taky takhle?“ zeptal jsem se.
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Lesní víla

Bylo to dávno, na jednom z mých prv-
ních vandrů. Ležel jsem takhle jednou ve
spacáku a nemohl spát. Vedle mě se rozva-
loval Hastrman a blaženě ze spánku oddy-
choval. Tábořili jsme na kraji lesa u malýho
palouku, byla nádherná jarní noc, která už
měla namále, protože za nějaký dvě ho-
dinky měl slunci zazvonit budík a vyhnat ho
z jeho nočního pelechu zase na nebeskou
klenbu. Místo něj tam prozatím kraloval pří-
zračně bledej měsíc v úplňku a celej palouk
prozářil namodralým světlem, který se
u protějšího okraje lesa proplejtalo s cára-
ma mlhy. Asi to bylo to světlo, co mě

Květen
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„Jo. Dostal jsem ji od chlápka, kterýmu se takhle jednou rozehrála na
Velký Americe. A ten ji měl zase po svým bráchovi. Pochybuju, že by ještě
někdo dokázal zjistit, komu všemu už prošla rukama, kdo ji vlastně
postavil, ani kdy, jak a proč.“

„Ten chlápek ti řekl, že až to přijde, musíš ji předat dál? A co když to
neuděláš?“

„Nejsem pověrčivej, ale slyšeli jste sami. To, co se stalo, nebylo nor-
mální hraní. A ten chlápek, co jsem ji od něj dostal, vyprávěl, že jeho
brácha ji dál předat nedokázal. Měsíc nato se v jednom starým,
opuštěným lomu urval kus skály a zavalilo ho to. Kytaru našli na tom sesu-
vu zaprášenou, trochu odřenou, ale jinak nepoškozenou. Nikdo si neuměl
představit, jak se stalo, že ji to nerozdrtilo. Náhoda? Těžko!“

Odmlčel se, pak se zvednul a odešel k ohništi. Za chvilku byl zpátky,
i s uskou na zádech.

„Tak ahoj, radši půjdu, asi už bych se na tu dřevěnou holku nedokázal
koukat, natož ji poslouchat. Byli jsme spolu šestnáct let.“

Podal nám ruce a pomalu sestupoval dolů k potoku. Koukal jsem na
Hastrmana, jak mlčky obrací ten prapodivnej nástroj v ruce, hladí krk,
mačká ten jejich úplně první společnej akord a vyluzuje první tóny.
Nevěděl jsem, co se mu asi honí hlavou, možná přemejšlel o tom, jak
dlouho mu kytara zůstane, nebo jestli si ji vůbec měl brát. Co ale vím
určitě, je, že bych strašně rád byl u toho, až jim dvěma, Hastrmanovi
a kytaře, nastane ten poslední společnej okamžik a poslední společná
píseň.
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„Kkaždý má přece svojí lesní vílu, která tady v lesích žije a čeká, až její
člověk přijede. Stejně, jako má každý člověk svoji hvězdu.“

„Já mám i hvězdu? Která to je?“
„Podívej se!“
Zaklonil jsem hlavu a podíval se na nebe. V silným měsíčním světle těch

hvězd moc vidět nebylo, ale jedna, kousek nad obzorem, zářila naplno.
„To je ona?“
„Ano, to je tvoje hvězda,“ usmála se.
„Proč zrovna moje hvězda je tak jasná?“
„Normálně není, ale teï ti tančím, tak září.“
„A co když někdo nikdy do lesa nepřijede, co jejich víly dělají?“
„Jsou z nich smutné víly, co netančí. A když někdo přijede, ale chová se

špatně a lesu nepřátelsky, jsou to víly uplakané. Tančí smutné tance,
pláčou a z lesů stoupá pára.“

„Vy se těch zlých lidí nebojíte? Jak jsi věděla, že já takový nejsem?“
„Jsem přece tvoje víla, tak tě znám. A kromě toho, podívej se tamhle!“

ukázala rukou do stínu lesa.
Napínal jsem zrak a po chvilce rozpoznal velký tmavý stín se dvěma

slabě svítícíma bodama.
„To je jelen-strážce. Hlídá nás víly před zlými lidmi. Dokáže rozpoznat

zlé myšlenky.“
Hned jsem si vzpomněl, jak jsem chlípně okukoval její postavu skrz

průsvitný šaty, a trochu se vyděsil.
„To nebyly zlé myšlenky,“ poznala to na mně a dala se zase do tance,

„neboj, já jsem š�astná víla, protože jsem k tanci zrozená a díky tobě můžu
tančit. 

„Uvidím tě vždycky, když přijedu do lesa?“
„Možná uvidíš, musí být ta správná noc a správný modrý měsíc. Pak se

zase setkáme.“
„Hlavně abych nezaspal.“
„Neboj, až ta noc přijde, já tě zase vzbudím,“ zasmála se a odtančila k je-

lenovi, „a teï už běž spát. Musím nechat kamarádku, aby zatančila
Hastrmanovi. Za chvíli se probudí.“

Jak se rozplynula v temnotě lesa, padla na mě neskutečná ospalost.
Z posledních sil jsem se plížil do svýho spacáku a myslel na to, že jsem
vlastně odsouzen dál a dál vandrovat po lesích a čekat, až se zase
shledám se svou vílou. Zalezl jsem do spacáku a okamžitě mě zaplavila
vlna tepla. Padal jsem do náruče hlubokýho spánku a poslední, co si
pamatuju, je, že Hastrman se vedle mě začíná hodně neklidně vrtět
a převracet.
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probudilo takhle nad ránem a nedovolilo mi usnout. Normálně se mi to
nestávalo, odjakživa chrním jako dřevo. Chvíli jsem se převaloval, pak
jsem to vzdal a vyhrabal se ze svýho chatrnýho dekovýho spacáku.
Otřásla mnou zima a já se závistivě koukal na Hastrmana, jak si medí
v teple a neví o světě. 

Potkal jsem ho vloni na jednom trampským festíku a hned jsme zjistili,
že jsme stejná krevní skupina. Slovo dalo slovo a my si domluvili spo-
lečnej vandr. Byl jsem rád, že mám zase s kým jezdit, kámoš, se kterým
jsem dřív párkrát vyrazil, nějak odpadnul, našel si holku, která toulání moc
nemusela, a zahnízdil. 

Hodil jsem přes sebe celtu a sedl si k vyhaslýmu ohništi. Pohrával jsem
si s myšlenkou, že si rozdělám oheň, abych se trochu ohřál, ale bylo mi
líto narušovat ten krásnej a přízračnej měsíční svit nad paloukem. Místo
toho jsem jenom pozoroval mlhu na palouku a čekal, až se zase spánek
vrátí ze svýho úplňkovýho vejletu a já si budu moct zalézt do spacáku.

Pak jsem u protějšího okraje lesa zaznamenal nějakej pohyb. Na palouk
vklouzla bledá, bílomodrá postava a začala tančit. Proplétala se s mlhový-
ma chomáčema, obtáčela se kolem sloupů měsíčního světla. Fascinova-
nej jsem vstal a šel se na to podívat blíž. 

„Víla!“ blesklo mi okamžitě hlavou, ale protože jsem technicky vzdělanej
a racionální člověk, hned jsem tu myšlenku zahnal.

Šel jsem blíž. Tanečnice byla mladá, štíhlá holka se světlejma vlasama,
oblečená v nějaký lehounký a skoro průsvitný látce, která se při tanci nad-
nášela a skrz ní prosvítal obrys dívčina těla, až se jednomu do hlavy tlači-
ly hanbatý myšlenky a oči nevěděly, kam se dřív vrtnout. Zdálo se, že
o mně neví.

„Ahoj,“ zašeptal jsem, abych ji nevyděsil.
„Ahoj,“ odpověděla a tančila dál, jakoby nic.
„Co to tady děláš, takhle pozdě v noci?“ zeptal jsem se. Napadly mě dvě

možný vysvětlení, buï je to holka z nějakýho letního tábora tady v okolí,
která tady po nocích trénuje do baletu, nebo zdejší náměsíčná venkovan-
ka z některý z nedalekých vesnic.

„Tančím. Nevidíš?“
„Vidím. Ale proč?“
„Tančím pro tebe.“
„Pro mě? Ty mě znáš?“
„Samozřejmě tě znám, jsem tvoje lesní víla.“
„Jo tak, srandičky! Lesní víla, jo?“
„Nevěříš? Podívej se mi na nohy, ani trávu při tanci neohýbám.“
S námahou jsem odvrátil pohled od jejího těla a podíval se dolů. Bylo

to tak. Její chodidla jen tak jemně lechtaly nejvyšší lístky trávy, vyhýbaly
se vysokým stéblům a v protikladu k mým humpoláckým kanadám neza-
nechávaly v rose sebemenší stopy.

„Ty jsi opravdu víla!“ vydechl jsem překvapením, „proč zrovna já mám
vílu?“
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ší tak její prestiž mezi trampy celý republiky. Hastrman se sice chvíli
vzpouzel, že nemá dost dobrý nářadí a že neví, co to bude obnášet, ale
soustředěnýmu nátlaku všech ostatních osadníků nemohl dlouho odolá-
vat.

Soutěž se konala na velký lesní mýtině obklopený hustým mlázím s ma-
lejma paloučkama uvnitř. Na mýtině zasedala porota, shromažïovali se
tam soutěžící při vyhlašování jednotlivých kol, tábořilo se tam a po většinu
času se tam poflakovali čumilové a fandové jednotlivých soutěžících.
Těch bylo celkem dvacet čtyři. Dorazil samozřejmě i Ježek, byl tam
známej brdskej řezbář Tesák, několik zručných kamarádů ze severu od
pískovcovejch skal, dva dokonce ze vzdálenýho Slovenska. Asi nejzají-
mavější postavičkou byl ale Hvízdal, hubenej maník, co vypadal pořád
vyplašeně a proti šlachovitě vyhlížejícím postavám ostatních řezbářů,
uvyklých ohánět se dlouhý hodiny palicí a dlátem, vypadal skoro nedu-
živě. Přesto se zdálo, že lidi, co ho znají, ho z nějakýho prapodivnýho
důvodu považujou za horkýho favorita soutěže. Teï dřepěl před porotou,
nervózně očekával začátek a trhavejma pohybama hlavy přehlížel okolí.
Křečovitě přitom svíral objemnou, černě natřenou dřevěnou truhlu,
pravděpodobně obsahující převzácný řezbářský náčiní. Neustále si po-
hvizdoval. Vedle něj stál jeho doprovod, ramenatej tramp, kterej se staral
o všechny potřeby soutěžícího. Jak si Hastrman všimnul, oba byli z T.O.
Orlí hnízdo, odněkud ze severovýchodu. Hastrmanovi dělal tentokrát
doprovod Hároš. Porota opustila týpí a předstoupila před soutěžící.

„Soutěž bude mít čtyři kola, která budou hodnocena zvláš� a vítězem se
stane ten, kdo získá dohromady nejvíc bodů. Každému soutěžícímu bude
určen jeden plácek tady v mlází tak, aby na sebe vzájemně neviděli
a nemohli opisovat. Samozřejmě, po skončení soutěže si můžete zkuše-
nosti a dovednosti předávat, jak je vám libo. Kdo ale bude přistižen při
pokusu o špionáž, bude ze soutěže okamžitě vyloučen. Pro každý kolo
bude určen časový limit. Je zakázáno používat jakýkoliv elektrický nástro-
je a nářadí.“

Slovo převzal druhej z porotců.
„Vyhlašuju první kolo. Úkolem je, vyrobit během dvou hodin co nejlepší

a nejhezčí misku, lžíci a talíř. Bodový hodnocení je až deset bodů.“
Řezbáři byli odvedeni na příslušný paloučky a na hvizd se pustili do

práce. Hároš spolu se Slepejšem, kterej doprovázel Ježka, obcházeli po
obvodu paseku a poslouchali zvuky, který se linuly z jednotlivých lesních
ateliérů. Někde slyšeli silný a tvrdý údery palicí do velkýho dláta, jinde
slabší ale o to rychlejší staccato, svědčící o použití jemnějších dlátek,
z Hastrmanovo paloučku bylo slyšet, že umělec právě pracuje sekerou
a z Ježkova se ozývalo nezaměnitelný zvonění jeho pověstný ostře brou-
šený mačety. Nejpodivnější zvuky se ale linuly od Hvízdala. Pokud se po-
mine neustálý pískání, který už snad ani nemohlo bejt vyluzovaný pusou,
ale spíš nějakou píš�alkou, ozejval se zvuk jemnejch, ale neskutečně rych-
lejch úderů. To všechno bylo doprovázeno podivným šumem a svistotem.
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Na řezbářský
soutěži

Nevím, jestli už jsem se o tom někdy zmi-
ňoval, ale Hastrman je dost šikovnej člo-
věk. Myslím tedy manuálně šikovnej. Zvlá-
dá bez problému všechny zednický, tesař-
ský a jiný práce, umí leccos opravit. Jeho
zručnost ale dosahuje vrcholu při práci se
dřevem, z trampů jezdících do našeho
zamilovanýho kraje kolem Sobotnice se
mu snad může trochu rovnat jenom Ježek
z T.O. Šakali. Proto, když se objevilo zvadlo
na celostátní trampskou řezbářskou soutěž
Zlatý Bobr, ukecali jsme ho, aby se při-
hlásil. Těšili jsme se na to, že určitě uspěje
a získá pro naší osadu cenný vavříny a zvý-

Červen
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Ježek brousil mačetu.
„Jak to jenom dělá? Podle toho, jak jste to popisovali, musel by mít

hrozně rychlý ruce. A co ten svistot? Jestli nějak nešvindluje. Třeba má
něco na baterky.“

„To by byl podraz, ale jak mu to dokázat? Na pracoviště se nesmí.“
„Stejně to ale znělo nějak divně. Nebylo to takový to elektrický vrčení,

spíš jako mechanickej šicí stroj, ale nepravidelnej, chvilkama to sláblo
a chvilkama zase zesilovalo. Nejhorší je, že si u toho pořád hvízdá. Kdyby
to ale mělo aspoň nějakou melodii, ale tohle je jak džezová improvizace.
Strašný. A to šustění!“

„Třeba má nějaký mechanický udělátko, v tý jeho černý bedně může
mít leccos. A asi by to ani nebylo proti pravidlům.“

„Podívej se na něj,“ kejvnul hlavou Ježek, „jak to může s touhle figurou
zvládnout bez nějakýho pohonu? Vždy� váží i s kanadama sotva čtyřicet
kilo.“

„Dalším úkolem bude vyřezat totem, časovej limit čtyři hodiny, soutěží
se o třicet bodů,“ vyhlásili porotci začátek odpoledního programu.

