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O LITERÁRNÍM KLUBU 
Naše spisovatelská skupina se schází první úterý kaţdého měsíce v roce. 

Jsme velmi pisatelsky čilí a při příchodu na schůzku máme pod paţí velmi mnoho napsaného 

materiálu, a to i přes to, ţe někdy máme psací krizi. Občas pro usnadnění našeho psaní píšeme 

v metaforách. 

Nejvíce popsaného papíru najdeme ale u kaţdého doma. Ano, u kaţdého doma v nějakém tom 

šuplíku. Jsou to romány, které však někdy stojí za to začít číst. 

Úplně jsem zapomněl představit naši spisovatelskou skupinu. Jsme ţeny a muţi různého věku 

a scházíme se v různém počtu.  

Jsme pověrčiví, kaţdý máme své šťastné číslo, oblíbený den, barvu, spisovatele…. Píšeme 

básničky, povídky, pohádky, a někteří z nás psaní tak propadli, ţe říkají, ţe píší i romány. 

To, ţe píšeme, je velmi zajímavá činnost. Kaţdým psaním nám začíná nová osobní kreativní 

cesta. A to, ţe se k tomu ještě scházíme a vzájemně si pročítáme naše drobná literární dílka, je 

ještě zajímavější činnost a velká odvaha. Odvaha se literárně odhalit, svléknout a dát 

nahlédnout do své kuchyně a svého intimního světa. 

…..A tak vznikla společně malá, drobná kníţka nás všech, kterou se chceme odhalit více 

lidem a ukázat jim, ţe psaní do šuplíku je nádherná věc, ale pouze v tom případě, ţe jednou za 

čas necháme do něho nahlédnout i svého kamaráda, přítele či blízké okolí…Nahlédněte tedy 

do našeho světa také Vy………. 

Petr Korč 
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Listopad 2015 
Slova: ţloutek, věšák, list, hodiny, ţíţala, pírko 

 

 

 

PODZIM ( JÁN BAZGER) 

 

Lehounce, jako pírko, 

nebo jako motýl, 

co se touhou opil, 

ve větru se vznáší javorový list. 

A za ním další, rudý, 

jako ţíţala zkroucený, 

k zemi padá. 

Jiný zas zářící, 

jako ţloutek 

lítá vzduchem snad půl hodiny. 

Lépe neţ papírový drak. 

Nakonec se na keř pověsil, 

jako na věšák. 

„Ţe je tady podzim!“ můţeme z něj číst. 

 

 

 

 

 

 

LOUKA            (MARIE BRABCOVÁ) 

 

Sedím na louce plné pampelišek 

jsou ţluté jako ţloutek 

a čmelák na basu hraje serenádu. 

Pod listem ţíţala svůj úkryt našla 

kdyţ slunce vysvitlo a zašla mračna. 

Nad hlavou motýli si rande domlouvají 

a ptáčci, co prolítli, ztratili pírko znenadání. 

Leţím na voňavé trávě 

a cítím horkou zemi 

v tom odpoledním čase 

Oddávám se snění. 

Otvírám oči, uběhlo pár minut či hodin. 

Mraky visí na obloze jako na věšáku 

lehce se pohupují a smějí se ptákům, 

co chtěli by k nim doletět. 
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SEDÍM U STOLU             (IRENA DUBIELOVÁ) 

 

Sedím u stolu 

Před sebou prázdný list 

Přemýšlím o úkolu 

V hlavě prázdno, chybí mi nit 

Co napsat, aby se to rýmovalo? 

A ze zadaných slov nic nechybělo? 

A tak sedím 

Na papír hledím 

S perem si pohrávám 

V duchu tiše nadávám 

Co je to za blbost! 

A řeknu si a dost! 

Teď si dám kafe 

A pak snad mi mozek zapne 

Jé, jak mi je teď blaze 

Do přírody mě to táhne 

Podívám se na hodiny 

Sundám kabát z věšáku, 

Nahodím šál okolo krku 

Snad se ztiším 

Na procházce podzimním listím 

Chůze lehká jako pírko 

Slunko uţ zapadá 

Má barvu ţloutku 

Je to paráda 

Co stvořím, to bude dílko, 

A tak mě něco napadá 

Jdu domů, sednu v koutku 

pustím rádio a slyším píseň 

Chytila jsem na pasece ţíţalu, ţíţalu, ţíţalu, 

protoţe utíkala pomalu 

A je to tady! 

Dam to dohromady! 

Vše, co jsem proţila 

hodím na list papíru 

Tuhle báseň na míru 

A řeknu vám, pořádná fuška to byla 
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TAKY ZKUŠENOST                 (STANISLAV FILIP) 

 

Je to uţ půl roku, co ţena mi utekla s cirkusákem. 

Sice jsem ho poslal k zemi levým hákem, 

jenţe mi to stejně nebylo nic platné. 

Teď na milování mám uţ jen vzpomínky matné 

a z nouze jsem navštívil hospodu U Beránků. 

V době, kdy řádní lidé ukládají se k spánku, 

já seděl sám u stolu, fernet jsem popíjel, 

a tak jsem se ze ţalu pomalu opíjel. 

Pak přišla ke mně ţenská - všichni jí říkali Sibyla. 

Rozhodně lehká jak pírko nebyla, 

jenţe jsem byl vděčný i za tuhle společnost. 

Vţdyť samoty jsem vytrpěl uţ dost 

a abych řekl pravdu, dál uţ mě nebaví 

ţít jak kůl v plotě bez druhého pohlaví 

a tak jsem si ji prohlíţel (tak nějak potajmu) 

a v duchu ji zatáhl do svého podnájmu, 

kde bychom spolu na posteli 

společně psí kusy vyváděli 

aţ do samotného rozednění. 

Něco je ovšem realita a něco jiného chtění. 

Kdyţ na hodinách odbilo půl jedné, 

povídala, ţe se odtud zvednem, 

ţe mě tak zve do svého budoáru. 

Co to obnáší, jsem neměl ani páru; 

pochopil jsem to aţ v něm samému, 

kdy přes hubu praštila mě vůně parfému. 

Přiťukli jsme si jakýmsi červeným vínem 

a pak uţ mě táhla k posteli s baldachýnem. 

V tom vínu měla cosi přimícháno, zdá se; 

všechno pak šlo jak na běţícím páse - 

já na té posteli ocitl se záhy 

bez vlastního přičinění zcela úplně nahý 

a vzápětí mě zavalily ty její věšáky. 

To mě však uvedlo v pořádné rozpaky - 

věděl jsem totiţ, kdy během několika chvil 

ţe bych se pod nimi zcela udusil, 

a jako ten tonoucí, co stébla svého se chytá, 

tak jsem se začal jako ten šílenec zmítat 

a na milování jsem neměl ani pomyšlení. 

A to jsem s ní chtěl být aţ do rozednění! 

Aţ tehdy zjistila, co se to se mnou děje 

a tak mi ty prsy sundala z obličeje 

a já se konečně mohl nadechnout. 

Vyčítal jsem si v duchu, jaký jsem to bloud, 

ţe jsem se k tomuhle nechal zlákat 

a z hospody nešel domů hned, jak se začalo smrákat. 

Z toho všeho nebyl jsem zrovna moc při chuti 

a ještě při představě, k čemu mě přinutí, 
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mé ohanbí přestalo fungovat. 

Já se té ţenské začínal skoro bát! 

Při pohledu na něj trpce se zasmála 

a pronesla na půl úst, ţe je jak ţíţala 

a jestli si s ní pak chci ještě něco uţít, 

měl bych se teď hned co nejrychleji vzmuţit. 

Kázala mi vypít dva syrové ţloutky 

prý to dělá dobře na tělesné choutky. 

To uţ pak se mnou zacloumala zlost 

a řekl jsem té dámě: „Tak to by stačilo! Uţ dost! 

Nebudu tancovat podle vaší noty!“ 

Pak jsem se natáhl pro kalhoty 

a pro střevíce jsem šel do předsíně. 

Vypadalo to všechno, jak ve špatném kině; 

více k ní nepřijdu, to jsem si jist - 

a proto, čtenáři, obraťme list. 

 

 

 

 

 

 

 

 

MILUJI JARO              (LADA KUČEROVÁ) 

 

Miluji jaro, malá kuřátka  

počátek ţivota – ţloutek, bílek  

je jistá jistota  

jistota počátků  

jistota peříček  

jistota návratů  

do rodných hnízdeček.  

Hodiny tikají  

a z věšáku času  

listy nám padají  

víc neţ mých vlasů  

ţíţalky vzpomínek  

derou se na světlo  

má lásko jediná  

to nám to uteklo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 

 

TVŮRČÍ ÚKOL                  (FRANTIŠEK NAGY) 

 

Jaro setrvává v nedohlednu, 

ticho halí zkřehlé břehy jezera, 

příchod zimy zrakem kajícným vzhlédnu, 

s touhou vyčkávám do večera. 

Rybář nahazuje bambusový prut, 

na rybu zabrala neškodná návnada, 

osudná stala se chuť, 

okouna zahubila nevinná ţíţala. 

Kapky duhy v dlaních chci ukrývat, 

roj světlušek v čase ztracen, 

kouzlem půvab noci nerozjasněn, 

sám sebe na to se nemohu ptát. 

Podzim zmírá očima hýřilce, 

tahy marně maloval štětcem, 

pokračovat nemohu ve snílce, 

kéţ bych byl slepcem. 

Básník ohluchne pro krásu, 

v duši něha zavzlyká, 

neschopna síly hlasu, 

na svět širý dívá se poeta. 

Stromy holé zůstaly zajaté, 

šepot tichý zbyl za to, 

listí větrem odváté, 

odstíny ţloutků skrylo bláto. 

Ztrátu trvalou pociťuji, 

ţalem se chtělo vypsat pero, 

na kaţdý list papíru krvácelo, 

kapičky inkoustu inspiruji. 

Věšák starý v kamnech zapraskal, 

ručičky ještě vidím na hodinách, 

skálu roztrhla voda zamrzlá ve skulinách, 

bránit se pokušení jsem přísahal. 

V srdci ponechám si dětský hřích, 

štěstí dlouho mi nevydrţí, 

zármutek vyléčí smích, 

kéţ pírka místo kamenů na mě prší. 
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V PODZIMNÍM PORYVU                  (KAREL SIKORA) 

 

V podzimním poryvu větru 

spadl mi list dubu na okap pokoje 

a já vestoje u okna koukám 

jak se dál vznáší k nebi jako pírko 

Kouknu na hodiny 

Jémine! 

kárání mě nemine 

Mám být v divadle 

a já tu sleduji listy povadlé 

Dojídám snídani v běhu 

kloktám na zpevnění hlasu ţloutek 

trala laaa... ţíţala 

pádím dolů na taxík, fešák 

pouze v košili 

sako a kabát zdobí domácí věšák 

 

 

 

 

ZA SNEM               (ROMAN ŠTOLFA) 

 

Pro ţloutek šel bych světa kraj. 

Bez klobouku bos i bundu na věšák si dal. 

S listem v ruce pro pírko přes plot skočil. 

Hodiny signál tikají, abych přípravy uţ skončil. 

Do toho upřímná ţíţala Jůlie od srdce se směje 

a diví se: Co ţe se to děje? 

Já nemusím jít světa kraj, 

abych vaječinu dobrou udělal. 

Bude mi chutnat, já splnil úkol. 

Je tu všechno: Ţloutek, věšák, 

list, hodiny, ţíţala i pírko. 

Nezbývá, neţ popřát si hezký den, 

a vyrazit si za svým snem. 

 

 

 

 

CESTA ŢIVOTEM           (ANNA VOJTĚCHOVÁ) 

 

Hodinu od hodiny nám ţivot ukrajuje čas 

neposlušné pírko se snaţím chytnout do dlaně 

list nepopsaného papíru se přilepil na okraj stolu 

asi zbytkem ţloutku z ranní snídaně... 

Kličkuji časem a uniknout se snaţím 

jak ţíţala po dešti v kaluţi na chodníku 

jsem věšákem na city své doby 

při vší smůle nebo štěstí mám kliku... 
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Prosinec 2015 
Slova: pátek, vidlička, vegetarián, orloj, strom, myška, hlavoun, ţal 

 

 

 

 

PÁTEČNÍ NÁLADA           (JÁN BAZGER) 

 

V lahůdkách na rohu stojím malou frontu. 

Vzhledem k mému bankovnímu kontu 

čekám pouze na půlku chleba, 

čtvrtku měkkého tvarohu 

a dvě mléka v krabicích. 

Jedním okem občas kouknu směrem k oknu 

na seniora sedícího u nízkého stolku, 

co zasněně kouká se ven, 

jako by myslel na nějakou holku. 

Pak, jako do ţivého tvora, 

vztekle vidličkou do ohřátého párku bodá 

a namáčí jej v hořčici. 

Kousek opodál k vedlejšímu stolku usedl mladík. 

Taky ne vegetarián. 

Ten pojídá guláš s knedlíkem. 

Tiše, jako myška sedí 

a stejně upřeně hledí 

tím samým oknem ven, 

někam do koruny vysokého stromu, 

jako hlavoun v Praze, z baru na orloj. 

Jenomţe tenhle je v montérkách. 

Utírá si kapesníkem z čela pot 

a stavební sutě prach. 

I kdyţ je uţ pátek a jistě jiţ brzy půjde domů, 

v očích se mu zračí smutek, 

jako by měl v srdci hořkost - ţal. 
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PÁTEK TŘINÁCTÉHO                    (MARIE BRABCOVÁ) 

 

Je pátek třináctého, jdu pomalu městem. 

To město plné historie, kde psaly se dějiny 

má starodávné hodiny. 

Orloj zvoní, postavičky chodí. 

Lidé se při nich zastaví, foťáky cvakají. 

Stojí tiše jako myšky 

kdyţ se na ně smrťák kouká z výšky. 

Město plné turistů, umělců i hlavounů. 

A já jdu. 

Svatý Václav hlídá náměstí 

kde lidé sedí pod korunami stromů. 

V restauraci ke stolečku sedám 

a něco k jídlu pro vegetariány hledám. 

Vybral jsem si několik druhů sýra 

dvojku dobrého bílého vína. 

Kdyţ pak vidličkou své jídlo pojídám 

padl na mě ţal. 

Je pátek třináctého 

a já jsem v tom velkém městě sám. 

 

 

 

 

 

JAREK SLAVÍ                      (ROMAN ŠTOLFA) 

Bylo to jednou  

takhle ráno v pátek.  

Vidlička Jarek  

měl právě svátek.  

Myška ho ze snu probudila,  

kdyţ noţku mu čumáčkem políbila.  

Ţil skromně.  

Nebyl ţádný hlavoun, pán.  

Zato rovný jak strom a vegetarián.  

On uměl to s kosou.  

Ţal na nedostupných  

místech pro stroje.  

A protoţe měl dnes ten svátek,  

vyrazil podívat se do Prahy.  

Na postavičky z orloje. 
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POVĚRČIVÝ                 (STANISLAV FILIP) 

 

Mí přátelé se uţ pár roků neskonale diví, 

ţe od osudného dne teď bývám náramně pověrčivý. 

Ten den byl pátek; krásné ráno, kdyţ jsem vyjel z domu - 

navíc bylo třináctého, abych dodal k tomu. 

Vegetariánem jsem odjakţiva, co si pamatuji - 

ţivím se jen zeleninou - teda kromě tují. 

Přesto tělo mám tak velké, jak jeden z bratří Kličků - 

pořád musím mít však sebou něco „na vidličku“. 

Na té tiché lesní cestě ţádný provoz nebyl - 

kdo by tady mohl bourat? Snad jen pěkný debil. 

Začalo mi kručet v břichu. Co bych si mohl dát? 

Vţdyť ho mám přece tady v misce, vzpomněl jsem na salát. 

Říkal jsem vám, ţe byl pátek a třináctého k tomu; 

vyhýbal jsem se malé myšce, však nevyhnul jsem se stromu. 

Odneslo to naštěstí jen zpětné zrcátko, 

co však nastalo hned potom, zvěděl jsem zakrátko. 

Za tím stromem dva milenci s autem parkovali 

a k nim mě právě popostrčil ten šťouchaneček malý. 

Najednou ten bavorák byl plný ţenského nářku - 

měl tam totiţ jeden hlavoun svoji sekretářku 

a kdyţ se ten můj malér na lesní cestě stal, 

právě něco té sekretářce do ouška diktoval. 

Ten muţ byl tátou od rodiny a měl uţ svoje léta 

a sekretářka správná misska, jak velí etiketa. 

Ţe jsem tamtu malou myšku radši nepřejel! 

Horempádem chlápkovi jsem omlouvat se chtěl. 

V hlavě mi to rachotilo jak v soukolí orloje, 

kdyţ zahlédl jsem za sklem vozu pohledy oboje. 

Zoufalství pak u hlavouna přešlo v mírný ţal - 

kdyţ mi doklady i klíče k bavoráku dal. 

Kladl mi však na srdce, ať všude drţím hubu 

já radostně přitakal, ţe fakt ji drţet budu. 

Kdyţ jsem přijel domů, tak říkala mi ţena 

jaká je to za Škodovku přenádherná směna. 

Nakonec bych vám, čtenářům, jenom říci chtěl, 

ţe jsem mu tu krasotinku váţně záviděl. 

Se starou Škodou na holky jsem neměl vůbec páku - 

uvidím, kdyţ povozím je v novém bavoráku… 
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PÁTEČNÍ KLID             (LADA KUČEROVÁ) 

 

Páteční klid, večerní klip 

pohoda víkendu, bude nám líp.  

Útěky z betonu,  

sednout si ke stromu  

pejska si pohladit  

a myšku zachránit.  

To jsou mé vidiny,  

Vidlička - bodliny  

jeţek, co u chalupy dupe.  

Hlavou zeď neprorazíš.  

Orloj hrne před sebou  

mé volné hodiny.  

Jsem víkendový vegetarián  

z titulu své rodiny.  

Cloumá mnou ţal,  

co bude dál.  

Nad kuře pečené  

se nepovzneseme. 
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DVA SVĚTY                  (FRANTIŠEK NAGY) 

 

Zdánlivě dávno miloval jsem, 

srdce lyrické uzavřelo se ţalem, 

být milován zůstalo věčným snem, 

vysvobození čekám v šípu toulavém. 

Uplynul nešťastný bez tebe rok, 

opustila jsi mě po špičkách, 

nad hrobem tvým mlčky stojím při svíčkách, 

smrt je můj nesmiřitelný sok. 

Odpustit mi můţeš snad, 

pod baldachýn nebes vystlal jsem ti plátky růţí, 

přes hory vláčel jsem se s omluv plnou nůší, 

neuvidím tě ještě jednou se smát. 

Byli jsme jako Adam a Eva, 

těla nahá splynula bez hříchu, 

svazkem spojeni jako muţ a ţena, 

rty pili z květních kalichů. 

Před námi zahrada otevřela se rozkoší, 

nic nevyrovnalo se tvé andělské kráse, 

svěţestí rozmarnou překvapila jsi mě bez svatozáře, 

myšlenka na okamţik věčné radosti potěší. 

Odkud přišla jsi, 

to nepamatuji si, 

odpověď kameny náhrobní neznají, 

poutníka s klidem tajemným vítají. 

Mnoho ještě uběhne zim, 

prázdnota svírá mou hruď, 

nepřítomností svou mě rmuť, 

o slzách ve tváři vím. 

Tolik stejných nocí aţ do posledního dne, 

v noci pusté koncert cvrčků nehraje, 

pouť daleká je do ráje, 

v zoufalství zaţívám ţně. 

Na zem klesám unaven, 

na vrcholky vystoupám střech, 

ve vichru zim vlečen, 

k povinnostem ţivých necítím spěch. 

Usínám otupen chladem, 

hvězdy si přeji padající z nebe, 

v ţilách krev chladnoucí mě zebe, 

světu ţivých dávám sbohem. 

V mlze zjevila se kocábka, 

rukou kostnatou Charón kyne, 

cesta bez návratu přede mnou se vine, 

tenká to ţivota skořápka. 

Z loďky převozníka jsem vystoupil, 

legie mrtvých se nezaleknu, 

temnotě spár useknu, 
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o krok zpět bych neustoupil, 

Kerbera uspávám tóny z hoboje, 

kotvy korábů vytahují stvoření opilá mocí, 

věnce kradou v temné noci, 

zvuk rozezní se pekelného orloje. 

Nenávidím promyšlené zlo, 

stíny duší zbyly, 

v prach se výčitky svědomí obrátily, 

beznaděje propast nemá dno. 

Pyšně tyčící se spatřil jsem mohutný strom, 

vzpomenu na Pompeje, 

pýcha zkázu rozseje, 

myšku podceněnou neporazí slon. 

K hostině zve mě Hádes, 

pozvání hlavouna odmítnout nemohu, 

u stolu s vládcem podsvětí hádá se Sokrates, 

těţce nese poraţeneckou úlohu. 

Cinkot znervózňuje mne vidliček a noţů, 

maso servíruje se syrových mroţů, 

zůstal jsem vegetariánem, 

hostitele spletl bych si s hrubiánem. 

Ţenu mou rozhodl se nevydat, 

lyry boţské ozval se hlas, 

vášeň mrtvou probudil zas. 

Orfeův zpěv Háda donutil přemítat. 

Ze světa záhrobního ţenu tvou nelze propustit, 

zde musíš setrvat s ní, 

břehy ţivota je načase opustit, 

setkat se s tebou smí. 

V říši duchů mlha se rozprostřela, 

zrakem uzřel jsem ji svým, 

pohledem jediným o citech nevychladlých vím, 

polibky vroucné mi odplácela. 