Ježek se zaradoval.
„To jsem zvědav, jak si s těma proutkama, co má místo rukou, poradí

s opravdovým kusem dřeva. To není žádná lžička nebo mistička, to je
pořádnej kus materiálu pro pořádnýho chlapa.“

Třetí kolo začalo. Nebyli zdaleka jediný, koho zajímalo, jak to Hvízdal dě-
lá, takže se kolem jeho bodyguarda vytvořil hlouček zvědavců, kterej se
tlačil k mlází, jak nejblíž to šlo a špicoval uši. Ten už vzdal jejich odhánění
a jenom hlídal, aby někdo nevlezl do mlází. Mezi čumilama, přesněji řečeno
naslouchačema, byli i dva z porotců. Ti vyjádřili naději, že snad po skončení
zápolení mistr Hvízdal prozradí něco z tajemství svý řezbářský kuchyně. 

„TRRRRRRRRR, šššš.ššššššššš....ššššššš, TRRRRRRRR,“ ozejvalo se
z mlází za doprovodu nesourodý pisklavý melodie. Bylo to k zbláznění.
Nakonec to zvědavce přestalo bavit a rozptýlili se na pasece. Po půlce
stanovený doby postupně odpadli další tři soutěžící, důvody byly hodně
podobný, únava, puchejře, mozoly. Improvizovanej lazaret se plnil a zůsta-
lo už jen dvanáct soutěžících.

Co bych to napínal, Hvízdalovo totem předčil všechno, co kdy přítomní,
včetně poroty, viděli. Nejenom, že byl dokonale opracovanej, čímž napros-
to kontrastoval s některejma hrubě vytesanejma výtvorama ostatních, ale
i propracovanej do detailu. Krunýř želvy byl tvořenej reliéfama medvědů
grizzly, na roztaženejch perutích orla bylo vidět každý pírko, jenom odle-
tět, kolem totemu se vinul jemně šupinatej had, člověk měl pocit, že oči
figur na totemu jsou živý a neustále ho sledujou. Neskutečný! Porota si
z toho sedla na zadek a vypadalo to, že se nějakým hodnocením ostatních
výtvorů nechce zabejvat. Nikdo nepochyboval, že je rozhodnuto o tom,
v čích rukách Zlatej bobr skončí. Hvízdalovo průběžnej náskok narostl na
osmnáct bodů, takže pokud to úplně nepodělá v posledním kole, je všech-
no jasný. Ale nikdo pořád netušil, jak to dělá! 
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„Tam se nesmí!“ postavila se před ně postava Hvízdalova doprovodu.
„Neboj, my tam jít nechceme, jenom posloucháme, jak kdo pracuje,“

uklidňoval ho smířlivě Slepejš.
„Tady se nesmí ani poslouchat!“
„Jak, že se nesmí ani poslouchat? O tom v pravidlech nic nebylo!“ vložil

se do toho Hároš.
„Tak si jdi stěžovat, ale mistr Hvízdal potřebuje pro práci absolutní klid.

Je to velkej umělec.“
Než se s ním dohadovat, oba se radši přesunuli na další štaci. O chvíli

pozdějc viděli, jak Hvízdalovo ochranka odhání dalšího zvědavce. 
Dvě hodiny uplynuly jako voda a soutěžící předložili porotě svá díla

k zhodnocení. Jak Hastrman, tak Ježek si nevedli vůbec špatně, jejich
výtvory byly krásně symetrický, funkční a řemeslně dobře zpracovaný,
lžíce tak akorát do pusy, talíře nepopraskaný, misky hluboký a přitom,
vzhledem k omezenýmu času, poměrně tenkostěnný. Ale to nebylo nic
proti tomu, s čím přišel Hvízdal. Jeho nádobí bylo prostě dokonalý. Jemně
opracovanej povrch zdobila filigránská řezba medvědů, orlů, vlků a koní,
ze dna talíře vzhlížela ušlechtilá tvář indiánskýho náčelníka, držadlo lžíce
mělo reliéf jedlový větvičky, vypracovanej do posledního detailu.

Rozhodnutí poroty bylo naprosto jednoznačný, Hvízdal deset bodů,
a aby zdůraznili propastnej rozdíl, očesali porotci body ostatním – druhej
v pořadí dostal bodů jen šest. Náš reprezentant skončil v prvním kole
s pěti body na děleným třetím místě, stejně jako Ježek a pět dalších
borců. Šestice účastníků to po prvním kole vzdala, buï svůj výrobek
neopatrností zničili, anebo usoudili, že v takový konkurenci jsou bez šancí.

„V druhým kole bude vaším úkolem vybrat z týhle hromady vhodnej
materiál a vyrobit co nejoriginálnější samorost,“ ukázal porotce na hro-
madu bizardně pokroucenejch klacků vedle týpí. 

Na písknutí se na hromadu vrhli zbývající účastníci a brzo každej z nich
pádil na svůj palouček. Tentokrát na to měli jenom hodinu a v sázce bylo
dalších deset bodů. Situace se opakovala jenom částečně. Hvízdal se
pochlubil brilantně zpracovaným samorostem, kterýmu ale podle poroty
trochu chyběla originalita. V tomhle ohledu se líp vedlo Hastrmanovi,
kterej z hromady vylovil znetvořenou sukovici, z jejíhož vršku po malý
úpravě vytvořil skoro dokonalou medvědí hlavu. V daným limitu se mu
sice nepodařilo dosáhnout tak dokonalý povrchový úpravy, ale i tak získal
devět bodů a o jeden tak stáhnul Hvízdalův náskok. Ježek zaostal jen
o bod a dělil se o třetí místo. Další soutěžící to vzdali, jeden kvůli dlani,
probodený dlátem, další si způsobil zhmoždění ruky nepříliš dobře míře-
nou ránou palice. Dva nestihli samorost dokončit. 

Byla přestávka na oběd a naši reprezentanti z kraje kolem říčky Sobot-
nice seděli malomyslně kolem ešusů.

„Teï jsme to sice nějak uhráli, protože to bylo víc na náhodě a přírodě,
než na řezbářským umění, ale jsou před náma ještě dvě kola, a tam už
takovou kliku mít nebudeme,“ klesal na duchu Hastrman.
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Proč nejsme
brdští 
trampové

Jednou koncem léta přišel Česnek a po-
vídá:

„Potřebujeme stálej camp! Vyrazíme do
Brd a najdeme místo na boudu.“

Nebyla to pro nás žádná velká novinka,
o nějakým stálým místě se mluvilo už od
založení naší T.O. Daisy před rokem a kou-
sek, ale nějak jsme se nemohli rozhoupat
a ani dohodnout, kde by to mělo bejt. Na-
konec to tedy rozhod Česnek, jelikož byl
zrovna šerif a ten se musí poslouchat. Já
byl rád, protože jsem po Brdech taky po-
kukoval, kdysi jsem tam jezdil s kamará-
dem Bimbácem, ale Hastrman s Bakym spíš
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„Po těžký rachotě se vrátíme k umění detailu a jemný práci,“ vyhlásili
poslední kolo, „úkolem budou šachový figurky a jejich bodování bude
podle důležitosti figur, král 5, dáma 4, věže po 3, střelci a jezdci po 2
a pěšci po jednom bodu. Na závěr porota udělí podle kvality zpracování
koeficient od nuly do jedné, kterým se bodový součet vynásobí a stanoví
celkovej počet získanejch bodů. Je to jasný? Máte dvě hodiny. Tak do
práce!“

Soutěžící vyrazili do ateliérů a nikdo si přitom nevšimnul, že se do mlází
vnořili i Hároš se Slepejšem. Stejně tak nikoho nezarazilo, že z míst, kde
měli tvořit Hastrman a Ježek, bylo slyšet jen zlověstný ticho. Nikdo tam
nepracoval.

Za čtvrt hodiny vypuknul na pasece zmatek. Na kraji mlází klečel
Hastrman na Hvízdalovo strážci a jeho svěřence vláčeli přes paseku Hároš
s Ježkem. Za nima táhnul Slepejš černou bednu. Obrázek to byl
pozoruhodnej. Hvízdal měl v puse vraženou píš�alku, která se vždycky
ozvala, když se zajatcem škobrtli o nějakej ten kořen nebo pařez. Kolem
jeho hlavy divoce kroužilo snad dvacet ptáků, zmateně se míhali vzdu-
chem a vydávali úzkostlivý štěbetání. 

„Je to podvodník!“ oznámil Hároš užaslým porotcům. Kolem nich už se
shromáždili všichni, kdo na tuhle soutěž přijeli. Ježek bezohledně složil
Hvízdala k nohám porotců jak skolenýho jelena. Dopadl na zem a píš�alka
v jeho puse vydala další zoufalej zvuk. Hejno ptáků splašeně kličkovalo
mezi stojícíma divákama. Slepejš dotáhl bednu vedle jejího majitele
a otevřel ji. Byla plná tyček, který spojovaly delší stěny bedny. Když se
neš�astníkovi konečně uvolnily ruce, sáhnul po píš�alce, zapískal zvláštní
sled tónů a ptáci na ten povel přestali zmateně poletovat a poslušně
přistáli v bedně na bidýlkách. 

„Používal cvičený datly,“ běsnil Hároš, „všechno dělali za něho, podívej-
te se mu na ruce, nemá tam ani mozůlek, ruce má jak malý děcko.“

V davu to zlostně zahučelo a ptáci v bedně se vyděšeně přikrčili. Stejně
tak i jejich pán, kterej teï tím, jak se škubavýma pohybama hlavy bázlivě
rozhlížel po naštvaným davu, těma svejma hubenejma, kloubnatejma
končetinama a tenkým špičatým nosem víc než kdy předtím připomínal
malýho, vyděšenýho ptáčka.
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průměrnou rychlostí tři za hodinu, tak jsme teï, počkej!“ odmlčel se
a smolil na papír vzorečky starýho Pythagora, „zhruba 21 kilometrů od
cíle.“

„To je vůl!“ prohlásil Ferda a omluvně se na nás podíval.
„Když sebou mrskneme, tak to ještě stihneme,“ sršel optimismem Žou-

žel. V daný chvíli by se to dalo považovat za sebevraždu. Měl kliku, že na
jeho popravu jsme prostě neměli energii.

„Můžeme to vzít zrychleným přesunem, už jsem jich absolvoval několik.
Přeci nejste bábovky. V armádě je to pro nás běžná praxe,“ nedal se odra-
dit a prudil dál, „kdybyste byli chlapi, tak do toho jdete. Já příští rok půjdu
na kurs přežití. To se musí urazit nějakejch sto kiláků a ještě si při tom
opatřit stravu. Třeba ulovit, ale když se to nepovede, tak i lesní plody nebo
dokonce hmyz. A vy si tady stěžujete kvůli pár kilometrům navíc. Phe!
Civilisti!“

„Gumo!“ zasyčel Ferda, kterej už měl svýho kamaráda dost, „Vždy� ty jsi
tam totálně zblbnul. Máš zelenej mozek!“

„Jenom jsem se na svět začal koukat jinak. Našel jsem smysl života. To
vy nemůžete pochopit! Tak se koukejte zvednout. Zavel jim, šerife, tebe
musí poslechnout!“

Česnek nezavelel, nekomentoval to, prostě se otočil, vzal usárnu a začal
vybalovat. My ostatní jsme ho beze slova napodobili. Za chvíli už stály
bydlíky a sbírali jsme dřevo na oheň. Bylo sice ještě dost brzo, ale měli
jsme hlad. 

„Jsou tady houby!“ ozval se Hastrmanovo vítěznej výkřik. Přišel s náručí
nejrůznějších hub, roztodivných barev i tvarů.

„Bude houguláš,“ prohlásil a mlsně se olizoval. 
Nechali jsme ho bejt, už jsme ho znali a věděli, jak rád a dobře vaří.

Obzvláště guláš. Zato Žoužel se tvářil starostlivě.
„Tohle asi není jedlý, ne?“ zkoumal jednu z hub, která vypadala obzvláš�

exoticky.
„Tak ji vyhoï!“ doporučil mu Hastrman a bezstarostně krájel houby do

ešusu s vodou. Vyndal jsem kotlík a připravil plechovku maïarskýho
guláše. Baky přidal chalupářskej a Česnek fazole. Houby se vařily, pouště-
ly do vody sliz a z ešusu se linula božská vůně. Hastrman krájel dál.

„Kontroluje ho někdo, co to tam vlastně hází?“ ptal se mě Žoužel stra-
nou.

„Zatím nikdo neumřel,“ pokrčil jsem ramenama.
„A když nám tenkrát bylo blbě, vůbec to nemuselo bejt z těch hub,“

zašklebil se Česnek.
„To má bejt fór?“ 
„Jasně, neboj, Hastrman se v tom vyzná,“ poplácal jsem ho po rameni.
Nevypadalo, že by ho to moc uklidnilo. Přesvědčilo ho, až když do

ohřátý směsi konzerv Hastrman vlil uvařený houby a my se na ně hladově
vrhli. Bašta mizela rekordním tempem, a tak mu nezbylo, než se taky začít
cpát. Během chvilky jsme byli na dně.
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prosazovali okolí Sobotnice a Betty s Bobinou zase tvrdily, že osada by měla
sídlit tam, kde byla založena, tedy na skalách nad Valutickým rybníkem.

„Mám kámoše, který do Brd jezdí, určitě by nám dělali průvodce,“
pochlubil jsem se, „navíc, pokud by se osvědčili, můžou rozšířit naše řady,
stejně jsme zatím taková pidiosada.“

„S tím radši pomalu, vůbec je neznáme,“ mírnil mě Česnek, „ale zdatnej
horskej vůdce do neznámýho terénu by se hodil. Domluv to s nima!“

Tak se i stalo a v sobotu jsme vyrazili. Holky, snad trochu uražený, s ná-
ma nebyly, místo nich jeli Žoužel a Ferda, který nám měli sloužit jako šer-
pové. Brdský lesy nás přivítaly vlhkou vůní mechu, smůly a taky přijem-
ným chládkem v parným letním dni. Vysvětlili jsme klukům, co asi tak
hledáme a Žoužel se hned chytil, že možná o něčem takovým ví. Vyrazili
jsme. Cesta nás vedla poměrně strmě do kopce. Na zádech se mi dělaly
loužičky potu a všichni jsme funěli. Žoužel byl celkem ve formě, takže
nám pořád utíkal a ještě při tom povzbudivě halekal.

„Takovej je pořád?“ ptal jsem se Ferdy.
„Pořád ne, ale začal loni dělat vojenskou školu a od tý doby trochu

zmagořil. Snad ho to přejde, při jeho fyzičce se z vandrů stávají zrychlený
přesuny.“

„Jebe vám? Přijïte k nám! Staňte se vojákem z povolání!“ podotknul
Hastrman.

Žoužel ho naštěstí neslyšel, dorazil na vrchol a na jeho tváři se objevilo
něco, jako zmatek. Zatímco jsme se plazili za ním, vytáhnul vojenskou
speciálku a upřeně do ní čučel. Když jsme k němu dorazili, zase ji sbalil
a běželo se dál. Tentokrát z kopce dolů, jinam to pochopitelně nešlo.
Alespoň nějakou dobu, protože přišlo další stoupání. Tak se to opakovalo
ještě pětkrát. Na konci už jsme jenom padli na vrcholu a vyhlásili stávku.

„Tak už se přiznej, že jsme zabloudili. Vždy� vůbec netušíš, kde jsme,“
funěl Baky.

„Částečně jo, muselo se to tady trochu změnit a to mne zmátlo,“ zase
zíral do mapy.

„Jako, že vyrostl novej kopec? O žádný takový vulkanický činnosti na
Brdech jsem poslední dobou neslyšel,“ neodpustil jsem si sarkasmus,
„minimálně od třetihor.“

„Tady to museli vykácet a znova zasadit, měl tam bejt dubovej háj
a jsou tu smrky, jinak ale všechno sedí, i tady ty šutry.“

„To máš mapu z Rakouska-Uherska? Ty smrky tady jsou nejmíň padesá-
tiletý!“

Rozhlídnul se kolem sebe a pak se podíval do korun velikánů.
„Myslíš? Ale ta mapa je pět let stará. Že bysme fakt byli trochu někde

jinde?“
Česnek se posadil a zpozorněl.
„Jak moc jinde myslíš?“
„Vlastně to vypadá, že jsem si chybně zorientoval mapu, otočil jsem to

o devadesát stupňů. Takže, jestli jsme teï šli pět hodin i s přestávkama



a žerou žáby s muchomůrkama. My se chvilku snažili usušit, ale v souboji
živlů tentokrát jednoznačně vítězila voda. Zalezli jsme do spacáků a po-
kusili se to zaspat. Nepomohlo to, nakonec jsme sbalili naše promáčený
věci do usáren a Baky do svýho pytle, hodili si ty stokilový rance na záda
a šli hledat železnici. Díky tomu, že jsme neměli mapu, trefili jsme to
napoprvé. 

„Tak nějak mám celejch Brd plný zuby,“ řekl jsem, když jsme seděli
v teple vagónu.

„Já taky,“ souhlasil Hastrman, „jedem příští tejden na Sobotnici, už jsme
dlouho nebyli na Špinavce.“

„Jsem na Slovensku, nepojedu,“ odpověděl Česnek.
„Já jedu,“ hlásil jsem, „taky už se těším do známý a vlídný krajiny, kde

nepotřebuju pošahanýho horskýho vůdce a k tomu gumáka.“
A u toho jsme zůstali.
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„Ale stejně měly ty houby dneska hodně divnou chu�,“ řekl Česnek,
„nemít tak strašnej hlad, tak bych to vůbec nejedl.“

Položil si ruku na břicho a opřel se o strom. 
„Půjdu si asi lehnout,“ prohlásil Baky, „jsem tak unavenej, že se mi točí

hlava.“
„Ty houby byly jedovatý,“ prohlásil Žoužel, „já to věděl!“
„Že bych se fakt seknul?“ připustil poprvé Hastrman možnost omylu.
Ferda se zatvářil poplašeně. Mrknul jsem na něj, pochopil a uklidnil se.
„Mně se taky točí hlava a zvedá se mi žaludek. A měly hodně divnou

chu�,“ propadal zoufalství Žoužel.
„Co jsi udělal s tou žábou?“ zeptal jsem se našeho kuchaře s podezře-

ním. Chytnul se okamžitě. Hodně nápadně dělal, že neslyší a nereagoval.
„Tys jí tam zase nakrájel?“ ječel Baky.
„Víš, jak nám minule bylo blbě a zase to uděláš!“ vyčítal mu Česnek.
„Je to maso, Francouzi to žerou po plný hubě, tak co?“ bránil se.
„Jenže ti je loupou a vyvrhujou, kdežto ty je tam dáváš celý.“
„Byl to vůbec skokan? Víš, že jsou ropuchy jedovatý a navíc chráněný,“

přihřál jsem polívčičku.
To už bylo na Žoužela moc. Seděl u stromu, potil se, měl vypoulený oči

a držel se křečovitě za břicho.
„Vy jste prasata, to vám nezapomenu, sežral jsem žábu a otrávil se

houbama!“
„Máš to jako průpravu pro kurs přežití. Jako když najdeš!“
„Hlavně, že je veselo, ne?“ začal z ničeho nic žvatlat a debilně se usmí-

val Hastrman.
„Támhle, mezi stromama stojí zebra,“ předstíral halucinace Baky a já

neodolal a přidal se.
„Copak zebra, ale že má křídla, to je divný.“
Nasadil jsem výraz š�astnýho dementa.
„Ježíšikriste, oni se těma houbama normálně sjížděj!“
Žoužel škytnul, vystřelil k nejbližšímu křoví a během chvilky byl zase na

lačno. Konečně jsme se mohli do sytosti vychechtat a užít si odplatu za
celodenní plahočení. Neš�astník se odplížil do spacáku a s náma už ne-
promluvil ani slovo. Mezitím hvězdy nad náma sežrala nějaká černá oblu-
da, na obzoru se zablesklo a vzápětí na nás někdo vylil kýbl s vodou.
V neskutečným plaváku jsme se zahrabali do celt a igelitů, ale stejně bylo
pozdě, byli jsme durch. Noc byla dlouhá.

Když skončila, nebylo o moc líp. Ochladilo se, z lesa se kouřilo, z našich
věcí taky. Jektal jsem zubama. Ani pořádnej ranní grog tomu moc nepo-
mohl, déš� se změnil v takovej ten vytrvalej, kterej leckdy vydrží i tejden.
Žoužel zase vrhnul. Že by mu ty houby fakt nesedly? Anebo si pořád vsu-
gerovával otravu. Těžko říct. Každopádně se kolem poledne s Ferdou
sebrali a odešli. Ten se s námi rozloučil a řekl, že by klidně zase vyrazil.
Ale že musí s kamarádem, kdyby mu bylo zase špatně. Kvůli němu nás to
skoro mrzelo, když odcházeli. Pravděpodobně tam někde bloudí dodnes
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nou oblohu, která byla narvaná hvězdama. Každou chvíli se nějaká urvala
ze svý nebeský skoby, proletěla nám nad hlavou, nakrátko zazářila v tom
jediným okamžiku slávy a rozplynula se v nic. Mlčeli jsme vespolek
a každej si v duchu při každým tom záblesku myslel na nějaký to svoje
přání. Idylku nám po nějaký době narušil záblesk na obzoru a po něm
i zvuk vzdálenýho hromu.

„Něco se žene,“ zamumlal rozmrzele Hastrman.
„Rosničky se zase sekly a já ani nestavěl bydlík,“ pomalu se zvedal

Hároš a začal se štrachat ve věcech.
Vypadalo to, že se zvedá vítr, ozval se takovej divnej šum a svistot,

kterej se rychle blížil. Než jsme se stačili vzpamatovat, hluk nabyl skoro
nesnesitelný intenzity a přímo nad hlavama nám prolítla ohnivá koule.
O pár vteřin pozdějc se znova zablesklo a zhruba z těch míst, kam bysme
měli zítra dojít, přilít další hrom.

„To byl macek!“ vylítlo ze mě.
„To jsem si mohl přát rovnou Karlštejn,“ prohlásil Hastrman a hned zkla-

maně dodal: „jenže jsem se tak leknul, že jediný, na co jsem myslel, bylo,
abych ji nekoupil do palice.“

„To muselo křachnout zrovna někde u Stříbrnýho campu,“ řekl Hároš.
Byla to pravda a zrovna tam jsme měli zejtra sraz s Česnekem. Něco měl,
a tak nemohl vyrazit už v pátek, ale slíbil, že na sobotu večer dorazí.

„To jsem zvědav, jestli tam zejtra něco najdem, bylo by to super, obje-
vit třeba meteor. Kámen z hvězd, něco co nepochází z naší planety,“
rozvášňoval jsem se, ale moje slova zanikly v hukotu nejmíň dvou helikop-
tér, který se nad náma přehnaly.

„Tak mám dojem, že po šutru z hvězd touží i někdo jinej,“ upozornil
Hastrman. Zcela zbytečně.

Na naše poměry brzo ráno jsme vyrazili směr Stříbrnej camp, kterej je
ukrytej v bejvalým lomu a ke kterýmu nás ještě čekalo asi patnáct kiláků
plných nástrah, z nichž nejhorší byla hospoda U Štěkavý kočky, která
dokázala spolehlivě způsobit mnohahodinový zpoždění. V očekávání ra-
dostných zážitků jsme stanuli na kopci nad vesnicí a záhy zjistili, že to
nebude tak jednoduchý, jak jsme si představovali. Jindy poklidná víska se
dneska hemžila lidma a byla plná aut a jiných, mnohdy podivných khaki
vozidel. Sestoupili jsme dolů a prodírali se davem novinářů, čumilů,
vojáků několika armád a policajtů směrem k hospodě. Na plácku před ní
stála pásová obluda se spuštěným motorem, která se kolem dokola ježila
pralesem antén. Z jejího středu se tyčil desetimetrovej sloup a na něm se
snaživě otáčela snad třímetrová parabola. Z pásáku pak vedly kabely
oknem přímo do hospody. Do ní se nebylo možný dostat, kolem vchodu
bzučel a strkal se hrozen lidí.