Pátek podvečer nastal, 

dost bylo bujarých oslav zim, 

touho vlídná, zhyň, 

sníh roli hrobníka milosrdného zastal. 
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SEN               (KAREL SIKORA) 

 

Měl jsem včera zvláštní a ţivý sen 

ztroskotal jsem na ostrově oceánem obklopen 

a zachránil jsem se z lodi jen já a nikdo jiný 

kdyţ u mě plaval ve vodě blízko strom jediný 

Na ostrově ani ţiváčka nevidím 

chodím nahý a ani se moc nestydím 

a také k snědku tu nic není 

zvířata jsou tady zřejmě na vymření 

Proběhla mi myška pod nohama 

leč jak ji lapit kdyţ nemám luk jako Indián 

asi bude ze mě vegetarián 

Jen vidličku jsem si z lodi přinesl 

nůţ by se k ní náramně hodil 

na kameni bych si krájel myšku jako král 

Vítr by mi ve větvích k tomu hrál 

jako hlavoun bych si snad uţ připadal 

jen kdyby Pátek odněkud naklusal 

Jenţe nakonec mě nedaleký orloj ze snu probudil 

vlastně o záchranu trosečníka se zaslouţil 

radost jsem z toho věru neměl spíš ţal 

pečenou myšičku bych rád ochutnal 

 

 

 

 

VEGETARIÁN             (ANNA VOJTĚCHOVÁ) 

 

Den za dnem ubíhá jak film v kině 

je úterý, nebo pátek? 

Snídani na vidličku jsem si objednala 

a přinesli mi vepřový plátek...... 

Já...zarputilý vegetarián 

si vařím z bylinek a sóji 

to, ţe si v jídle vybírám 

vidí všichni, i hodiny na orloji.... 

Stojí tu krásný strom 

a na něm jedna velká šiška 

rozprostřu ubrousek pod stromem 

společnost dělá mi malá sametová myška..... 

Tak skvělý nápad můţe mít jen hlavoun 

ať tleská příroda a lidí plný sál 

já cítím radost a krásnou pohodu 

vyhazuji smutek, ten tam je ţal 
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Leden 2016 
Slova: svatyně, koloběh, občanka, kopretina, noha, houţev, kapesník, králík, morče,  

strach, prsten 

 

ZTRÁTY A NÁLEZY             (JÁN BAZGER) 

Ţivot náš, 

to jsou věčné ztráty a nálezy. 

V útlém dětství se nám můţe ztratit 

třeba oblíbená hračka, nebo králík, či morče. 

Začne škola, 

nacházíme nové kamarády 

a pak ztrácíme sešit, 

prak, nebo nějak schválně 

ztratí se nám ţákovská kníţka. 

I samotné dětství se někam odplazí. 

Vţdyť to znáš! 

S občankou v kapse opatrně po špičkách, 

ale bez strachu, 

s hlavou plnou iluzí 

vstoupíme do svatyně mládí 

a pohltí nás obyčejný koloběh ţivota. 

Jako houţev, pevně čelíme nástrahám osudu. 

Nastane však okamţik, 

kdy potkáme hezké děvče. 

Nečekanou svojí první lásku. 

Zasaţení šípem Amora 

ztrácíme rozum a milujeme, 

aţ nám krev v ţilách klokotá. 

Ale i bůţek lásky někam uletí. 

Ztrácíme růţové brýle, 

vybledne hřejivý růţový nach 

a první láska nás opustí. 

Jen tak, bez udání důvodů. 

Za hlasem svého srdce uteče. 

Pak na ţal a zlomené srdce 

nestačí jenom kapesník. 

Často ani dobrá slivovice! 

Najednou, z čista jasna objeví se jiná, 

co zahřeje nám srdce! 

Opět plnými doušky 

pijeme sladký nektar z číše lásky 

a po malém uklouznutí, 

ta jiná kopretina 

rovnou do chomoutu s jistotou nás navleče. 

Nám zbývá jen pokorně pokleknout, 

poţádat ji nikoliv o nohu, 

ale vţdy zásadně o ruku 

a prsten zlatý jí navlíknout. 
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DĚVČÁTKO               (MARIE BRABCOVÁ) 

 

Kapesníkem otírám ti slzy, 

jsi bledá a v očích máš strach jak malý králíček lapený v pasti. 

Hubená jsi jako houţev, sotva stojíš na nohou 

podepřu tě pod tou tmavou oblohou. 

Věneček z kopretin ve tvých vlasech uvadá 

plyšové morčátko pevně tiskneš v dlaních. 

Co asi stalo se ti, děvčátko uplakané ? 

Na prstíku prstýnek, vypadá jako z pouti 

občanku našel jsem pohozenou v houští. 

Někdo ti ublíţil? Semlel tě koloběh ţití? 

V očích jak ve svatyni ti smutné světýlko svítí. 

 

 

 

 

VYSNĚNÁ             (STANISLAV FILIP) 

 

Kdyţ muţ je úspěšný, movitý a ještě k tomu mladý, 

tu dívky z okolí předkládají mu své vnady 

a chtějí se s ním mermomocí dostat pod čepec. 

Tohle je holá pravda, to není ţádný hec. 

V sousedství bydlí dívka - krásná jak kopretina. 

„Ta bude mou a nikdy ţádná jiná!“- 

řekl jsem si jednou podvečerem, 

kdyţ jedl jsem salát s humrem a jeseterem 

ve své oblíbené restauraci. 

Na prachy balit holky váţně nedá práci - 

hlavně, ţe ta okázalost vidět je uţ z dálky. 

Houslista hrál právě čardáš na své Stradivárky, 

kdyţ vstoupila ona a naše pohledy se střetly. 

Procházela mezi těmi intimními světly 

a rozhlíţela se po nějakém volném místě. 

Pak přišla aţ ke mně, a já řekl: „Jistě,“- 

a galantně jí ţidli přisunul, 

aby se posadila za můj stůl. 

Vybraná jídla jsem jí objednával 

a přitom jsem ovšem dobrý pozor dával, 

aby sklenici se šampaňským stále plnou měla. 

Kdyţ asi po hodině její ústa oněměla, 

odvedl jsem ji, aniţ o tom měla páru 

nahoru na hotel, do svého budoáru. 

Kdyţ uloţil jsem ji na kanape, 

pak uţ šlo všechno nějak kvapem. 

Kdyţ zahlédl jsem tu její štíhlou nohu, 

propadl jsem jí zcela. Copak za to mohu? 

Zprvu ta dívka měla trochu strach, 

však kdyţ bylo po všem, řekla jenom: „Ach! 
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Za tohle vzdávám ti tisícerý dík!“ 

Pak odněkud z kabelky vytáhla kapesník 

a pak se ke mně tulila 

a štěstím do něj bulila. 

Kdyţ usnula, nahlédl jsem jí do občanky. 

Musel jsem si třít tygří mastí spánky - 

ač devatenáctka na pohled, 

bylo jí pouze patnáct let. 

Chtěl jsem ji odprosit na kolenou - 

však poručíš lásce, kdyţ je mou vyvolenou? 

Nezáleţelo mi uţ vůbec na ničem. 

Tak jsem šel navštívit její rodiče. 

Nejdřív jsem narazil na jejího otce. 

Vypadal trochu na bezdomovce, 

který si někde na měsíc zaloţil holení. 

Tak jsem ho pozdravil a vynutil svolení, 

abych pak mohl vejít dál, 

a o ruku dcery je poţádal. 

Rudý aţ po uši jsem pak ruče 

dal kytici matce do náruče 

a chraplavým hlasem - co bych lhal, 

jsem o ruku dcery je poţádal. 

Budoucí tchán s budoucí tchýní 

prý manţelství povaţují za svatyni. 

A ţe prý po mně budou chtít 

se jaksi více vyjádřit. 

Kdyţ jsem jim ukázal prsten s diamanty, 

radostně zamleli oběma svými panty 

a pozvali mě na oběd 

ať je prý tedy svatba hned. 

Králík byl tuhý jak houţev, nedal se skoro ţvýkat 

a budoucí tchýně mi řekla, ţe bych si měl zvykat, 

ţe aţ se mladá naučí vařit, 

jednou pak bude v kuchyni zářit 

a vařečka pak bude v jejích rukách hrát - 

coţ jsem jim věřil velmi rád 

při vzpomínce na ni a na hotel, 

jak jsem ji pokládal na postel. 

Morče jim po podlaze pobíhalo 

a co spadlo pod stůl, to hned ţralo. 

Na svatbu nešli mí rodiče, 

coţ vlastně bylo o ničem. 

Hnízdečko lásky jsem zařídil pěkné; 

jen ať někdo z mých příbuzných cekne! 

Po sedmi měsících se nám narodil syn. 

Zprvu jsem měl z toho maličký splín, 

ţe to dítě nemusí být moje, 

však přišel jsem na to - takhle to je! 

Ti dnešní mladí mají do všeho spěch - 

to je ten ţivota koloběh… 



24 

 

 

 

KOUZELNÝ KVÍTEK             (PETR KORČ) 

 

Kopretiny se bělely hned zrána,  

já tiše snoţmo usedl vedle nich.  

Prstýnkem hladil lehce bendţo,  

má mě ráda, nemá mě ráda,  

mě řinulo se z úst  

já tiše zpíval tato slova  

a slavík pěl nade mnou.  

Má milá, hneš se  

a zjitříš z kapesníčku úzkost mou.  

Vzduch voní aţ přespříliš  

i nebeská svatyně se příliš něţně klene.  

Mám občanské obavy, dost oprávněné,  

ţe záhy jinam zacílíš.  

Jsem syt všech krás,  

jichţ jsem si povšiml v okolí,  

na kole i v běhu,  

králíků a morčat,  

kouzelných kopretin  

a tebou, běda, nikoli. 

 

--- 

 

Aţ houţev zbystříš v rukou mých  

tak pochopíš… 
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SVATYNĚ                (LADA KUČEROVÁ) 

 

Pro mě je svatyně místo,  

kde si mě můţeš vzít a mít rád.  

Občanky netřeba.  

Koloběh ţivota  

ta moje jistota  

prstenu netřeba.  

Na všechno minulé  

jak houţev svinulé  

chci vzpomínat.  

Kopretin košíky  

trhat pro králíky,  pro morče nezbedné  

co nohu nezvedne, nechce mě milovat  

jen stále utíkat, to by mu šlo.  

Já malé morče schované v dlani  

bojím se paní  

můj strach mi brání člověka mít rád.  

V kapesníku svázané mám své pocity  

co je tady trvalé třeba pro psíky  

snad jsou to útulky, moţná ta jistota  

já aţ vás omrzím, nastane cizota. 
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ŢIVOT                 (FRANTIŠEK NAGY) 

 

Láskou svázáni bloudili vzájemně labyrintem, 

dívka touţila po svobodě, 

strachem vedena k nejistotě, 

játra, nešťastník, potrápil absintem. 

Pouto dané slibem manţelským sňala, 

beze slov ho opustila, 

necítila se provinilá, 

dítko nenarozené sebou vzala. 

Čekal na ni zbytečně, 

v náručí nesl kytici zvadlých růţí, 

tlukot jejího srdce tuší, 

nesetkají se společně. 

Vinu bez ní nedokázal smýt, 

na větev houţev přivázal, 

občanku oddanou nechal odejít, 

Bohu prsten snubní na ruce odkázal. 

Z lůna matky se zrodíš, 

na svět přijdeš v slzách štěstí a dojetí, 

z omylů lidstvo moţná vysvobodíš, 

matka pohledem něhy všechno řekne ti. 

Nevinné začíná ti dětství, 

hříchem se promarní, 

nikdy ten čas bezelstný se nevrátí, 

obdařen buď kusem herectví. 