„Jdem oknem,“ rozhod to Hároš, jako první se chytnul kabelu a s jeho
pomocí se bravurně přehoupnul do sálu hospody. Právě na záda zde pří-
tomnýmu lampasákovi, kterej okamžitě začal nadávat. A to netušil, že mu
na nich v příštích vteřinách přistanou ještě dvoje kanady.
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Blízké setkání
čtvrtého druhu

Je zajímavý, jak chování nebo rozhodnutí
jednoho jedinýho člověka dokáže v určitý
chvíli ovlivnit osudy celýho lidstva. U vlád-
ců, diktátorů, filozofů a proroků to ani tak
moc nepřekvapí, ale u celkem neznámýho
a jinak ničím výjimečnýho člověka to za-
razí. Ale může se to stát. Vím to. Od jistý
doby vím, že kdyby ten praštěnej Česnek
dával ve škole víc pozor, mohly se lidský
dějiny od určitýho okamžiku odehrávat
dost jinak. Nebo kdyby aspoň nebyl tak
nenažranej...

Byl pátek večer a k tomu půlka srpna.
Polehávali jsme kolem ohně a čučeli na jas-

Srpen
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V sále to zašumělo. Vstala jedna energická paní a se silně podezíravým
tónem se zeptala: „Čí to bylo letadlo a co to vlastně vezlo? A proč jsou
tady ti Američani?“ ukázala prstem na hranatce. Jeho ksicht se nepatrně
zkroutil do otazníku a generál mu hned začal něco šeptat do ouška. 

Seržantovy rysy zase ztuhly a s přízvukem horkýho bramboru něco za-
syčel.

„Tato informace je tajná,“ přeložil to generál.
„Já ti dám tajnou informaci,“ ozval se zase zmiják, „jestli mi to ne-

řeknete, vezmu traktor a pojedu se na to podívat, je to koneckonců můj
pozemek!“

„Občane, mějte rozum, děláme to hlavně kvůli vaší bezpečnosti.
V žádném případě do toho lesa nevstupujte!“ snažil se uklidnit situaci
krava�ák. 

„Co je pravdy na tom, že na palubě letounu byly jaderné nebo chemické
zbraně?“ převzal iniciativu redaktor z televizního štábu, známej svým na-
nejvýš investigativním přístupem. 

„Nemáme žádnou takovou informaci, která by podobnou skutečnost potvr-
zovala,“ odpověděl krava�ák typicky debilním způsobem tiskových mluvčích.

„Na to ti seru!“ vyjádřil zmiják pocity všech, „koukněte kápnout božskou,
proč byste jinak obšancovali oblast deset kilometrů v průměru.“

„Ale tak Pepo, mírni se, jsi v televizi,“ napomenul ho neš�astnej staros-
ta, kterej zřetelně cítil, že se mu situace vymyká z rukou. To byl pocit sa-
mozřejmě mylnej, protože ji nikdy v rukách neměl.

„To je dobrý, to vypípnem,“ uklidnil ho redaktor a pokračoval směrem
ke generálovi, kterej právě někam zuřivě telefonoval: „Můžete se k tomu
nějak vyjádřit?“

Než se generál dostal ke slovu, rozletěly se dveře a dovnitř vrazil hajnej
Breburda. Byl celej pomačkanej, očouzenej a lehce koktal:

„Lidi, někde u Ďáblova potoka spadnul lítací talíř,“ vřeštěl na celej sál,
„shodilo mě to z posedu. Namouduši, viděl jsem to na vlastní oči.“

Kamery se rázem otočily na něj, v sále se rozpoutala vřava, blesky
fo�áků šlehaly jak při vyhlašování Oskarů. Dokonce i na kamenným ksich-
tu seržanta se objevilo cosi jako zděšení poté, co mu krava�ák pošpital do
ucha překlad.

„Občané,“ zahřímal generál a povstal, „právě jsem obdržel povolení
sdělit vám následující informaci. V noci na dnešek došlo nedaleko vaší
obce k incidentu, který jeví známky toho, že se jedná o blízké setkání
druhého a možná i třetího druhu.“

V sále se rozhostilo ticho, nechápavé u těch, kteří netušili, která bije,
a ohromené u těch, kteří to naopak chápali velmi dobře. Za první skupinu
jako první promluvil zmiják: „A to je jako co?“

„Označujeme tak setkání s tím, čemu se říká UFO. První druh je pozo-
rování, bez toho, že by byl pořízen nějaký záznam nebo nalezeny stopy,
druhý je, když záznam nebo stopy jsou prokazatelně zajištěny, třetí už zna-
mená kontakt s posádkou, víceméně tváří v tvář.“
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Uvnitř panoval chaos. Ve výčepu se přetahovaly alespoň o zdání vol-
nýho prostoru dva štáby znepřátelených televizních stanic, v rohu napro-
ti zoufale bránili místní štamgasti svůj posvátnej stůl před náporem přes-
polních lovců senzací, v přilehlým sále, původně ušitým na míru ha-
sičskejch a mysliveckejch bálů, se na pódiu dohadovala skupinka míst-
ních zastupitelů s nějakým maršálem naší chrabrý armády. Starosta
Vozouch zuřivě mával rukama a cosi tomu evergreenovi valil do hlavy.
Kolem se hemžili maníci v americkejch uniformách a tahali bedny a ka-
bely. Těm velel americkej seržant s hranatým obličejem, hranatým tělem
a hranatým účesem. V jeho ksichtu bylo jenom o málo víc emocí než na
kulečníkový kouli. Přes všeobecnej kravál k nám dolejhaly útržky z proslo-
vu pana starosty: „...občané ... právo na informace... ohrožení životů...
ústavní soud... mezinárodní soud... nemůžete...můžete...“

Procpali jsme se do nejvzdálenějšího kouta sálu a snažili se bejt nevi-
ditelný. Stejně se během čtvrt hoïky objevila parta chlápků v americkejch
uniformách a s M16 na krku se hrnuli se rovnou k nám.

„Blíží se problémy,“ zasyčel jsem a připravil se na nejhorší. Taky jsem
začal horečně shánět slovíčka na nějakou, alespoň trochu uvěřitelnou
výmluvu v angličtině.

„Se na ně můžu vybodnout,“ odseknul hrdinsky Hároš a začal se tvářit
zavile, „tohle je moje země a je svobodná, nějakej amík mi nemá co kecat
do toho, jestli jsem nebo nejsem v hospodě.“

Amíci mezitím dorazili k nám: „Ahoj, to je blázinec co? Netušíte co se
tady děje?“ zeptali se. 

Spadnul nám kámen ze srdce, vyklubala se z nich banda militantních
polobláznů, který z jejich oblíbený bojovky s kuličkovejma kvérama
vytrhla večer stejná ohnivá koule, jako nás z počítání hvězdiček. Složili
svůj arzenál do kouta a posadili se k nám. Na pódiu mezitím dospělo jed-
nání ke zdárnému konci, protože starosta napočítal do pěti na mikrofon,
kterej mu tam mezitím někdo šoupnul, za stoly na něm se uvelebil ge-
nerál, americkej seržant, navíc důležitě se tvářící krava�ák a starosta po-
zval spoluobčany do sálu. Ti se tam nahrnuli v nejrůznějším stavu, od
naprostý střízlivosti až po totální ztřískanost.

„Sousedi,“ zahájil bodrý starosta, „v blízkosti naší obce došlo k mimořád-
né události, podle zpráv tady pár kilometrů dál v lese havarovalo letadlo.
Z toho důvodu byl celý les dočasně uzavřen a bude pod kontrolou armády.“

„A jak dlouho, a jak velká část?“ ozval se navztekanej chasník ve zmi-
jovce pár řad před náma. Starosta se rozpačitě podíval za sebe na gene-
rála a krava�áka.

„Tak, jak to bude nezbytně nutné,“ prohlásil rádoby diplomaticky muž
v obleku.

„A to bude kdy?“ nedala se jen tak odbýt zmijovka, „Mám tam kus lesa
a potřebuju vozit dřevo! A máte vůbec na to právo?“

„Pochopte, je to mimořádná událost nejvyššího zájmu a navíc je to přís-
ně tajné!“
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zóny přistání. Hranáč neváhal a vypálil výstražnou světlici, kterou ovšem
okamžitě vzal vítr a neomylně ji zanesl do stohu, kterej stál mezi lesem
a posledním barákem vesnice. Vzplál okamžitě. V tom okamžiku přerušili
domorodci evakuaci a vydali se hasit, čímž ještě zvedli nápor na kordon.
Hranáč zamyšleně pozoroval hořící stoh a k další palbě už se neměl, takže
se pro změnu rozhodl k výstražný palbě jeden z jeho vojáků. Zvedl M16,
namířil k nebi a stiskl spouš�. Místo očekávaný štěkavý dávky se k nebi
vydal proud žlutých kuliček. Kordon povolil. Voják nevěřícně prohlížel svůj
kvér a patrně dumal, kde se teï potuluje ta jeho pravá puška. Ta se ostat-
ně za chvíli přihlásila sama. Místní dobrovolní hasiči dorazili se svojí čer-
venou Avií a vmísili se do davu lidí, kterej po proražení kordonu běžel
k hořícímu stohu. Jeden z kuličkovejch amíků zakopnul právě v okamžiku,
kdy ho hasičská kavalerie míjela a jeho domnělá kuličkovka spustila.
Výsledkem byla prostřelená přední pneumatika a beznadějně uvízlá cis-
terna. Sálající žár úplně oslepil noktovizory hlídek na kraji lesa a všeobec-
nej chaos kolem stohu nám umožnil nepozorovaně vklouznout mezi
stromy. Tma nás pohltila jako Jonáše velryba.

„Co teï?“ zeptal jsem se, když jsme byli dost daleko v lese.
„Teï asi nemá cenu něco hledat, je tma jako v pytli. Šel bych na kemp

a nechal to na ráno, jestli tam na nás čeká Česnek, už má asi starost,“
navrhnul Hastrman.

„Taky to tak vidím,“ přidal se Hároš, „ale Česnek tam vůbec nemusí bejt,
mají to obšancovaný kolem dokola, i my jsme se sem dostali vlastně
jenom náhodou.“

„O toho se neboj, jestli se rozhod tam jít, tak ho nic nezastaví, já ho
znám,“ řekl jsem.

Nebylo co řešit, a tak jsme šli. Za slabou půl hodinku se ukázalo, že
jsem měl pravdu. Na kempu hořel oheň, do nosů nás praštila vůně dýmu,
pečenýho masa a nějakýho exotickýho koření. Na pařezu seděl Česnek
a labužnicky obíral kost. Měli jsme hlad, že bysme jedli i kobylky, a tak
jsme se radostně vrhli na pečínku.

„Hele, to je moje, chy�te si svýho,“ nezklamal nenažranej Česnek a brá-
nil svoji večeři.

„A co to vlastně máš?“ ptal se slintající Hastrman.
„Králíka, byl úplně krotkej, motal se tady, asi utek z nějakýho cirkusu,

měl na sobě takovej stříbrnej obleček,“ ukázal pod strom, kde se povalo-
valy lesklý hadříky s malejma botičkama. Vyděšeně jsme koukali na Čes-
neka, jak labužnicky ohlodává předposlední, páté stehýnko z jeho lehce
modrozelené a tak zvláštně vonící pečínky.

Jak říkám, kdyby ten praštěnej Česnek dával ve škole při zoologii víc
pozor, mohly se lidský dějiny od určitýho okamžiku odehrávat dost jinak.
Nebo kdyby aspoň nebyl tak nenažranej.
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„Takže nám tady po lese běhají Mar�ani?“ stačila ještě vykřiknout paní,
ale to už sál vybuchnul. Štáby se otočili na pětníku a začali se davem cpát
ven. Osazenstvo se rozdělilo na dvě části, jedna vyběhla ven, rozprchla se
do domků ve vesnici a vzápětí začala zmatená dobrovolná evakuace oby-
vatel, druhá skupina vyrazila směrem k zátarasům. Vyskočili jsme samo-
zřejmě taky, s námi i naši kuličkoví amíci, seržant zařval nějaké povely
a na to se začali z hospody hrnout i amíci opravdoví. V nastalým zmatku
dav napřed rozkopnul arzenál kuličkovek a hned po tom i opravdovejch
M16, takže se zakopávalo o maskáčový postavy, plazící se po zemi a shá-
nějící výzbroj. Události nabraly spád. Seržant, když viděl ten zmatek,
vyskočil oknem a vydal se bránit zátarasy. Venku už byla tma. Dav zvě-
davců se snažil prorazit kordon bojovníků obou armád a proniknout do
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po vagónu, praly se, poš�uchovaly, zkoumaly zavazadla spolucestujících
a nakonec si jako obě� vybraly Hároše. Cvrnkaly mu do popruhů a přezek,
který mu koukaly z báglu, dobejvaly se mu do žracáku a loudily něco
k jídlu. Nakonec nebohýmu Hárošovi šláply na nohu a shodily mu jeho
božihodovej klobouk, na kterej vzápětí rituálně zadupaly. Hároš po tom
příšerným znesvěcení posvátný pokrývky hlavy okamžitě vystartoval:
„Nehrabejte na to, zmetci, urazím vám hnáty!“ řval.

Tím se úplně otočila nevole ostatních cestujících ve vagónu. Ta byla do
tý doby namířena proti těm malejm obludám terorizujícím všechny kolem,
teï se soustředila na soptícího Hároše.

„Říkáme mu Herodes,“ uklidňovali jsme chytrou paní na sedadle za
náma, která už začala nenápadně přesouvat svůj obstarožní deštník
s krutým bodcem na špici do pohotovostní polohy. Naštěstí se za chvilku
vystupovalo. Sotva vlak zmizel za zatáčkou, osaměli jsme na nádražíčku
se skautama. Dě�átkům, tváří v tvář čtyřem drsným dobrodruhům, začaly
tuhnout vytlemený rysy.

„A teï si na vás smlsnu,“ zasyčel Hároš a palec významně zaháknul za
pochvu nože.

„Koho vezmem prvního?“ zeptal se věcně Česnek a Hastrman je obklíčil.
Já se držel vzadu, protože se mi chtělo strašně smát a nechtěl jsem to
kamarádům kazit. 

„Vyfasoval jsem je teprve nedávno,“ povídal omluvně jejich vedoucí,
„a tohle je první naše společná výprava. Navíc mi to odřekl na poslední
chvíli instruktor. Jsou tak nějak zanedbaný,“ koukal na ten zmrazenej
hlouček a nevypadal moc optimisticky. Představil se jako Motýl a i tak
trochu hmyzovitě vypadal. Mluvil docela vysokým a připadalo mi, že i tro-
chu zženštilým hlasem.

„Snad s nima něco udělám, aby nebyly tak hrozný. Jdeme!“ zavelel a vy-
dali se na cestu. Když byli asi tak padesát metrů od nás, vrátila se
paňárům odvaha a začali ječet nanovo. Dokonce k nám přiletěla i šiška.

Hodili jsme taky bagáž na záda a šli za nima. Jenom jsme doufali, že
nebudeme celej den mít společnou cestu. Když jsme je došli, děti to
docela překvapilo, takže na chvíli vyděšeně ztichly, ale jak jsme byli zase
dál, rychle se otřepaly a spustily. Hrůza!

„Stejně jsou zimní vandry takový lepší,“ komentoval to Hároš, „v létě
jsou lesy plný kopřiv, komárů, klíš�at a skautů.“

Byl začátek září a léto mělo na kahánku. Příroda už byla unavená z let-
ních veder a tyhle chladnější dny, prosluněný slábnoucím sluncem a stří-
brnejma šípama pavučin babího léta, oslavovala zpěvem ptáků. Nádher-
nej den, ve kterým se nám nechtělo nikam pospíchat. Byl to takovej
balzám na duši a příslib, že podzim, kterej měl už každou chvíli dorazit,
bude hezkej. Klidnou, až loudavou chůzí jsme dorazili na Šlechtburk, celej
si ho prolezli, podívali se, co je novýho, Česnek se prosoukal tajnou chod-
bou a šli jsme si dělat něco k obědu. Právě jsme přitáhli dřevo, když se
ozval z lesa známej řev oznamující, že se blíží pohroma. Podle okřídlenýho
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Výchova dítek
v Čechách

Z vlaku jsme vystupovali na Letné, což
není slavnej fotbalovej stadion v Praze,
alébrž malá, zapadlá zastávka na železniční
trati do Metodějů. Čekala nás cesta po
Zmijovce na soutok se Sobotnicí a pak
proti jejímu proudu až na camp na Špi-
navce, slavný to trampský boudě. S náma
ve vlaku jelo i šest dětiček, z toho pět ne-
ustále štěbetajících holek a jeden rozjíve-
nej kluk, kterej se před nima vytahoval.
Jako dozor měli chlápka středního věku,
navlečenýho do jehliček a s výrazem zou-
falce ve tváři. Vypadalo to na skauty nebo
něco podobnýho. Dětičky byly veselý, lítaly

Září
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„Jestli je Gábina pustí,“ rejpnul si Hastrman.
„Zeptá se na to Betty,“ vrátil jsem mu to, „doufám, že budeš smět jezdit

aspoň ty!“
„To je snad ještě daleko,“ obrátil list Hároš, a tak jsme prozatím tohle

navýsost odborný téma opustili. Jak se ale ukázalo, ne tak úplně a ne na
dlouho.

V neděli odpoledne jsme se po osvěžení v hospodě Večernice povalo-
vali za plotem u nádraží v Metodějích, když nás z přemýšlení a čekání na
vlak vytrhly povědomý hlasy. Přicházel Motýl se smečkou. Mile nás ale
překvapilo, že se mu asi povedlo je nějak zpacifikovat, protože už tak
neječely a chovaly se až překvapivě slušně. Navíc, už zase s nima byl ten
kluk. Takže ho nezabil! Všechno se to poskládalo kolem nás. Hároš sice
dával nejrůznějšíma posunkama a divokýma grimasama najevo naprostej
nesouhlas s jejich společností, ale nebylo mu to nic platný.

„Tak už jsem je uklidnil,“ chlubil se Motýl, „ale jsem z toho utahanej,
jako bych skládal vagón uhlí.“

„To se ti nedivím,“ ubezpečil ho Hastrman, „jak jsi to udělal? To se daly
přesvědčit a nebo jsi je prostě uštval?“

„Od všeho kousek,“ přiznal Motýl, „nejsou v jádru špatný, jenom je to
pro ně nová situace a neví, jak se mají chovat, rodiče daleko, nejistota,
a tak se jeden před druhým vytahujou.“

„A to je teï budeš brát ven pořád?“ zeptal jsem se ho.
„Snad jo, jestli vydržej,“ odpověděl, „to víš, začátek školního roku, přes

zimu budeme většinou v klubovně, sem tam nějaká ta jednodenní výpra-
va, chtěl bych z nich do léta udělat partu. Jenže mám strach, že je na-
konec přetáhnou nějaký počítače. I tyhle jsem musel donutit násilím, aby
vypnuly mobily. Řeknu vám, už to pár let dělám, ale je to čím dál tím
horší.“

„To bych nedělal ani za zlatý prase,“ ozval se náš Herodes Hároš. Začal
jsem Motýla tak trochu obdivovat, musí to občas bejt dost nevděčný.

Náš rozhovor přerušil jekot, po kterým jsme všichni nadskočili. Chvíli
jsem si myslel, že se Motýlovo svěřenci rozhodli, že ho vyvedou z omylu
o jeho výchovných schopnostech. Ale zdroj byl jinej. K nádraží se blížila
nažehlená mladá paní s taškou přes rameno a jí v patách se potácel asi
tak sedmiletej chlapeček, kterej se řevem dožadoval její pozornosti. Bylo
nám jasný, že naše představy o klidný a pohodový zpáteční cestě rychle
berou za své. 

„Já chci bonbóóóóón!!!!!“ zaječel najednou, aby přidal svý žádosti ná-
ležitou váhu, rozplácnul se na záda do nejbližší louže. Jeho maminka
nevzrušeně vylovila z tašky pytlík cukroví, zvedla synáčka na nohy a dala
mu ho.

Motýl to znechuceně sledoval: „A teï si představte, že mi tohle přihlásí
do oddílu.“

Náš obdiv k němu ještě stoupnul, stejně tak údiv nad tím, že to vůbec
dělá.
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hesla: Je lepší čestně ustoupit, než zbaběle prohrát, jsme se dali na spořá-
danej ústup.

„Co je to za lidi, že už je dávno nebolí v krku?“ kroutil hlavou nevěřícně
Hastrman.

„A ten chudák, co je vede, ten aby měl nervy ze železa,“ připomněl jsem
toho neš�astníka.

„Dobře mu tak, má je mlátit!“ zavrčel dobrotisko Hároš.
„Stejně byl divnej, a ten jeho hlas, třeba to byl pedofil,“ zasnil se Čes-

nek, „zavede je do lesa a tam je odkrágluje!“
Vzhledem k hladu, kterej se mezitím dostavil, jsme dost rychlým tem-

pem dorazili na Lukýn. Nabrali jsme vodu z léčivýho pramene a začali
vařit. Pak jsme se nadlábli a rozvalili se na vyhřátou paseku nad koste-
líkem. Nějak to přišlo, že jsme na tom teploučku a s plnejma bachorama
vytuhli.

Probuzení bylo krutý, kolem nás se hemžily postavičky a štěbetaly. Měl
jsem pocit, že už jsou tam jenom holky, kluk někam zmizel.

Motýl si k nám přisednul: „Tak jsme vás dohnali,“ oznámil nám zcela
zbytečně. 

„Kde máš toho kluka?“ ptal se ho Hastrman, kterej ho taky postrádal.
„Předal jsem ho rodičům,“ odpověděl, zatímco Hároš za jeho zádama

signalizoval přejetím palce přes krk, co si myslí o hochově zmizení.
„Je to špatný,“ pokračoval Motýl, „jezdí už málo dětí a jsou nevycho-

vaný. Hlavně kluků ubylo,“ dodal smutně.
„No jo, a když vyrazí, tak se pak záhadně ztrácejí,“ nadhodil cynik Hároš,

ale Motýl na to naštěstí nereagoval.
„Je to teplej pedofil,“ konstatoval Hároš, když jsme se pobalili a vyrazili

na další cestu, zanechávaje Motýla s jeho právě svačícím údělem na-
pospas osudu. Ohlídnul jsem se přes rameno – právě jim něco vysvětlo-
val, asi využíval chvíle, kdy jim plný pusy znemožňovaly vřeštět.

Nevím, jak se to stalo, ale podařilo se nám je definitivně setřást, už jsme
je pak kolem Sobotnice nepotkali. Asi je opravdu zabil a my byli připraveni
Motýlovi poskytnout alibi.

„Až budu mít děti, vychovám je úplně jinak,“ holedbal se Hároš, „budou
mít přísnou výchovu, aby z nich nevyrostlo tohle!“

„Jo, a až takhle někam vyjedou bez tvýho dozoru, budou taky jako
utržený ze řetězu, protože nebudou vědět, co s tou svobodou,“ utřel ho
Česnek, „já jsem pro naprosto volnou výchovu a svobodnej rozvoj osob-
nosti.“

„Já nevím,“ přiznal jsem se, „ještě jsem nikoho nevychovával, asi to
budu nějak kombinovat, ale řešit to budu, až to přijde.“

„Aby nebylo pozdě, měl bys v tom mít jasno předem,“ podotknul
samolibě Česnek. Hastrman nic neříkal, jenom se usmíval. Asi věděl svoje,
jeho máma se podruhý vdala a měla malý děti.

„Hlavně, aby se mnou jezdily ven, tam je naučím, jak se mají chovat
v přírodě a jak se o sebe postarat,“ povzdychnul jsem si.

44



Šílenec

Někdy člověk udělá dobrej skutek, pro-
tože to tak cítí, protože ví, že dělá správnou
věc. Někdy udělá naopak špatnou věc, pro-
tože se mu to zrovna hodí do krámu a je
dostatečně hajzl na to, aby mu to svědomí
dovolilo. Někdy člověk někomu ublíží a pak
ho to moc mrzí, protože nic takovýho roz-
hodně udělat nechtěl. Ale do určitý doby
jsem netušil, že člověk může udělat dobrej
skutek, i když měl v úmyslu pravej opak.
Tak, jako se to stalo kamarádovi Hejkalovi.