Na loukách jako morče skotačíš, 

koloběh ţivota přijde ti záhadný, 

králíka zvědavého zaskočíš, 

rytíř jsi udatný. 

V loukách plných kopretin s motýly závodíš, 

přísliby neţádáš nekončících šťastných dnů, 

les rukou i nohou přebrodíš, 

pánem jsi svých snů. 

Stárnutím zdá se ti svět malý na okraji, 

do knih zrak s obdivem noříš, 

roky rychle ubíhají, 

mýty zrozené v duši dětské boříš. 

Rodiči přiděláváš vrásky, 

narůstají ze starostí i úsměvů, 

zklamání drtí tě z neopětované lásky. 

není ti do zpěvu. 

Ze srdce krvácíš, 

kapesník promáčíš slzami, 

do svatyně domova se trmácíš, 

sám nejsi se svými mukami. 

Barvy náhle procitnou, 

konec má svůj začátek, 

duhu sešlou ti průsvitnou, 

v dospělosti nezapomeň na svátek. 
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V PARKU            (KAREL SIKORA) 

 

Za letního svitu 

mírného slunečního ţáru 

a lehkého ranního vánku 

našel jsem občanku 

Leţela v parku na zemi 

vedle leţel kapesník 

kousek odsud pobíhal psík 

a snad by ho doprovázeli i 

morče a králík 

protoţe to byla mladá dívka 

a ta má v hlavince ještě ideály 

Napadlo mě 

ţe se moţná stal i zločin 

ano 

potvrzuje to i prsten 

co v trávě nepřišel hned na oči 

Dostal jsem strach 

ţe v koloběhu času 

v tom letním slunka jasu 

leţí jako kopretina uvadlá 

v nedalekém křoví 

Moţná jen ruka, noha… hlava 

Kdo ví …! 

Začal jsem pátrat houţevnatě 

a blíţil se k tomu křoví 

kde jako ve svatyni 

na hebkém mechu si asi její tělo hoví 

A tak 

plný napětí 

a nervózního očekávání 

blíţil jsem se ke křoví 

V tom jsem zaslechl volání 

Haló pane 

no Vy! 

nenašel jste tu občanku? 

Stála tam dívka 

téměř nahá 

mýdlo i voňavka ji byla zřejmě drahá 

Cáry 

co měla na sobě 

byly nové snad v husitské době 

Došel ji pořízek svalnatý 

dal jsem jim ty věci 

a dojatý 

odcházel k městu 

Asi jsem překazil milostnou siestu 
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O KOUZLENÍ                   (ROMAN ŠTOLFA) 

 

Kdyţ prstenem otočím kouzelným, 

jak dopadnout to můţe, 

hned si představím. 

Z klobouku králík vyskočí, 

nebo morče nohu ukáţe, třeba. 

Vţdyť zaměstnání kouzelnické, 

to je celá věda! 

A co uzel na kapesníku? 

Připomíná další fintu. 

Z dlaní roste kopretina. 

O vztahu právě vypovídá: 

Má mě ráda  nebo nemá? 

Přišla právě? Koloběhu změna? 

Je to moje občanka? 

Kdyţ vyjde: NEMÁ!, 

je to jen hra a prostá říkanka. 

A nepomůţe houţev? Na tebe jít 

a spoutat k sobě provazem? 

No snad moţná hravé, 

ale krátkozraké je to řešení. 

To vztahy časem jistě pozmění. 

Nikoli však ku prospěchu celé věci. 

Podstatný je obsah. Obsah v srdci! 

Hlavní je tahle svatyně, 

co tady buší nevinně. 

Kdyţ prstenem otočím kouzelným, 

dopadne to, jak si představím? 

 

 

 

PODIVNÁ DVOJICE           (ANNA VOJTĚCHOVÁ) 

 

Zakrslý králík našel zalíbení v morčeti 

a rozhodl se, ţe nebude kvůli lásce trpěti 

objednal si obřad ve svatyni na kraji města 

pak čeká ho uţ jen krásná, společná cesta...... 

Jak vzácný je ten koloběh ţití 

králík ho chce samozřejmě okusiti 

vzal rodný list, občanku a s kopretinou v klopě 

vydal se cestou známou, svému morčeti po stopě.... 

Památný prsten navlékl své milé na přední nohu 

doţuţlal houţev svou a poděkoval Bohu, 

dojetím uronil slzu, známý slaný trik 

v kapsičce má přece připravený kapesník.... 

Láska je věčná, uţ ţádný strach 

králík i morče radostně vzdychají...ach 

svět je tak krásný, jak louka zelená 

budou mít na co vzpomínat na stará kolena.. 
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Únor 2016 
Slova: nádraţí, leporelo, sklenička, raubíř, povidla, voda, přiušnice, chmýří 

 

RAUBÍŘI            (JÁN BAZGER) 

 

Je hezké jarní odpoledne. 

Kdes v koruně lípy zpívá kos 

a vzduchem lítá z topolů chmýří. 

Sedím si v kavárně u malého stolku, 

před sebou mám kafe, 

a vody skleničku 

a okno do ulice – dlouhé, 

jako rozloţené leporelo. 

Koukám tedy, co se děje venku, 

jak lidé pořád někam spěchají. 

Někteří snad na vlak chvátají 

na nedaleké nádraţí. 

-Z hospody na protější straně 

vyšli dva raubíři. 

Jistě, uţ mají nabráno pod čepici. 

S hlavou ovázanou, 

jako kdyby měl příušnice 

je jeden z nich. 

A druhý s kapucí na hlavě, 

jako mnich. 

Pak najednou, za chviličku, 

koukám, ţe jsou v sobě 

a perou se, 

jak by je to ani nebolelo. 

Jen tak, pro nic za nic?! 

Kdo ví…? 

Snad pro nějakou holku. 

Ten s kapucí jako mnich 

měl v momentě rozbitý nos, 

a krev tmavou kolem úst, 

jako rozmázlá povidla. 

Ten druhý s tou hlavou ovázanou 

dostal ránu a váli se na chodníku. 

Skučí, vyje jako vlk na měsíc. 

Kroutím hlavou a říkám si: 

Proč si lidé zdraví neváţí?! 
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ŢIVOT                (MARIE BRABCOVÁ) 

 

Naliji si vodu do sklenice a budu sledovat 

jak kapky stékají po jejich stěnách. 

Jako kdyţ jsem měl příušnice a doma musel stonat. 

Můj ţivot se poskládal jak kousky leporela 

to, jaký jsem byl raubíř, jsi dávno zapomněla. 

Na hlavě šediny a na bradě chmýří 

pomalu se za mnou stáří plíţí. 

Ještě si uţít chci radosti mnohé 

z nádraţí odjíţdím, neříkám sbohem. 

Já se sem vrátím jednoho rána, 

abych si ke kávě dal buchty s povidlama. 

Budu ti vyprávět záţitky z cest 

chytnu tě za ruku, jak za dávných let. 

 

 

 

 

 

 

 

 

TĚŢKÝ ŢIVOT FOLKOVÉHO BARDA           (JAN DOSPIVA) 

 

Těšínské nádraţí 

ţivot jak leporelo 

na turné vyráţí 

a je mu neveselo 

v skleničce utápí 

své věčné neúspěchy 

hudební přešlapy 

nefunkční odposlechy 

ne, není na prodej 

a tak má prázdné sály 

raubíř a darmoděj 

přece to nezabalí 

tak někdy u jídla 

o slávě rád se zasní 

sladké jak povidla 

velké jak slova básní 

stále v něm zůstává 

ta jeho Voda ţivá 

alespoň v představách 

v rádiu denně zpívá 

Jenomţe zase nic 

tak bard se se vším smíří 

stačí pár příušnic 

ţivot je jako chmýří... 
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JEŠTĚ TEĎ SE Z TOHO LÉČÍM                           (STANISLAV FILIP) 

 

Ţivot se skládá ze stránek, jako to leporelo. 

A některá z nich je taky pěkně tvrdá, aţ by se brečet chtělo. 

Na drabble jsme zas vymýšleli slova v Literárním klubu. 

Já řekl slovo raubíř! Ţe jsem nedrţel hubu! 

Vţdyť jiných a lepších je tolik, ţe to aţ zaráţí - 

tak jsem šel do hospody na konci nádraţí, 

abych hodil do sebe několik skleniček. 

Servírka měla ve tváři dolíček, 

ne ale takový, co bývá u ţen běţný; 

tenhle byl roztomilý, smyslný a něţný, 

takţe mé fantazii nedalo ţádnou práci 

nalézt po třech vodkách tu správnou inspiraci. 

V tu ránu jsem měl v hlavě místo mozku povidla; 

krev není voda - já začal hned spřádat osidla 

a místo abych se z dřívějších zkušeností poučil, 

tak jsem si čtvrtou vodku u ní poručil. 

Uţ s jakou grácií mi moji objednávku nesla, 

ţe mi aţ sanice samým údivem klesla 

a jenom jediná myšlenka se v hlavě mi honila - 

to kdyţ s tou vodkou se nad můj stůl sklonila, 

a kdyţ jsem spatřil tak blízko tu dvojici holoubátek, 

způsobilo to ve mně naprosto totální zmatek 

zvlášť, kdyţ jsem na nich zaznamenal takřka neznatelné chmýří - 

tyhle ţeny prý více neţ průměrnou sexualitou hýří. 

Blahem se nechtěně rozechvěl můj pant - 

a to podotýkám, ţe nejsem deviant, 

jenţe na jednom ňadru měla malou pihu. 

Nejspíš to bylo vlivem toho lihu, 

co vzbudil mé procesy hormonální. 

Jakoby na mne v tu chvíli spadl valník; 

jak jinak bych to za střízlivého stavu chápal, 

ţe jsem se na tu servírku sápal? 

V očích měla blesky a ňadra se vzteky jí dmula. 

Já dostal ránu, jako kdyţ kopne mula - 

byla to totiţ bývalá příslušnice. 

Měl jsem tvář opuchlou, jak bych měl příušnice 

a příštího dne jsem vyuţíval plně pracovního volna. 

Léčím se z toho opravdu jen zvolna… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



32 

 

 

LEPORELO             (PETR KORČ) 

 

Jsem raubíř nebo padouch, 

rošťák z malebného nádraţí, 

kde zastavil se čas. 

I vzduch zde se příliš něţně klene, 

Já s vodou ve skleničce si povídám, 

jak krásná byla, 

pleť v barvě povidla, 

ve vlasech chmýří z pampelišek 

a na jazyku perlu vzácnou. 

V příuších bolest svírá… 

Pláču i prosím o pomoc? 

Na malém nádraţí, kde zastavil se čas, 

z malebné kníţky 

v podobě harmoniky, 

melodie se smutně vine. 

 

 

 

 

CO ŢIVOT DAL A VZAL             (LADA KUČEROVÁ) 

 

Co ţivot dal a vzal  

bere mi to dech  

tráva, měkký mech  

leţíc na zádech  

v dáli slyším vlak  

chmýří z bodláků  

letí jenom tak  

vzhůru k oblakům.  