Bylo babí léto, jako když vyšije. V chlad-
ným sobotním ránu jsme se prodírali hus-
tým Mimoděkovským lesem směrem k Ďá-

Říjen
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Přijel vlak. Vzhledem k tomu, že lokálka měla jenom jeden vagón, ne-
mohli jsme se paní s tím malým zmetkem nijak vyhnout. Nastoupili jsme
a dali si záležet na tom, abysme od nich byli na druhý straně. Přes uličku
vedle nás pololežel rozvalenej týpek, na hlavě ohromnou dredovou řepu,
copánkovej plnovous, ruce pokérkovaný jako abstraktní obrázek. Na uších
měl sluchátka, z kterejch dunělo techno tak, že jsme se skoro vzájemně
neslyšeli. Ten člověk musel bejt hluchej! Jak se vlak hnul, začali jsme mu
ty sluchátka závidět. Synáčkovi se podařilo vysypat cukroví po podlaze
vagónu, rozšlapat to, což u něj vyvolalo další hysterickej záchvat.
Maminka ho jenom láskyplně pozorovala a nechala ho, a� se projevuje.
Projevoval se! Začal sbírat trosky bonbónů a vrhat je po okolo sedících.
Ovzduší začalo houstnout, jejich trpělivost viditelně klesala, bylo jen
otázkou, komu dojde první. Zábava s cukrovím hošíka nakonec znudila
a začal se bavit tím, že lidi přepadával a lekal. O dvě řady před náma klim-
bala babka s platem vajec na klíně. A když si takhle chrníte a do ucha vám
vybuchne hroznej jekot, nemůže to dopadnout jinak, než to dopadlo.
Babka vykřikla, v rámci svých možností povyskočila a plato vajec se po-
roučelo k zemi. Dobrá třetina se rozbila, což vydráždilo toho škodiče
k nápravě situace a začal po zbytku zuřivě šlapat. Za chvíli bylo dokonáno.
Babka se zvedla, a vzhledem k okolnostem ještě velmi zdvořile šla po-
žádat maminku toho malýho zločince o jeho zklidnění. Technaře vedle
nás celá scéna zaujala natolik, že sundal sluchátka a se soustředěným
přežvykováním sledoval vývoj událostí.

„Já vám klidně ty vejce zaplatím,“ reagovala maminka a lovila peně-
ženku, „ale, víte, já mu nebudu nic zakazovat. Jsem zastáncem volné vý-
chovy a nechci mu žádným způsobem bránit v rozvoji vlastní osobnosti.
To bych ho deformovala.“ 

Ležérním pohybem podala zkoprnělé babce stokorunu. Malá zrůda
zatím pokračovala v drcení skořápek v nechutnou žlutou kaši na podlaze
vagónu. Šokovaná babka si ztěžka sedla a nevěřícně zírala na bankovku
v ruce. Zato vedle nás se postavil technař, přiklátil se k mamince, krknul
jí do obličeje a povídal: „Máš recht, já měl taky volnou výchovu a je to
super, vole.“ Vytáhnul z tlamy žvejkačku a pomalým, leč promyšleným
pohybem, ji nalepil mamince doprostřed čela.

Na nejbližší stanici vystoupila poté, co vytřela podlahu vlastním sáčkem
a věnovala babce další stokorunu. A jak náš vlak odjížděl, sledovali jsme
se zadostiučiněním, jak na perónu svýho synáčka vytrvale fackuje.
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„Ticho, něco slyším,“ vytrhnul nás z idylky bystrouchej Hejkal. Na povel
jsme strnuli a poslouchali. Zdálo se mi, jako by se k nám po proudu neslo
zase to huhlání, smíchaný se zurčením potoka. Pak se ozval ženskej jekot,
zakončenej mohutným plácnutím do vody a všechno znova ztichlo. To už
jsme zapadli za nejbližší stromy a čekali, co bude.

Za pár minut jsme uslyšeli šplouchání a na hladinu tůně připlavala
nejprve nůše s chrastím a za ní i její majitelka, typická venkovská babka
v květovaný sukni a se šátkem na hlavě. Jednou rukou se držela nůše
a druhou se snažila za stálýho funění a prskání zakormidlovat ke břehu.
Široká sukně na hladině vytvořila kolo, takže babka vypadala jako busta
usazená na plovoucím listu obřího amazonskýho leknínu Viktorie krá-
lovské, kterej pomaloval abstraktní malíř. Vyskočili jsme z úkrytu a po-
mohli babce na souš. Leknín splihnul do podoby urousanýho mokrýho
hadru.

„Děkuju, mládenci!“ řekla, když popadla dech, „já myslela, že to bude
moje smrt.“

„Co se vám stalo?“
„Byla jsem na chrastí a najednou vám na mě vyskočil obrovskej chlap

s dokořán otevřenou hubou. Držel se za krk a něco mumlal. Chtěla jsem
před ním utéct, ale zakopla jsem o nůši a spadla do potoka. Než jsem se
mohla chytit, vzal mě proud. Ani nevím, kam se poděl on.“

Půjčili jsme jí nějaký věci, co jsme měli navíc, zabalili ji do celt a napo-
jili ji čajem s pořádnou dávkou rumu. Zahřála se a dokonce se přestala
klepat. Sotva jí nad ohněm alespoň trochu uschly věci, trvala na tom, že
chce okamžitě domů a hlavně pryč z lesa. Pro jistotu jsme ji šli do vesnice
doprovodit.

Na půlce cesty se proti nám vyřítilo policejní auto s blikajícíma majákama. 
„Co to tady provádíte?“ obořil se na nás strážce zákona bez pozdravu.
„My? My tady zachraňujeme paní,“ ohradil se Hejkal.
„Přišlo nám hlášení, že tady byla jedna rodina přepadena šílencem v ze-

leným,“ koukal na nás s neskrývaným podezřením.
„Ten mě taky přepadnul a tady mládenci mi pomohli,“ zastala se nás

babka.
Vzorně jsme policajtovi nadiktovali všechno, co jsme dneska v lese

viděli a předali mu babku, aby ji bezpečně dopravil domů.
„Radši byste měli taky z lesa zmizet, než se ho podaří chytit. Může bejt

nebezpečnej. Zatím ani nevíme, odkud se tady vzal, žádnej blázinec v oko-
lí ho nepostrádá.“

„Nebojte, my máme pro strach uděláno,“ nafouknul se Hejkal.
„Jenom aby,“ zapochyboval polda, zabouchnul za sebou dveře auta

a nechal nás na lesní cestě samotný.
„Tak snad abysme šli dál,“ navrhnul jsem, když mi nastalý ticho už krou-

tilo ušima.
Těsně po setmění jsme bez dalších hrůzostrašnejch zážitků dorazili na

Stříbrnej camp, kterej leží v jenom starým lomu. Je to pěkně krytý místo,
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blovu potoku. Ten les je protkanej sítí úzkejch asfaltek. Nás hodně rychle
omrzelo po nich �apat, a proto jsme je opustili a šli lesem. Daní za to byla
nutnost překonat nesčetný mlází, křoviska, sem tam i nějakou rokli. Nijak
nám to nevadilo, času jsme měli habaděj, do cíle dnešního putováni ve
Stříbrným campu nám zbejvalo sotva dvanáct kiláků a to se dá za den ujít
i s dřevěnou nohou. 

Právě jsme se chystali překřížit jednu ze silniček, když jsme před sebou
uviděli podivnou scénu. Předcházel jí táhlej jekot ozývající se z pravý strany.
Po silnici se řítila rodinka houbařů, v čele kyprá maminka, za ní dvě holky
pubertálního věku a voj uzavíral otec v gumovkách a rádiovce, ozbrojenej
mohutnou sukovicí. Napřed to vypadalo, že příslušnice něžnýho pohlaví pro-
následuje, ale pak jsme si všimli, že se co chvíli otáčí a mává klackem ně-
kam za sebe. Schovali jsme se do mlází a koukali, co se z toho vyvine. V ne-
změněným pořadí proběhli po silnici asi tak padesát metrů před náma. Za
ozbrojenou hlavou rodiny se řítil obrovskej chlap v maskáčovejch kalhotách
a rozepnutý košili, obutej do rozvázanejch kanad, úplně rozcuchaný vlasy
mu divoce povlávaly ve větru. Hnal se za nima, hubu otevřenou dokořán,
rukama jako by škrtil sám sebe a vydával nesrozumitelný skřeky.

„Pho – ho – h – the, vhy – ha – hla – hy – hu – ha – h – han – hu,“
soupeřilo jeho huhlání s jekotem dam. Řev se vzdaloval, až se rozplynul
v lesním tichu.

„Co to bylo?“ vydechnul kamarád Skinner.
„Psychopat!“ „Šílenec!“ řekli jsme takřka současně s Hejkalem.
„Neměli bysme jim jít na pomoc?“ napadlo Skinnera.
„Ty už budou dávno za horama, při týhle rychlosti jsou za deset minut

dole ve vesnici a tam se ten blázen za nima neodváží,“ odmítnul jsem
možnost projevit statečnost.

Od vesnice se ozval výstřel. Pak další. Netrvalo ani deset minut a za-
slechli jsme to zase.

„Ha – he – ha – hto – huhu – hyhlat,“ huhlala obluda, když se kolem nás
vracela tam, odkud přišla. 

Leželi jsme v mlází a ani jeden z nás tří nejevil touhu stát se hrdinou.
Odvážili jsme se vylézt až dlouho po tom, co v dálce utichnul i ten posled-
ní huhel.

„Nemám z toho dobrej pocit,“ řekl Skinner.
„Třeba je to jenom neškodnej místní podivín a tý rodince nic nehrozilo.

Jenom je vystrašilo to jeho mumlání a to, jak je velikej,“ servíroval nám
těšínský jablíčka Hejkal.

„Z něj by šel strach a hrůza, i kdyby tak nemumlal. Byl fakt obrovskej,“
řekl jsem.

Přešli jsme cestu a obezřetně se vnořili do lesa za ní. V poledne už nám
plápolal oheň na břehu Ďáblova potoka. Seděli jsme na utěšeným trav-
natým plácku na břehu dlouhý tůně, která vznikla, když kdosi neznámej
postavil v nejužším místě toku kamennou hráz. Na ohni spokojeně bublal
kotlík s čajem i ešus s gulášem.
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Duch Starý
řeky

Naše lodě se povalovaly na jednom z ne-
sčetnejch volejů, kterejma Stará řeka oplý-
vá v míře víc než bohatý. Právě jsme sou-
lodili a nebejt proměnlivýho počasí, který
nás před půlhodinkou pokropilo lehkou
přeháňkou, na palubách by mohla panovat
naprostá pohoda. Ještěže teï zrovna hřálo
slunce.

„To je snad nekonečnej volej,“ mumlal
zbědovaným hlasem Hároš, zhroucenej na
loïák, „jestli se takhle povlečeme, tak dnes-
ka nikam nedojedem.“

„Pospícháme snad někam?“ zeptala se
Žížala, jeho háček.
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lemovaný skálama. Camp je za tmy přístupnej po jedný jediný pěšině,
tedy pokud si člověk nechce natlouct tlamu. Cítili jsme se bezpečně. Oheň
hořel a my si pomalu chystali spaní.

Stalo se to bez varování. Nad náma zarachotily šutry a mezi nás se
s mohutným žuchnutím snesla obrovitá postava. Zblízka ten chlap vypa-
dal daleko hrozivějc, než z dálky. Oči se mu leskly, hubu otevřenou v dě-
sivým šklebu od ucha k uchu a velký uzlovatý pracky křečovitě svíraly jeho
vlastní krk někde pod ušima.

„He – hoj – he – he – hme, ha – ham – hic – he – hu – he – ham.“
My dva se Skinnerem jsme se snažili zmizet skokem do tmy, Hejkal,

vedenej instinktem bojovníka vypěstovaným dlouholetým tréninkem v od-
dílu karate, zaujal bojovnej postoj obludě přímo tváří v tvář.

„Já se tě neleknu,“ ledově pronesl k postavě, která ho převyšovala o víc
než hlavu. Pak vyskočil a vy�al soupeři tvrdej hák přímo na čelist. Ten
pronikavě zařval bolestí, pak svěsil ruce a vrhnul se na čutoru s vodou.
Vypil ji na jeden zátah.

„Děkuju!“ řekl chraptivě a posadil se.
Pomalu jsme se se Skinnerem plížili zpět a vůbec nic nechápali.
„Nebojte se mě, já vám nic neudělám,“ pravděpodobně zopakoval to, to

se nám snažil říct hned po tom, co mezi nás spadnul.
„Mám blbej den,“ prohlásil, otřel si z očí slzy a bez ptaní si vzal další

flašku vody. 
To už vypadal úplně mírumilovně, jenom si tak rukou masíroval čelisti.
„A to to začalo tak hezky,“ pokračoval, „včera jsem si pěkně po samo-

tářsku vyrazil na vandr a dneska ráno jsem si pořádně přispal. Do růžova
vychrápanej jsem si natáhnul kalhoty, nazul kanady a labužnicky se pro-
táhnul na sluníčku. Pak jsem si na plnou pusu zívnul a vypadla mi čelist
z pantů! Huba zůstala dokořán otevřená. Chtěl jsem ji vrátit, ale nešlo to
kvůli bolesti. Byla ukrutná. A co horšího, musel jsem si celou tu dobu držet
panty rukama, jinak bych se bolestí zbláznil. Začal jsem hledat někoho,
kdo mi pomůže, nemohl jsem se oblíct, nemohl jsem si zavázat boty,
nemohl jsem se ani napít. Po hodině jsem měl v puse struhadlo, jak mi
vyschla od toho průvanu, jazyk dřevěnej. Zkuste si v tomhle stavu něko-
mu něco vysvětlovat! Jedna rodina přede mnou prchla z lesa a jejich fotr
se mě pokoušel umlátit klackem, v cestě do vsi mi zabránil nějak poša-
hanej myslivec, kterej na mě střílel brokama a donutil mě k útěku zpátky
do lesa. Bába s roštím přede mnou z nějakýho důvodu unikla plaváním.
I policajty na mě někdo poštval. Ještěže jsem narazil na vás! Ještě jednou
děkuju za tu tvoji první pomoc!“

Zhluboka se napil z čutory a obrovskou prackou vděčně Hejkalovi
zalomil palec.
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Jenže ouha, místo tábořiště jenom zatlučený cedule Táboření zaká-
záno! a výhrůžky pokutou. No fuj.

Večer už pokročil, slunce se tak tak z posledních sil drželo nad obzorem.
Ochlazovalo se. Otráveni jsme zase vlezli do lodí, nedalo se nic dělat.

Za další hodinu už byl večer nepřehlídnutelně mezi náma, šero se měni-
lo v tmu a do toho padla mlha, která dodávala řece hodně ponurou atmos-
féru anglickejch blat.

„To nemá cenu, zkusíme tady někde přistát a najít nějaký místo na pře-
nocování,“ vzdal to nakonec Česnek.

„A co pivo?“ zděsil se Flint.
„A jídlo?“ propadly panice děti. V břichách jim kručelo a naše zásoby na

palubách s takovou eventualitou nepočítaly.
„Jestli kvůli těm ožralým debilům dneska večer nedostanu pivo, osob-

ně si na ně počkám, seřežu je jako psi a vypiju jim všechen chlast!“ nedal
se zastavit Flint.

Jenže Česnek už pobíhal ostřicí na břehu a hledal plac. Záhy se k němu
přidal i Hastrman.

„Tady by to asi šlo,“ oznámil nakonec Česnek, ne moc přesvědčivým
hlasem.

Rezignovaně jsme zajeli loděma k nim a chystali se na vylodění. A právě
ve chvíli nouze nejvyšší se na úplně tichý řece ozvalo rytmický šplouchání.
Z chuchvalců mlhy nad řekou se vynořila prastará a neuvěřitelně obou-
chaná a záplatovaná indiánka, stavěná ještě z překližky a vázaná koženej-
ma řemínkama, jak by připlula rovnou z Yukonu. Byla obsazená temnou
postavou v klobouku. 

„Duch!“ vyjekly děti.
Hároš nezaváhal, s Žížalou odrazili od břehu a zamířili k indiánce. V ní

seděl chlapík asi tak sedmdesátiletej, oblečenej do otrhanýho pruho-
vanýho trička a kra�asů z odstřiženejch manžestráků. Na hlavě měl hučku
sešitou z nejrůznějších kousků kůže pocházejících snad ze všeho, co běhá
po naší matičce Zemi. A možná nejenom po ní. V lodi před ním ležel barel
neurčitýho tvaru a barvy, v ruce třímal dřevěný pádlo obroušený na holý
dřevo a na několika místech vyspravovaný drátem.

„Prosím vás, není tady někde poblíž místo, kde bysme mohli přenoco-
vat?“ oslovil ho Hároš zdvořile a Žížala nasadila líbeznej úsměv.

„Ale samozřejmě je,“ odpověděl Duch vesele a ukázal před sebe po
proudu.

„Támhle, jak je to světlo, tam je hospoda a u ní malý tábořiště.“
Podívali jsme se tím směrem. A skutečně, právě v tu chvíli se mlha nad

řekou na několik vteřin roztrhala a tam, kde ještě před chvíli byla úplná
tma, zablikalo světýlko. Prastará kanoe pokračovala v cestě a my hned za
ní. Upádlovat těch tři sta metrů bylo dílem několika málo minut a byli jsme
v cíli. Navzdory mapě tam tábořiště opravdu bylo.

Stany už stály, nám se grilovaly klobásky a Flintovi v žaludku radostně
šplouchalo třetí pivo, když jsem si všimnul Ducha. Právě taky dovečeřel
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Jenom mávnul rukou.
„Podívej se na břeh,“ upozornil ho Hastrman. Nadzvedli jsme s vypětím

všech sil hlavy notně unavený půldenním poleháváním a stočili je smě-
rem, kterým ukazoval. Na břehu se po cyklostezce pohybovala skupina
cyklistů, jedoucí podél řeky a my ji právě předjížděli! Bylo těsně po velký
vodě, a tak řeka, by� na pohled vypadající jako rybník, svižně uháněla.

„Ale stejně je to nuda,“ nedal si říct Hároš a znechuceně sebou zase
plácnul do lodi. 

Flint vylovil kytaru a dal pár drsně námořnickejch a vodáckejch písní.
Pohoda na palubách nabyla vrcholu. Naše sedmiloïová flotila se sunula
řekou směrem k dalšímu jezu, kterej sliboval idylku ukončit, protože byl
nesjízdnej a takovej stav považuje vodák za podraz, za ránu pod pás.
Ještě, než jsme k němu dorazili, mohli jsme se konejšit nepatrnou nadějí,
že bude tak příznivá konstelace stavu vody, že to půjde zkusit alespoň
v singlu. Ale pohled na obludnej válec s vracákem, kterej natahoval svoje
studený pařáty dobrejch šest metrů od jezu, nám to rychle rozmluvil.
Navíc by to ani nebylo výchovný. Byla to první voda, na kterou jsme hro-
madně vytáhli naše potomky, takže skoro v každý lodi bylo jedno dítě.

U jezu jsme přirazili k levýmu břehu a po navigaci tahali lodě nahoru.
Chvilku nám to trvalo, takže nás dohnala partička silně alkoholem posí-
lených kluků, brázdících řeku na dvou raftech. Ani je nanapadlo počkat,
až všechno přeneseme, ale za radostnýho pokřiku vytáhli svoje obludně
velký plavidla mezi nás a dřeli je pod jez. Radši jsme je nechávali projít,
ale ta nemehla se stejně nedokázali na kamenný navigaci vytočit a srazi-
la malýho Hastrmanova syna Méïu tak, že padnul na záda a sklouznul po
šikmý ploše skoro až do vody. Chybělo málo a sletěl by do fakt hnusnýho
vývařiště pod jezem.

„To nemůžete chvilku počkat a nebo aspoň dávat pozor? Debilové!“ řval
na ně Flint svým zvučným hlasem, že na chvilku nebylo slyšet hukot jezu.

Hastrman, Česnek a já jsme brečícího Méïu vytáhli nahoru a holky ho
starostlivě ošetřovaly. Opilci nějak nechtěli pochopit, co provedli a místo
toho se výhružně postavili proti rozzuřenýmu Flintovi. Vychladli až potom,
co jsme se rozběhli proti nim. Urychleně naskákali do raftů a odjeli.

Méïovi naštěstí nic vážnýho nebylo, měl pár oděrek, naraženej zadek
a hlavně se hrozně leknul. Mohli jsme tedy plout dál.

Zbytek plavby toho dne už proběhnul bez problémů, užili jsme si i pár
jezů, tentokrát sjízdných. Vzhledem k suprovýmu stavu vody jsme si je
dávali i několikrát. V podvečer jsme už v zase výborný a pohodový náladě
dorazili ke kempu, kde jsme chtěli přespat. Pohled na něj nás ale nepotě-
šil, na břehu ležely dva rafty a z tábořiště se ozýval řev neblaze povědo-
mejch hlasů. 

„Tady spát nebudeme, to by nedopadlo dobře,“ rozhodně prohlásil
Hastrman.

„Za pět kilometrů je další kemp,“ hlásila Bettyna od mapy.
Nebylo co řešit, při týhle vodě to znamenalo jenom slabou hodinku.
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Další 
generace

Skupinka postav se zastavila na vrcholu
malýho kopce. Otevřel se jim výhled na
utěšenou krajinu plnou lesa před nima. 

„Už abysme tam byli,“ řekl to za všechny
Asty, momentálně náčelník tlupy, kterýmu
pomalu ale jistě začali v souladu s tradicí
říkat šerif. Jejich cílem byla malá bouda,
kterou si s obrovským nadšením vyvažují-
cím naprostej nedostatek zkušeností a ši-
kovnosti postavili na břehu křiš�álově čistý-
ho a hlavně opuštěnýho jezera. 

Všechno to začalo před rokem na jed-
nom mejdanu. Petr, kterýmu teï říkali
Dešvol, tam přitáhnul pár fotek, který obje-

Prosinec
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a chystal se ke spaní. Překvapilo mně, že si jen tak natáhnul spacák na
zem, přiklopil na sebe loï a chrněl. Já, kterej se považuje za drsňáka, jsem
se zastyděl za svůj stan.

Když jsem se ráno vyhrabal ze spacáku, rozdělal oheň a postavil vodu
na kafe, našel jsem ho, jak sedí na šutru, před sebou loï, sbalenej barel
a smutně kouká na řeku.

„Ahoj,“ přišel jsem k němu.
„Ahoj,“ uvítal mě krátkým úsměvem.
„Ještě jednou díky za tu radu včera, málem jsme nocovali někde v roš-

tí.“
„Nemáš vůbec zač, rád pomůžu. Když můžu.“
„Ty to tady asi znáš dobře, co?“
„To víš, už na tuhle řeku nějakej ten pátek jezdím. Každej rok.“
„Vždycky takhle sám?“ 
Zavrtěl hlavou.
„Vždycky to tak nebylo, ale teï už jsem z bejvalý party zůstal na světě

jedinej. Víš, teï i já jsem tady dneska naposled. Tohle byla moje poslední
plavba. Tak se tu se Starou řekou loučím.“

Odmlčel se a já ho nechal jeho myšlenkám, jeho smutku a loučení.
Nebylo mi z toho veselo, najednou mi přišlo líto, že ten čas tak neúpros-
ně běží. A to i mně. Že tady taky možná takhle jednou budu sedět a loučit
se. Taky trochu z toho, že to není opravdovej duch, ale obyčejnej děda –
vodák, kterej se ani na starý kolena nedokázal svý milovaný řeky vzdát.

Abych se zbavil depresivních myšlenek, šel jsem si pro snídani do
kiosku. Přivezli právě čerstvý, voňavý koblihy a to mi rázem zvedlo náladu.

„Tak co? Pokecal jste si?“ ptal se prodavač, když jsem platil, „je tady
každej rok.“

„Ale jo, ale tentokrát je tu prej naposled. Říkal, že je to jeho poslední
plavba.“

„Na to nedejte,“ mávnul rukou, „to už tady vykládal mýmu dědkovi
hodně let zpátky a vidíte, každej rok se tady znova objeví.“

Podíval jsem se po chlápkovi a jeho lodi, ale na břehu už bylo jenom
prázdný místo.
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valo dlouho a začali stavět boudu. Od tý doby měli svůj stálej camp. Tam
teï mířili. Dole v údolí tekl potok, vytékající z jejich jezera.

„Tak jdeme,“ přisvědčil Astymu Dešvol a svižně se vydal dolů. 
„Máme do setmění co dělat, abysme se tam dostali,“ podotkla Kajka

a šla pěšinou za ním. Asty pomohl na nohy Majdě, jeho ségře. Vořech
s Burákem, jednovaječný dvojčata, se lenivě zvedli a nahodili na záda
vlastnoručně spáchaný krosničky a loudavě uzavírali karavanu. Kolem
potoka vedla zvěří vyšlapaná stezička, tak akorát široká, aby se tam vešla
bota, postupovali tedy dost pomalu. Tůně v potoce se hemžily nejrůznější-
ma potvorama. Každou chvíli se museli přes potok brodit, přeskakovat
nebo přelejzat po kmenech na opačnej břeh, jak se kolem toku stezka
klikatila. Byli asi kilometr od cíle, když Vořech, těsně po tom, co doskočil
na travnatej drn břehu, ztratil rovnováhu, zařval a pozadu se řítil do tůně.
Byl právě uprostřed pádu, když se potkal ve vzduchu se svým bráchou,
kterej přeskakoval za ním. Výsledkem srážky byla nedobrovolná, hromad-
ná koupel v ledový vodě. Na chvilku zmizeli zbytku, kterej přeslechnul díky
zurčícímu potoku i to dvojnásobný šplouchnutí.

„Kde jsou dvojčata?“ všimla si první jejich zmizení Kajka.
„Jsou to lenoši,“ konstatoval s despektem Asty.
„Počkáme na ně?“ zeptal se Dešvol, „ale měli by sebou hodit, stmívá

se.“
A pak se najednou deset metrů od nich začala na břeh soukat zmoklá

příšera, která prskala a pustě klela. 
„Jak můžu mít za dvojče takovýho vola?“ nadával Burák a vytahoval

z vody napřed jednu, pak druhou krosničku a nakonec už zmiňovaný
dobytče, který to celý zavinilo. 

„Kdybys do mě nenapálil, tak jsem to ustál,“ bránil se Vořech, samozřej-
mě úplně neoprávněně. 