Bere mi to dech  

krása návratů  

nádraţní ten šum  

leporela vzpomínek  

odcházení maminek  

přivítání miminek  

voda všechno omyje  

tisícero vzpomínek  

čistých jako sklenička  

co vyklouzla mi z ruky  

raubíř co ji rozdupal  

celý ţivot trpí  

v obličeji dolíky  

povidlové kolíky  

zbyly mu jak pomníky  

příušnice, neštovice  

tak utíkej do lavice  

zahlaď jinak stopy 
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DOMOV                    (FRANTIŠEK NAGY) 

 

Do stanice poslední přijíţdí vlak, 

liduprázdné prohlíţím si nádraţí, 

na záda pokládám vak, 

vzpomínky hřejivé se obnaţí. 

Do dětských vracím se let, 

chmýří sfouknu z pampelišek, 

netrpělivě zkousnul jsem spodní ret, 

z leporela pohádek vyskočil bazilišek. 

Býval jsem raubířem, 

hranice překračoval moţností, 

rodiče stali se mým pilířem, 

doma poslouchal jsem je s váţností. 

Rodný navštívil jsem dům, 

vzpomínky dávné oţily, 

z lesa nedalekého ozýval se listí šum, 

oči slzy zastavit se snaţily. 

Nikdo mě nečeká, 

tlumok s majetkem na zemi zanechám, 

domů vracím se z daleka, 

příleţitost vzpomínat nevynechám. 

Stonal jsem mnohokrát, 

k medicíně sklenička borůvek přišla vhod, 

k příušnicím mohl jsem si blahopřát, 

voda času překročila brod. 

Maminka shrbená z okýnka nemává, 

stromy nešeptají do vánku, 

těsto do buchet s povidly zadělat nedává. 

do letního vykročila červánku. 

Prach otřu na sklíčku, 

svíčku zapaluji směřující k výšinám, 

na hrob poloţím kytičku, 

rok co rok s láskou vzpomínám. 
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RAUBÍŘ                        (KAREL SIKORA) 

 

Stál jsem na malém venkovském nádraţí 

pozoroval dunící soupravu brzdícího vlaku 

a nádraţáka, jak se usilovně snaţil 

povolit odjezd vysoko zvednutou paţí 

Dostal jsem chuť na skleničku 

něčeho ostřejšího a orosenou colu 

kde jinde neţ v místním bufetu 

usedám u nahnutého stolu 

Cola nebyla, takţe byl myslivec s vodou 

druhého si nedám uţ ani náhodou 

Vpadl sem malý klučina 

kolem pusy dokola povidla 

smál se a skotačil, hotový raubíř 

chyběla matka - dát té velké vodě stavidla 

V ručce měl leporelo místních pamětihodností 

přiskočil ke mně a ptal se : Ty víš, 

ţe mám příušnice? 

nečekal na odpověď a ptal se dál všech hostů 

Pak jsem ji uviděl - stála ve dveřích 

nevšední kráska 

nad krásou které nejeden muţ 

v představě by chlípně zamlaskal 

sjela rychle pohledem lokál 

a málem odešla uţ 

aţ kdyţ mě uviděla, zvolala plačtivým hlasem : 

Pane, hledám dítě, chlapce, 

ještě před chvíli támhle stál 

a ukázala na nádraţní halu 

Já se k ní blíţil pomalu 

tak blízko ţe mě téměř omráčilo 

chvějící se nad jejím rtem chmýří 

a vědom si své nadvlády nad ní tím, 

ţe vím, kde je ten malý hajzlík 

řekl jsem: „Jo myslíte ten milý mazlík, 

co tu šíří infekci? 

Jsem doktor a tak vyzvedněte si ho pod stolem 

a pojďte za mnou, dám mu malou injekci“. 

Nevěřícně zírala na mě 

a já byl v roli doktora přesvědčen 

ţe ještě pár minut hovoru s ní 

a háček bude zaháčen 

A pak v čekárně jsem ji vysvětlil 

ţe jeho stav vyţaduje ochranu a péči 

zřejmě jsem ji naděj do srdce vlil 

protoţe jsme odcházeli uţ spolu 

a zdaleka nešlo jen o kluka přeci 
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RAUBÍŘ V TESTU                     (ROMAN ŠTOLFA) 

 

Na nadraţi sedim, 

skladam leporelo. 

Dumam nad skleničkou.  

Dyť rozhodnuti nebolelo. 

Je unor dvatisicešestnacteho roku. 

Ja vydrţet mam měsic 

bez alkoholového moku? 

Ja idiot vyměnil vodku za voděnku? 

Pry třicet dni zvladnu, chvilenku! 

Ja raubiř, o kerem se povida, 

ţe k vodce ţere všechno aj i povidla? 

No nevim jak s tym kdo miři, 

ale připada mi, ţe kolem huby 

roste mi teď aj vice chmiři. 

Lepši dostat přiušnice. 

Do takeho testu, nejdu přiště. 

 

 

 

 

 

 

 

NÁDRAŢÍ             (ANNA VOJTĚCHOVÁ) 

 

Člověk je jako nádraţí a přeje si mít pevný řád, 

skutečnost je však zcela jiná, začneme říkat moţná, snad.... 

Ze všech stran jsou slyšet vlaky, jak hrají hlučné bolero 

se skleničkou vína tiše připíjím, na ţivotní lepolero.... 

Cestuje stařík, raubíř a taky malé dítě, co právě dojedlo kus jídla 

jen lehce omyje tvář vodou, na bradě má však povidla..... 

Opodál skupinka dívek obdivuje nové střevíce 

jedna však stojí stranou, má asi problém - příušnice.... 

Lidé jen proudí, sem a tam, kdo ví, kam všichni míří 

nepřipouští si však pravdu,ţe člověk křehký je, jak pampeliškové chmýří.... 
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Březen 2016 
Slova: klec, Barnabáš, pivo, roklina, jazyk, palouk, širák, tulipán, houby, srdíčko 

 

 

DIALOG POHOTOVÝCH HOUBAŘŮ                  (JÁN BAZGER) 

 

„Padla klec, půjdeme domů,“ 

řekl otec synovi. 

„Ještě zajdeme kouknout nahoru 

nad les borový, 

na tamten palouk. 

Víš, u toho osamělého stromu 

rostou hřiby s klobouky, 

jako Valachův širák.“ 

-„Jo, houby…! 

Stejně teď nerostou. 

A kdyby jo, 

tak bychom uţ něco našli. 

Nejsme přece slepí!“ 

Protestuje syn Barnabáš. 

„To raděj půjdu chodníčkem 

tamhle kolem rokliny rovnou na pivo. 

Jazyk se mi uţ na patro lepí.“ 

-„Co nám řeknou doma ţenský, 

ty nádivo, 

kdyţ přijdeme domů s prázdným košíčkem?“ 

„Nu coţ…? 

Přemýšlej, chytrá hlavičko. 

Koupíme jim bonboniéru. 

Víš, to čokoládové srdíčko.“ 

-„Řeknu ti popravdě, 

ţe lepší bude koupit růţí nebo tulipán…“ 

„Třeba! 

Ale to je snad jedno. 

Vţdyť všechny kytky jsou hezký!“ 

pronesl moudře syn. 

A zamířili si to ti dva muţi, 

nejkratší cestou k hospodě. 
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BARNABÁŠ                       (MARIE BRABCOVÁ) 

 

Můj kamarád Barnabáš toulá se rád po horách. 

Na hlavě širák, v ruce hůl, v ruksaku chleba a sůl. 

Roklinou sejde na palouk, aby se tady po houbách kouk 

kdyţ jich má plnou brašničku, zajde si na piva skleničku. 

Na stole klec a v kleci pták, který si zpívá jenom tak. 

Prý by měl mluvit, bohuţel, jazyk mu asi zdřevěněl. 

Na papír kreslím srdíčka, pro tebe moje maličká. 

Koupím ti v krámku kytku tulipánů, dám si jí zabalit do celofánu. 

Aţ k tobě přijdu, tak ti ji dám, to abys věděla, ţe tě mám rád. 
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ZÁVIDÍM SOUSEDOVI                    (STANISLAV FILIP) 

 

Mám souseda. Nějakého Barnabáše. 

Zdálo by se, ţe pojedl vtipné kaše,  

protoţe jakmile vyjdu na zahradu, tak ten Barnabáš  

mě pokaţdé vítá: „Jak se máš?“ 

Jak já jen nenávidím toho nabubřelého zmetka! 

Zdědil totiţ majlant, kdyţ umřela mu tetka,  

co měla fabriku na tabák někde v Americe. 

Já mám pouze v Aši zadluţeného strýce,  

kterému rodina přezdívá „Šedá eminence“. 

Nekoukají z něj dolary, ba dokonce ani pence. 

Jak já toho souseda proklínám! 

Mezi námi je propastná roklina - 

zatímco já mám dneska k obědu hlívu,  

on si tam v altánku namáčí jazyk v pivu  

a vedle se selátko na roţni točí,  

aţ mi z té vůně lezou z důlků oči. 

Letos si zase koupil fungl novou káru  

a před týdnem přijeli z Madagaskaru. 

Ţivot mě drtí, jak boxer svým tvrdým hákem;  

vţdyť já byl nejdál v Beskydech, kde spal jsem pod širákem  

na okraji lesa, někde na palouku,  

kde po mně v noci lezlo snad na tisíce brouků. 

Kdyţ jsem se ráno vzbudil, bylo jich celá hejna;  

rojili se z blízkého kravského lejna  

a kravičky kolem mě bučely  

a nechápavě čučely,  

jak jsem mohl překonat dráty ohradníku,  

kdyţ v nich pasáci mívají puštěnou elektriku. 

Zatímco kravičky ţvýkaly,  

já opustil palouk i s výkaly. 

Cestou jsem tulipán zastrčil do klopy  

a kráčejíc krajinou, tehdy jsem pochopil,  

ţe svět dělí se na chytráky a trouby;  

ti první mají všecičko, ti druzí zase houby. 

V devětaosmdesátém vzal soused příleţitost za pačesy;  

za dolary po tetě nakoupil nějaké lesy,  

a během dvou let pak na tom místě  

vyrostlo soukromé golfové hřiště,  

kam chodili samí boháči hrát. 

Já mohl zuby skřípat akorát, 

kdyţ v té své novoučké zlaté kleci  

měl jen ty nejluxusnější věci,  

po jejichţ původu raději nepídit se ani. 

Také si pořídil fungl novou paní,  

za jakou se otáčejí všichni chlapi z okolí  

a jenom za její úsměv dali by cokoli. 

Ten sedmnáctý listopad mi rarach byl nejspíš dluţen; 

mám hluboko do kapsy a nemám štěstí u ţen. 
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Nezbývá mi nic jiného, neţ závidět;  

proč se ke mně tak macešsky zachovává svět? 

Naštěstí poslední dobou to vzalo rázný obrat. 

Nechtěl bych se k takovým koncům dobrat - 

ona ta sousedka měla maličko  

více rozšířené srdíčko - 

původně tančila u tyče. 

Teď mu utekla s řidičem,  

kterému důvěrně říkala Járo. 