„Já ti dám, že bys to ustál,“ ohradil se Burák, kterej právě dřel bráchu
z tůně. Chvíli to vypadalo, že ho tam pošle zpátky, nakonec přeci jenom
byli oba na souši.

„Chcete něco půjčit nebo radši doběhneme na boudu a tam se usušíte
a převlečete?“

„To už dojdeme,“ pravil hrdinně Vořech a frajersky si nadhodil krosničku
na záda. Zapomněl ovšem, že namočením poněkud nabrala váhu, takže
ho setrvačná síla roztočila, ztratil rovnováhu a poroučel se znova do vody.

„Že jsi to neustál,“ neodpustil si Burák, „teï už to na mě nesvedeš!“
Vořech nic neříkal a jektal zubama. Voda z něj crčela v proudech, stál

po pás v tůni a jeho sebeúcta byla v troskách. Ostatní chvíli nevěděli, jestli
ho mají litovat anebo se chechtat. Nakonec to dopadlo tak nějak napůl.
Pak už ho vytáhli všichni, opatrně i s báglem postavili na nohy a mírným
poklusem se přesouvali k jezeru. Za chvilku tam byli a zapálit oheň,
poshánět pro oba neš�astníky suchý věci a ty mokrý rozvěsit kolem ohně,
bylo dílem okamžiku. Dali vařit grog, nápoj, jehož tajemství přípravy jim
prozradili pamětníci. Nějak se na něj zapomnělo. 
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vil v rodinným archívu. Pocházely ještě ze starý vlasti, z níž přišli předci
všech přítomných, a ukazovaly partu lidí v zeleným, s divnýma klobouka-
ma na hlavách, s nejrůznějšíma batohama, jak se potulujou krajinou, sedí
u ohně, plujou na podivných plavidlech po řekách. Byla to náramná
legrace, padlo spoustu vtipných i rádoby vtipných poznámek. Fotky půso-
bily hodně archaicky, jak by taky ne, když ukazovaly dobu vzdálenou už
minimálně čtyři generace. Po půlnoci někdo dostal geniální nápad, že by
se to mělo taky zkusit. Dešvolovi se to tenkrát moc nelíbilo, říkal něco
o neúctě k předkům a k vlastní historii, ale stejně už nebyl nikdo, kdo by
ho byl schopen vnímat. O tejden pozdějc, když už všichni vystřízlivěli, ti
nejodvážnější opustili pohodlný a bezpečný prostředí kovu, skla, betonu
a plastu a vydali se do drsný přírody. Zatím jenom na jeden den, s tou
drsností se to zase tak nesmí přehánět. Terénním vznášedlem se dostali
na kraj lesa patnáct kilometrů od jejich města a tam ho nechali. Odvážně
se vnořili do porostu, ušli asi půl kilometru a uspořádali mejdan. Moc
dobře to nedopadlo. Nejenom, že se ukázalo, že udělat oheň není zas tak
jednoduchý, stejně složitý se ukázalo i jeho zvládnutí, což odneslo
hezkých pár kousků oblečení a jeden stan, kterej si kdesi vypůjčili. Hodně
účastníků akce bylo poněkud zaskočeno faktem, že příroda není ani kli-
matizovaná, ani vyhřívaná a na noční chlad nebyli vůbec připraveni. Taky
nájezd nejrůznějšího hmyzu byl něco úplně nečekanýho a rozhodně nebyl
ničím vítaným. To všechno způsobilo, že valná část už značně po-
droušenýho osazenstva campu se ještě před půlnocí dala na neslavnej
ústup. Posbírali žalostný zbytky výstroje a připomínajíc poraženou armá-
du se pokorně vrátili do bezpečí civilizace. Valná část, ale ne všichni.
S několika se stalo něco divnýho, co je přimělo zůstat přes noc, přestože
na to nebyli vůbec vybaveni. Praštila je do nosů podivná a pro ně nezvyk-
lá vůně hořícího dřeva, zvuky nočního lesa přinesly příjemný mrazení
v zádech, hvězdy nad hlavou šeptaly bezhlesou pohádku o dálkách. Příro-
da najednou nebyla cizím a nepřátelským prostředím, ale přívětivým, leč
drsným přítelem. Les si vybral jejich duše a nenávratně je získal do svý
moci. Jejich úpisy byly napsaný stopama jejich bot na stezkách, mozola-
ma, puchejřema a škrábancema na jejich kůži. Až do svítání se choulili
kolem ohně, klepali kosu, poslouchali hlasy probouzejících se ptáků. Když
vyšlo slunce, padli do vyhřátý trávy a spali. Probudil je až příchod záchran-
ný výpravy, kterou zorganizovali po vystřízlivění noční uprchlíci. Byli už
zase vypucovaný a navoněný a nemohli věřit, že se někdo rozhod přečkat
noc venku!

Tejden na to byli v lese znovu. Bylo jich šest, všichni ti, kteří týden před
tím zůstali. Poznávali přírodu, byl to úplně novej pocit, porovnávali vlastní
prožitky s tím, co jim nabízela 3Dvize, najednou mohli cítit vůně, cítit vítr
na kůži, sáhnout si na kůru stromů, popálit se o oharky, nechat se poští-
pat hmyzem, vidět zvěř, vyzkoušet si její plachost a instinkty. 

To se stalo vloni. Teï, po roce, už byli skoro ostřílení zálesáci. Když se
vydali proti proudu jednoho z potoků do kopců a narazili na jezero, netr-
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„Jste samozřejmě úžasný,“ uklidnil je Asty, „ale mohly by se od vás
něco naučit a pomoct vám s vařením.“

„To jedině,“ řekla už smířlivějším tónem Majda.
„Stejně by mě zajímalo, jak to tam tenkrát vypadalo,“ dumal Vořech

a natáhnul ruku s klackem, na kterým sušil košili, blíž k ohni. 
„Muselo tam bejt hrozně lidí, měli daleko větší hustotu obyvatel a lidi

asi tenkrát taky víc jezdili do přírody,“ mínil Burák, „a necpi to tak blízko
ohně, chytne ti to!“ upozornil ještě Vořecha.

„Neboj, mám to pod kontrolou.“ 
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„Mám pro vás překvápko,“ začal Dešvol, když se konečně všichni usadili
kolem ohně a připravovali si dlabanec.

„Sem s tím, já sním všechno,“ špatně si to oznámení vysvětlil Asty a zvě-
davě pokukoval po Dešvolově hrnci.

„Netěš se, k jídlu to nebude,“ zklamal ho a pokračoval: „pátral jsem v ro-
dinným archívu a našel jsem naskenovaný starý kroniky. A jsou v nich
podobný fotky, jako jsem našel prve a navíc spousta zajímavých informa-
cí.“

„Čí byly ty kroniky?“ zeptala se Majka.
„Říkali si trampská osada Daisy a jezdili dlouhý léta do přírody společně,

pořádali nejrůznější další zajímavý akce. Taky jsem se z toho dozvěděl
spoustu informací o jejich vybavení i o tom, jak to tenkrát v tý době a ve
starým domově chodilo.“

„Jak se to vlastně dostalo do vašeho rodinnýho archívu?“ ptal se Asty.
„To mi taky vrtalo hlavou, ale nakonec jsem na to přišel porovnáním

dalších rodinných fotek. Ty lidi si tam říkali přezdívkama, jako my dneska,
takže jsem napřed tápal. Jména jako Česnek, Hastrman, Baky, Hároš,
Rook, Betty, Bobina, Gábina a Žížala, mi napřed vůbec nic neříkaly. Pak
jsem ale porovnáním fotek zjistil, že Rook a Gábina byli moji pra-pra-
praděda a pra-pra-prababi z tátovo strany.“

„Vidíš! Aspoň víš, po kom jsi to podědil,“ podotknul Asty,
„Moc se nesměj,“ ohradil se Dešvol, „jestli se nepletu, tak Hastrman

s Betty jsou pro změnu tvoji předci, tady dvojčata zase pochází z rodu
Hároše a Žížaly, Majda má mezi prapředkama Bobinu, Kajka zase Česne-
ka.“

„Panečku, tomu se říká dědičnost!“ podivil se Vořech.
„Zvláštní, nepamatuju se, že by doma o tom někdy někdo mluvil,“ řekla

Kajka.
„Našel jsi v tý kronice, jak se stalo, že se naše rodiny ocitly nakonec

tady společně?“ ptal se Dešvola Asty.
„Zatím ne, nebyl čas to zkoumat podrobně, těch kronik je šest, ale jak

jsem to prolistoval, vypadá to, že ta parta fungovala ještě další generaci
a pak to najednou všechno skončilo.“

„Asi přišlo stěhování. Zajímavý, budu muset vyzpovídat rodiče, jestli
něco neví nebo taky nemají nějaký záznamy,“ řekla Majda a přiložila na
oheň.

„Kdo ví, jestli tenkrát mohli všechno vzít s sebou, třeba se to už nikdy
nedozvíme,“ napadlo Buráka.

„Mohli bysme taky zjistit, jestli někdo další z našich známých nemá
mezi nimi taky svoje předky, třeba by se k nám přidal,“ navrhnula Kajka.

„To můžem, ale je nás dost, já bych do party nikoho dalšího netahal,
mně se to líbí tak, jak to je,“ nesouhlasil Dešvol.

„Další holky by neškodily,“ připomněl Asty.
„My ti nestačíme?“ jednohlasně a dost uraženě se ozvaly Kajka s Maj-

dou.
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„Tak asi tenkrát neměli virtuální realitu,“ připomněla Kajka, „dneska si
každý nasadí brejle a sluchátka na hlavu a nemusí nikam jezdit.“

„To se přece nedá srovnávat, ne?“ ohradil se Dešvol.
„Tak to těm pakům, co právě sedí doma s přiblblým výrazem, vysvětli.“
„Máš pravdu, v těch kronikách je vidět, že fakt bylo v přírodě někdy

hodně těsno, hlavně na řekách, ale třeba i lesy nebyly zdaleka tak rozsáh-
lý, každou chvíli vesnice a kolem pole.“

„Aspoň nemuseli tahat s sebou tolik zásob, mohli si nakoupit a zajít na
jídlo,“ řekla Majda a masírovala si namožený ramena.

„Jojo, každý má svý, ale já bych neměnil,“ konstatoval spokojeně
Vořech. Vzápětí překročila teplota dávno suchý a postupně se dál ohříva-
jící se košile zápalnou teplotu a supermoderní ultrasavej materiál s hla-
sitým „Puf“ vzplál. Neš�astnej majitel stačil ubohý zbytky košile uhasit
v jezeře a šel pro jistotu sesbírat ostatní šatstvo z improvizovaných sušáků
kolem ohně. 

Burákovo: „Já ti to říkal,“ zaznělo už úplně zbytečně.
„Fuj, to je puch,“ ohrnula nos Kajka, „pořiï si něco pořádnýho, tyhle

umělotiny se k ohni fakt moc nehodí.“
Oblečení byl jejich všeobecnej problém, moderní doba už skoro opusti-

la přírodní materiály a získat je byl složitej úkol. Navíc to bylo považováno
za výstřední luxus a podle toho vypadala i cena. Z toho důvodu byla jejich
výstroj pestrou směsicí toho, co dům, kamarádi a lecjaké další zdroje daly.
V poslední době se jim dařilo sehnat hlavně nejrůznější kůže, ze kterých
si šili a nejtovali nejroztodivnější oblečky. Vycházeli přitom ze starých
fotek a kreseb lovců, ze starých filmů a hlavně z vlastní fantazie a zku-
šeností. Předháněli se v tom, kdo to bude mít lepší, a nedali se odradit
výsměchem svých vrstevníků, kterej občas nevyhnutelně odměňoval je-
jich výtvory.

„Já vím, ale zrovna u trik a košilí moc na výběr nemám,“ bránil se Vo-
řech.

„No, teï už opravdu ne, to jsem zvědav, v čem budeš chodit zítra,“
pochechtávalo se jeho dvojče.

„Neboj, půjčím ti svoji vestu, s nahýma rukama budeš vypadat drsně,
a stejně má bejt celej víkend teplo,“ uklidni ho Asty.

Byli po jídle, grog už jim došel. Začaly se klížit oči. Padala rosa. Protože
to na déš� nevypadalo, bylo jasný nebe a vlahá noc, opovrhnuli pro tuhle
noc pohostinným přístřeším jejich boudy a rozložili si pytle a deky přímo
na plácku kolem ohně. 

Pak už jenom leželi kolem plamenů a rozjímali o tom, jak to bylo dřív
a jinde, jak to je teï, a představovali si, co bude, plánovali pátrání po vlast-
ní minulosti. Dešvol přihodil do ohně další velký poleno a z plamenů vy-
razil proud jisker. Stoupaly k tmavýmu nebi a ke vzdáleným hvězdám.
A možná až k tý jedný, dvacet světelných let daleko, kolem který kroužila
stará a unavená planeta Země, jejich dávnej domov.
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