Sebrali sebou i jeho drahé fáro… 
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ČERTÍK BARNABÁŠ                 (PETR KORČ) 

Kapitola první    

 

   V srdíčkách českých dětí loutka čertíka Barnabáše, vyřezána z borového a lipového dřeva, 

dělá mnoho radosti. Je to úţasná pohádková, ale i folklórní postavička. 

   Náš čertík Barnabáš, jako všichni čerti, ţije v pekle. Na hlavě nosí rohy, můţeme říci spíše 

takové malé kozí růţky, celé tělo je pokryto černým ochlupením, páchnoucím po ţhavých 

uhlících. Jen tak tak jsou vidět šibalské oči a jemně zakřivený nos. Co je viditelné na dálku,  

je jeho červený aţ rudý dlouhatánský jazyk a slyšet, jak při chůzi cvaká kopytem a ocasem 

zametá pekelně špinavou podlahu. 

   Peklo je pro našeho čertíka Barnabáše klecí, z které by nejraději denně utíkal na ten boţí 

svět. Převtělil by se v teplokrevného koně a proháněl by se po paloucích klusem i cvalem. 

Svoji krásou a elegancí by rád upoutal zvědavost širokého okolí. 

   Peklo můţe opustit jen v případě, ţe mu to nařídí Lucifer, král čertů. Jednoho dne se tak 

stalo. Lucifer mu nařídil získat nové duše hříšníků. 

   Čertík Barnabáš na nic dlouho nečekal a vydal se tou nejbliţší prasklinou ve skále ven  

z pekla. Vylezl v nějaké roklině, kde na něho z různých míst koukali samí divní tvorové, 

rostliny a houby. Za chviličku mu došlo, proč se tak na něho divně koukají. Nikdo z nich 

ještě neviděl čerta. Musí se rychle změnit. Napadlo ho převtělit se v myslivce, do nádherné 

myslivecké kamizoly a klobouku s velikánským perem. Najednou mu problesklo hlavou, 

všichni čerti se převtělují za myslivce a mohu být brzy odhalen. Ihned od převtělení  

za myslivce upustil, převtělil se v jinocha s nádherným širákem a jako tramp vykročil pravou 

nohou na cestu za vysněným úpisem duše vlastní krví nějakého pozemšťana. 

   Kráčí nádhernou českou krajinou, kde v kaţdé vísce, vesničce, městečku či městu se nachá-

zejí malebné hospůdky. Neodolal zlatému moku. Na zpěněných půllitrech piva nechává své 

čertovské oči a ještě z pekla přehřátým hrdlem mu protéká tento pozemský mok čertovsky 

nezměřitelnou rychlostí. Je škoda, ţe si nemůţe zapálit cigáro nebo doutníček. 

   Úplně náš čertík Barnabáš zapomněl na svůj pekelný úkol. Zapomněl vůbec na důvod, proč 

je mezi pozemšťany. Potřebuje získat duši aspoň jednoho hříšníka. Kdyţ ještě byl v pekle, tak 

slýchával, ţe ţena je více hříšná neţ muţ, uţ jenom proto, ţe je mnohem krásnější, milejší, 

důvěřivější, pracovitější, a tak je také mnohem hříšnější. 

   Na zahrádce před hospůdkou natrhal několik překrásných tulipánů a vydal se na cestu 

hledat tu správnou hříšnou ţenskou duši. Přemýšlí, co vybrané ţeně navrhne, jakou výhodu 

nebo sluţbu, aby mu upsala svoji duši vlastní krví. Přemýšlí o délce úpisu, čím bude delší, tím 

zde na zemi bude moci déle uţívat pohostinství lidí, jejich slasti a radosti. 

   Ve svých úvahách vůbec nepřemýšlel o lidském utrpení a strádání. 
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ZPOVĚD HOUBAŘE-TRAMPA           (LADA KUČEROVÁ) 

 

Mívám často pocity  

moţná je máš ty i ty  

jsou to city  

vtěsnané do ulity lidských zklamání  

jazyk mě však zachrání  

empaticky jako vţdycky  

snaţí se být melodický  

koho chci - tak omámí  

nejraději mám svítání  

v oparu rána roklinou  

k palouku pospíchám  

jak dobře toto místo znám  

rámované břízami  

je to můj houbařský ráj  

můj oslnivý tulipán  

mé krásné místo na zemi  

o pocit městu vzdálený  

jen podělit se chvílemi  

to malé lesní tajemství  

o tom povídám  

jen lesní skřítek Barnabáš  

tu v ranním tichu drţí stráţ  

však srdíčko chvílemi  

mi buší na poplach  

já nemívám v lese strach  

jen někdy pocit stísněný  

přiznávám, to mám  

kdyţ pod širákem usínám  

to srdce mi tluče  

jen pivo v ruce  

hodně mi pomáhá 
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DEKADENCE                  (FRANTIŠEK NAGY) 

 

Utrpení cítil jsem Krista, 

boţskostí dotknul se andělů, 

pro lásku lidstva naleznu v sobě místa, 

zhostit se musím údělů. 

Na počest věčnosti smrtelníci sochy staví, 

v kleci zlaté odpovědi hledají, 

v Delfách Barnabáše zdraví, 

nad rozsudkem stáří sténají. 

Podpatkem drtím tulipán, 

na hlavu širák omšelý si posadím, 

za spásu duše modlí se puritán, 

houby hniloby rozlezly se kapradím. 

Mezi hroby bezejmenných procházím se, 

básnickou probudily mou duši, 

po bortící se vykračuji římse, 

smrt můj den poslední vzruší. 

Na zápas jsem se připravoval, 

oknem pohlédnul do kraje, 

touhu bolestnou naplňoval, 

ke zpovědi jazyk zraje. 

Hrdlo vyschlé svlaţím si vodou, 

roklinou pivo černé teklo, 

palouk inspirací zhyzdilo škodou, 

srdíčko básníkovi puklo. 
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HEREC                (KAREL SIKORA) 

 

Je cítit dusno a parno 

ţár stepi sálá nebývalou silou 

Sedím na zemi v kleci pro zločince 

a šerif Barnabáš si píše na síti s Lucii Bílou 

Točíme film, porno 

protkané dějově kovbojka s nevěstincem 

Dal bych si pivo a kus ţvance 

ale šerif to nechápe 

omámen tou sexy divou 

zapomněl na svého trestance 

Děj je jednoduchý 

roklina a na vrcholcích kopců 

čekáme na jazyka 

indiánského samozřejmě 

Jede na koni a projel kaňonem 

míří na protější palouk 

Můj telefon spustil rádio Vltava 1 a ta muzika 

rachot bubnů poplašily koně samozřejmě 

ten se splašil a mávaje ohonem 

jezdce svého sfouk 

Byla to klika 

ztratil jen širák 

a dvě ţebra měl zlomená ten pán 

Já prý mohu točit jen Fanfán Tulipán 

a jít na houby! 

vznikla pak velká panika 

V nevěstinci před klíčovou dírkou šmírák 

v tom hluku nestačil uskočit 

dveře se rozletěly a holky opouštěly lokál 

Přestalo se točit! 

jen ta má Vltava 1 spustila unylý vokál 

zavřeli mě do klece 

Asi budu popraven ráno 

a nebudu nikdy vysvěcen 

Vltava 1 spustila Chopinovu polonézu na piáno 

zaplesalo mé romantické srdíčko 

aţ to dotočíme 

dám si dobré kafíčko 
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TULIPÁNOV                  (ROMAN ŠTOLFA) 

 

Se srdcem na dlani 

na palouku světa se tu prohání. 

Na palouku plném krásných tulipánů. 

Vybíhá tak pravidelně. 

K ránu. 

Vybíhá ven z městské klece. 

Do přírody rád pravidelně rozběhne se. 

Tady je krásně. Klid. 

Sem chodí často, 

i svůj jazyk vybrousit. 

Za sebou nechá daleko ty mudrlanty u piva. 

Ví, kde tu houby rostou a kde je nádherná roklina. 

Tady mu jeho múza zpravidla cestu protíná. 

Z toho on radost velkou má. 

Tady svůj širák odhazuje v dáli. 

Zde se mu inspirace hlavou rojí. 

O kom se tu stále mluví? 

To nikdo ani slůvkem nenapoví? 

Já ho znám, i ty ho znáš. 

To je přeci orlovský Barnabáš. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NEZBEDNÝ BARNABÁŠ              (ANNA VOJTĚCHOVÁ) 

 

Ţivot nám nastavuje i svou odvrácenou tvář 

kdy nenajdeme východisko, jsme jak v kleci 

jsme nerozumní, nezbední, jako Barnabáš 

ten míchá pivo, víno, alkohol a pak má hloupé kecy.... 

Potácí se opilý nad roklinou 

ztvrdlý jazyk mu nedovolí ani křičet 

potácí se, nevidí palouk zelený 

ztracený širák, je jako had, co zapomněl uţ syčet.... 

Tak spí a u hlavy má tulipán 

hlava mu třeští, kocovina, ten ţivot na houby 

na krku má srdíčko od své milé 

v podpaţí láhev nedopitou, no, co čekáte od trouby? 
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Březen 2016 
 Slova: houser, stéblo, kosatec, lodivod, náušnice, motovidlo, kytička, slovo, kniha 

 

 

 

 

SVÁTEČNÍ MÁJOVÁ IDYLA           (JÁN BAZGER) 

 

Jabloně košaté obtěţkané bílým květem, 

nad záhonem kytek narcisů 

větve své naklání. 

A sluníčko ostré dýky kosatce 

chvatem ze země vyhání. 

Odkvetlé třešně a švestky halí se jiţ do zeleně, 

jakoby se styděly před světem. 

Hašteřiví vrabčáčci nehledě na noblesu, 

pletou se do písně kosí a do prázdné budky, 

kterou pohrdli špačci, stéblo za stéblem nosí. 

V koutě zahrady v malé ohrádce 

pase se husa s housaty, bez housera - ochránce. 

Je slunná jarní neděle. 

Pán domácí, bez rýče a motyky 

chodí si jen tak po zahradě s rukama za zády, 

prohlíţí si kytičky i rozkvetlé stromy. 

Sváteční nudu zahání. 

Pejsek chundelatý kolem něj hopsá 

a plete se mu pod nohama jako motovidlo. 

Soused za plotem 

Obtloustlý – pupkatý s náušnicí v uchu, 

býval to lodivod vousatý 

co jiţ dávno opustil plavidlo, 

kouká stranou, něco říká 

a chrlí slovo za slovem. 

Zkrátka, mluví jako kniha 

i kdyţ si není jist, 

zda - li ho jeho soused poslouchá, 

třebaţe pokyvuje hlavou a na něj se usmívá. 

Je to zkrátka taková nedělní idyla. 
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VZPOMÍNKY             (MARIE BRABCOVÁ) 

 

Na břehu řeky starý lodivod sedí 

na zašlou slávu vzpomíná. 

Jak brázdil moře, z paluby dívkám zamával. 

Zmizely přístavy v dáli 

zbyl jenom líné řeky tok 

kde houser husy nahání, ty štěbetají o překot. 

A opodál dívka zasněná 

se stéblem trávy mezi rty 

svou knihu dávno zavřela 

a ţmoulá v prstech závěs náušnic. 

Tu dítko vbíhá na louku 

a kytičku polních kvítků trhá 

drobné noţky se mu zapletly jako dvě motovidla. 

Já z dáli tiše sleduji ten obraz něţné krásy 

Mám v ruce modré kosatce a za tebou, lásko, kráčím. 

 

 

 

 

ČERTÍK BARNABÁŠ                (PETR KORČ) 

Kapitola druhá 

   

   Čertík Barnabáš měl najednou v nitru své čertovské hlavy nečekaně mnoho myšlenek,  

na které nebyl vůbec zvyklý. V pekle nikdy moc nepřemýšlel, vlastně vůbec nemyslel.  

Na svých myšlenkách nebyl ani trošku závislý. V pekle za něho, i za další čerty, myslel jen 

Lucifer. A kdyţ čerti nemyslí, tak jsou ňoumové a Lucifer na ně jenom křičí. 

   Na čertíka Barnabáše také jenom denně řval: “Ty jedno velikánské motovidlo.“ Slovo 

motovidlo několikrát opakoval, aţ Barnabáše z toho vţdy strašně bolela hlava. Těšil se, aţ 

Lucifer vytáhne velikánskou knihu. S touto knihou dokázal ovládat čertovské duše a s radostí 

rozpoutával mezi čerty to pravé peklo. Kniha byla zdrojem Luciferské kouzelné moci. 

Kouzlil z knihy denně. 

   Z našeho čertíka Barnabáše se velmi často stával Houser. Nemyslím housera, který vleze  

na lidi, kdyţ na jaře a při podzimu je venku chladno a větrno. Myslím Housera z říše 

ţivočišné. Barnabáš v těle Housera se cítil nádherně, vydával husí křik a sípání a v tomto 

převtělení ho vůbec nebolela hlava. Jindy zase udělal z Barnabáše stéblo, obyčejný dutý 

stonek trávy, jen aby neslyšel ten husí křik a sípání. Barnabáš ale také míval velmi často 

podobu kozla, havrana či černého kocoura. 

   Vzpomínáním na pekelné chvíle zapomněl na pekelný úkol. Překrásné tulipány pod čertov-

ským, i kdyţ pivem vychlazeným dechem, uvadly. Bez kytičky nelze najít správnou hříšnou 

ţenskou duši. Za hospůdkou kvete ještě mnoho dalších nádherných květin. Čertíka zvláště 

upoutala barevně rozmanitá rostlinka v nádherných duhových barvách. Kdyby jen tušil 

Barnabáš, ţe rostlinka se jmenuje kosatec, v latině podle řecké bohyně duhy - Iris, ani by se 

na ni nepodíval. Peklo nemá bohy rádo. Při trhání kosatců začaly čertíka nějak jinak pálit ruce 

neţ v pekle, kdyţ si hrával s ohněm rozpálenými kamínky. 

   Kaţdá ţena má ráda zlato, hříšná ţena zvláště. Barnabáše náhle napadlo, za co se mu svou 

krví hříšná duše upíše. Bude to dárek, o který poţádá svého lodivoda Lucifera. Uţ jak by 

dárek měl, vidí ho před sebou, otvírá sametově rudou krabičku a v ní nádherné zlaté 

náušnice. 
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ZPOVĚD KNIŢNÍHO MOLA             (LADA KUČEROVÁ) 

 

Kniha je pro mě vším  

s knihou si rozumím  

tonoucí se stébla chytá  

pro mě je to priorita  

kniha je můj lodivod  

a v ţivotě pevný bod  

kniha je má kytice  

a ţivotní stálice  

bez knihy jsem motovidlo  

v krásné knize moje sídlo  

neznám slovo deprese  

kniha mě vţdy povznese  

znova a znova  

čtu její slova  

jsem zase ta holka malá  

co pase husy na louce  

deka a kniha po ruce  

jen houser syčí  

a to mě ničí  

protoţe vím, ţe domů chce  

co mi tu chybí, ve světě lidí  

světů vtěsnaných do písmen  

vzdálených a blízkých  

jako je tato zem  

jak slunko zapadá  

zvedám se nerada  

divoký kosatec modrý jak obloha  

jak kámen v mé náušnici  

ta krásná nálada zaţene plískanici  

to jaká jsem  

ač to zní frázovitě  

tvrdím, jak umanuté dítě  

vděčím knihám jen 
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POCHODEŇ                   (FRANTIŠEK NAGY) 

 

Vášeň prudká vyţaduje zkušeného lodivoda, 

tonoucí nechytám se stébel lásky, 

nešťastná nastala ţivota perioda, 

denně nasazuji masky. 

Náušnici zanechala mi na památku, 

louka přede mnou rozprostřela se kytiček, 

do té chvíle vracím se pozpátku, 

štěstí urvat touţím si kousíček. 

Divoké natrhám si kosatce, 

květy uvadlé těch květů mě mrzí, 

na světě pobyly si jen krátce, 

syny a dcery země schované drţí. 

Slovo za slovem se hromadí, 

do zbraně volám poezii, 

duše stala se světlem mládí, 

bez krásy umění neproţiji. 

Sochař vezme nástroje, 

z kamene nymfu vytesá, 

básník perem vydláţdí cestu z pokoje, 

na mysli čtenář neklesá. 

Úsvit nový přichází, 

tělo mé zachvátily plameny, 

houser trápí mě bolavou nesnází, 

draze vykoupen písmeny. 

Knihou bych nezatopil, 

motovidlo zahodil jsem plné zkaţené příze, 

k zatracení bych se odsoudil, 

slova zněly mi cize. 
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SPISOVATEL              (KAREL SIKORA) 

 

Kdo píše knihy, toho obdivuji 

zvláště pro ty nejmenší 

sdělení pravdy děti vyţadují 

a nechtějí se ničím falešným ukonejšit 

Napsal bych i já třeba pohádku 

i kdyţ tisíce jich uţ napsáno bylo 

Kytičky broučci a všelijaká havěť 

mohly by znásobit mou představu či paměť 

stačilo by si lehnout do trávy 

ze stébla pampelišky náušnice tvořit 

Zaposlouchat se do zpěvu ptáků 

zbavit se na chvíli vymoţeností civilizace 

všech škodovek či drahých bavoráků 

slovo o přírodě je víc neţ kompenzace 

Vyjel jsem do hor 

čekaje předem úspěch 

a jako typický městský tvor 

měl jsem pořád naspěch 

Vřítil jsem se do té krajiny 

jako vichr co ničí silou 

asi jsem měl v představách vidiny 

kosatce jsem autem kosil jako motorovou pilou 

U plotu houser kráčel se svou rodinou 

jako lodivod své kačenky vedl k vodě 

já ho pak honil jako moţnost jedinou 

v pohádce mé být a nenechat nic náhodě 

Nevím asi jsem to psaní viděl snadné 

neinspirovalo mě snad nic 

jako motovidlo a docela psychicky na dně 

jsem dopadl já, spisovatel, co mohl dokázat víc 
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SLOVÍČKA CVIČNÁ           (ROMAN ŠTOLFA) 

 

A copak ty, maličká? 

Doplníš naše slovíčka? 

Klíčová slova dáme ve verších do knihy. 

Nejen, aby regály zdobily. 

Proto čteme a přednášíme, 

aby i čtenáře a posluchače získaly. 

Nejsou tu ve hře zlaté náušnice. 

To snad, moţná, někdy příště. 

Nejsou tu ve hře zlaté trenky. 

vydáme se občas do míst, 

kde led je dosti tenký. 

Ve hře jsou slova, slovíčka. 

Prozraď to svoje, maličká. 

Aha. Coţe? Kytička? Výborně. 

Můţeme ji rovnou svázat do pugetu, 

protoţe i stéblo a kosatec také je tu. 

Je tu i lodivod. 

Lodivod našeho plavidla. 

Ten dobře zná příslušná pravidla. 

Na suchu je ale motovidlo. 

Ani slonu v porcelánu, by se to lépe nepovedlo. 

Pít musí, aby jak na moři mohl se kolébat. 

Na úlovky své hrdě vzpomínat. 

V hospodě se ale o něm povídá, 

ţe chytil maximálně housera 
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RÁNO PLNÉ KYTEK               (ANNA VOJTĚCHOVÁ) 

 

Vypravila jsem se do modravého rána 

opodál vítá mě syčením houser, a taky černá vrána 

která se prohrabuje ve zbytcích stébel slámy 

ale já spěchám nakoupit, dle příkazu mé mámy.... 

Na břehu řeky modrá se kosatec 

lodivod na lodi s náušnicí v uchu 

volá na mě: Kam kráčíš, motovidlo? 

Hází mi na břeh kytičku, směje se, je dlouhý jak bidlo..... 

Věnuji mu úsměv, jinak ani slovo 

rychle utíkám podél vody 

koupím si knihu, tu se zvířaty 

jen ať jsem uţ doma, nebo aspoň za vraty.... 
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Duben 2016 
Slova: albatros, nohavice, síla, pot, lahev, jásot, loď, průjem, svítání, kabelka 

 

PODIVNÝ SEN           (JÁN BAZGER) 

 

Leţím si na pláţi, 

barevným slunečníkem zastíněn. 

Takové nicnedělání a vzduch mořem vonící, 

to mi náramně přijde vhod! 

-Sluníčko hřeje, moře je azurové, 

křik racků a albatros, 

co vysoko pod blankytem 

mohutnými křídly opisuje kruţnici. 

Z dálky je slyšet hukot příboje, 

který velikou silou na skalní útes naráţí. 

Najednou, poněkud rychle blíţí se ke břehu loď. 

Na její palubě zdá se být lidí nějak moc! 

Mávají a něco křičí… 

Jásají? Nebo volají o pomoc?! 

Paní po mé pravici, 

ve spěchu zapomene i svou kabelku 

a běţí pryč, seč jí síly stačí. 

„Snad nemá průjem!?“ říkám si. 

Mladý pár vedle mě leţící vyskočí a ječí: 

„Ta loď se přímo na nás řítí!“ 

Taky honem strkám nohy do nohavic, 

beru láhev s pitím 

a v tu ránu oblévá mě pot. 

Vyskočím na rovné nohy, otevřu oči, 

stojím u postele a jsem rád vcelku, 

ţe se nestalo vůbec nic 

a ţe uţ svítá venku. 

 

 

NÁMOŘNÍK                  (MARIE BRABCOVÁ) 

 

Sedím u své láhve dţinu a vzpomínám na marínu 

jak jsem slouţil na lodi, kde jen ptáci švitoří. 

Zbrázdili jsme spoustu vod, měla jméno Albatros. 

Kuchař vařil různé blafy, jídali jsme je se strachy. 

Jednou takhle klidně plujem a chytli jsme všichni průjem. 

Naše bílé nohavice byly hnědé po střevíce. 

Slova kapitána zněla: Paluba ať je uklizená! 

Tak jsme dřeli do svítání, aţ nám pot stékal po tváři. 

Nemáme uţ sílu, chceme na pevninu. 

Loď se lehce otočila a k přístavu zamířila. 

Vítali nás s jásotem, přivezli jsme zboţí všem. 

Já pro svoji Marcelku, přivez krásnou kabelku. 
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VZPOURA METABOLISMU          (STANISLAV FILIP) 

 

Zašel jsem po čase zas jednou do vinárny Albatros. 

Zpětně si říkám, ţe jsem tam neměl strčit ani nos,  

jenţe tam stála hnedle blízko vchodu  

nádherná slečna bez doprovodu  

se skvostnými ňadry a oblou prdelkou,  

co na ukazováčku točila kabelkou  

a hleděla na mne tak vyzývavě,  

ţe mi rázem přeskočilo v hlavě,  

takţe jsem ji vzal dovnitř bez okolků  

a zavedl ji k maličkému stolku. 

Ţivotními zkušenostmi jsem se poučil, 

u číšníka abych jí hned láhev poručil,  

tu jásotem se ona dívka vzápětí projevila. 

V duchu si říkám: „To je teda síla!  

Já jsem měl prachy tak na jednu kmínku  

a on mi tady přinesl nejdraţší Balantinku!“ 

Dívka ty skleničky pije jak o závod - 

uţ po zádech mi z toho všeho vyrazil studený pot  

a zřetelně cítím, jak vlhnou mi nohavice. 

Její oči se lesknou za mihotavého plamínku svíce,  

zatímco já mám pocit blíţícího se průjmu; 

snad moje muţství nedozná ţádnou újmu,  

kdyţ je viditelně ţhavá na sex a milování. 

To se ví, rád bych to vydrţel aţ do svítání  

s pomyslnou vitalitou vesnického ţence. 

Problémem však je současný průvan v peněţence… 
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ČERTÍK BARNABÁŠ          (PETR  KORČ) 

Kapitola třetí 

   První den čertíkovi Barnabášovi mezi pozemšťany utekl strašně rychle. Ani se nenadál  

a začalo se stmívat. V pekle neznal, co je den a co noc. Stále tam hoří ohně, čerti přikládají 

polena pod kotle, tancují, zpívají, veselí se, radují se, skáčou, dupou, mastí karty a ponětí  

o nějakém čase je vůbec nezajímá. 

   Místní hospodský, s takovým podivným jménem „Joţka Albatros“, mu s úsměvem svého 

kulatého obličeje nabídl moţnost přespat ve chlívě s čuníkem Frantou. Frantík chrochtal, potil 

se od čumáku k ocásku a vydával ještě další zvláštní zvuky. Zvuky připomínaly rachocení  

v břiše a následné vypuštění nějaké tekutiny ze zadní části těla ven. I v pekle tomu říkají 

průjem. 

   Čertík Barnabáš nikdy nebyl na nějakou tu hygienu zvyklý, spíše naopak. Zuby si nečistil,  

z uší mu vytékaly doslova výkaly, za nehty špína a voda byla jeho největším nepřítelem. Nyní 

ale není čertem, ale mladým jinochem. Tak začal hospodskému oponovat, ţe přeci nemůţe 

spát ve chlívě s čuníkem Frantou, ţe je v lidské podobě a Franta v podobě zvířecí. Uţ skoro 

prozradil, ţe je čertem. Nenápadně vykouzlil láhev ve tvaru námořní lodě, která ve svých 

útrobách měla zlatý mok a pokoušel se hostinského Joţku uplatit. Nic mu to nebylo platno. 

Hostinský trval na svém a kdyţ nechce pobývat s čuníkem Frantou, ať táhne tam, odkud 

přišel. Na druhé straně, ta nádherná skleněná láhev ve tvaru lodě hostinského Joţku natolik 

lákala, ţe popadl milého čertíka Barnabáše vší silou do své náruče a jedním otočením seděl 

čertík ve chlívě vedle čuníka Franty. Láhev mu vytrhl z náruče, s jásavým křikem doslova 

uprchl z chlívku. Za sebou ještě stačil zavřít dveře. 

   Čertík Barnabáš zesmutněl. Být smutný, to nikdy dříve nepoznal. Není černý s umazanou 

tváří, nevzbuzuje hrůzu ani strach. Proč by musel trávit noc s čuníkem Frantou? Vţdyť jiţ 

není ani bytostí mdlého rozumu. Schopnosti kouzel pro dnešní den vyčerpal. Usnul. 

   Do ranního svítání daleko, převaluje se z boku na bok, jeho usínání pravidelně přerušuje 

čuník Franta svým libozvučným chrochtáním a mlaskáním. Mlask a mlask a Barnabáš usnul, 

jak by ho do vody hodil. Přichází sen. Je v pekle a vidí Lucifera, jak mu hrozí, aţ se celý  

z toho strachem klepe. Vidí ale také čuníka Frantu, jak visí za zadní a hospodský Joţka mu 

stahuje kůţi ze hřbetu a z boku. Sám si se sebou povídá: „Tak nádherný krupónek neměl ještě 

ţádný čuník, to budou prvotřídní kabelky a také koţené nohavice.“ Barnabáš se ve snu 

polekal, aţ se z toho celý zpocený probudil. Leţel vedle čuníka, který spokojeně chrochtal. 

Byl rád, ţe to byl jen sen. Poprvé za celý svůj čertovský ţivot poznal, co to je strach. 
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CHATRČ CIVILIZACÍ            (FRANTIŠEK NAGY) 

 

S prachem hvězdným démanty noci se rozešly, 

vůní známou voněl důvěrně vzduch, 

v ohništi uhlíky svítáním vyhasly, 

s příchodem kotouče slunečního role ujal se pluh. 

K jásotu neutuchajícímu vyzvala modř horizontu, 

v kapli oltář prohýbal se pod tíhou kříţe, 

tisíců jména padlých opustily frontu, 

zvuk křídel třepotajících zastavily mříţe. 

Tvrdě spali svědci dávných scén, 

lodě potopené obklopily vodní polštáře, 

salvu hrozivou oceán pohřbil z děl, 

krví zbrocené zbroje tísnily se v potu korouhví vladaře. 

Láhev pochoval příboj burácející se vzkazem, 

harpunou ničemností pomstít se velrybě bílé, 

v ráji Adam a Eva oklamáni plazem, 

liturgií svědomí nahrazovat v chabé síle. 

Básník ptáků k pokoře volá albatros, 

do zdí symboly tepat samotky, 

z abecedy slov vykřesat nesmí se ledacos, 

stuhami barevnými vykoupeny lichotky. 

Průjmem propagandy poskvrněno umění, 

duch svobody se vyhostí, 

pohlazení v úder se pozmění, 

nohavice s lampasy a holínky okované ukazateli  

stanou se podlosti. 

 

 

 

 

POZDĚ             (KAREL SIKORA) 

 

Za ranního svítání 

síla průjmu mě prohání 

z nočního klubu Albatros se vracím 

z vypité láhve whisky se potácím 

leč síla ta mě ţene uţ rychleji dále 

jsem jako loď uchopena střevním mistralem 

smrtelný pot mi prosákl oblečením 

mám mokré triko i nohavice 

stav, který dneska uţ těţko změním 

ţenu se dál jako vichřice 

svištím městem coby kabelka prodejné holky 

vidím uţ plot a za ním svůj dům 

a radost se mění v jásot 

prolétnu dveřmi jako střela dum dum 

leč předčasně jsem se u cíle těšil 

stalo se to, čeho jsem se děsil. 
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NA ALBATROS             (ROMAN ŠTOLFA) 

 

Slyšeli dnes všichni snad ten jásot velký, 

kdyţ oznámili rodiče, ţe nebudou doma ... 

chytat lelky. 

Na loď Albatros nastoupí za svítání, 

splní si tak své tajné přání. 

Chtějí být ale řádně připraveni. 

Proto seznam potřeb doplňují, 

občas také mění. 

Mají být zítra velké hice, 

tak berou: trička s krátkými rukávy, 

krátké sukně a kalhoty, 

co mají krátké nohavice. 

Škrtají potítka ze seznamu, 

nezaujaly totiţ mladou dámu. 

Potítka se uţ vůbec nenosí. 

Kapesníčkem snadno přeci pot z čela otře si. 

Kdyţ událost nedávnou jí máma připomněla, 

proti průjmu papír a uhlí do kabelky přihodila. 

Další věc zásadní, ve které je síla velká 

je plastová lahev a termoska nerezová. 

Tady boduje synátor. 

Kdyţ vypráví hezký fór. 

O termosce, co údajně nefunguje. 

To kdyţ myslíte najednou, 

ţe je to pro oboje. 

Chytrý ví, ţe kdyţ teplé i studené 

do termosky napustí, 

ona stává se rázem nefunkční. 

Přípravy protáhly se do večera. 

Usínali ale všichni klidně, 

připraveni zcela. 

 

 

JDU DÁL              (ANNA VOJTĚCHOVÁ) 

 

Leţím v trávě a jazyk se mi lepí na patro, 

pták mi krouţí nad hlavou, jak albatros v daleké zemi 

nohavice u kalhot urousané od trávy, no, to je síla 

potůček potu stéká mi po tváři, dosti těţko je mi.... 

Vidím tu láhev nedopitou, má na dně ještě trochu moku 

chci jásat, ale pláču, snaţím se i vstát 

bolest mě přemáhá, průjem se hlásí 

celý svět se se mnou točí, a mozek mi dává mat...... 

Slunce mi do zad vypaluje cejch, nemilosrdné svítání 

vidím svou kabelku, pohozenou opodál 

sbírám si svršky, postavím na nohy i své tělo nemotorné 

kostelní zvon poledne vyzvání...a já se snaţím jít dál..... 
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Květen 2016 
Slova: maják, bouře, hříbek, tuţka, kontrolka, spoušť, déšť, vodopád, hrouda, voda, 

zácpa, strach, koloběţka, večerka 

 

 

 

 

NEŢ USNU           (JÁN BAZGER) 

 

Zdá se věčnost od té chvíle, 

co večerku odtroubili andělé. 

Stříbrné kontrolky nebem rozseté 

jiţ také zaţehly maják noci, 

aby nikdo neměl ze tmy strach. 

Koukám na to nebe hvězdnaté 

a myšlenky hezké, poetické, 

ţehnané múzou objeví se náhle. 

I kdyţ zpočátku opatrně, 

pozvolna ke mně se blíţí a rostou, 

jako hřiby po dešti. 

Vodopád myšlenek 

a nevyřčených slov náhle se valí jako velká voda, 

nebo se prudce ţenou jako vítr s bouří. 

Avšak spořádaně, pěkně za sebou, 

jako řada aut po dálnici. 

Pojednou zpomalí, jakoby v zácpě uvíznou 

krok, sun, krok odráţí se  a jenom jako koloběţka. 

Oči mé se klíţí, 

múza se odporoučí, 

myšlenky zůstanou stát, 

rozsypou se jako hrouda v prach 

a v hlavě zbývá po nich spoušť. 

A při tom stačil by pouze  po ruce malý blok a tuţka, 

aby zůstaly věčné. 

A snad i někomu pro radost. 
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TÁTA                  (MARIE BRABCOVÁ) 

 

V nedalekých kasárnách odpískali večerku. 

Sedím u stolku a v ruce ţmoulám tuţku 

Vzpomínám, jak měla jsi ve vlasech stuţku. 

Vítr si s ní pohrával, kdyţ běţela jsi lesem a hledala hříbky. 

Zalije mě vlna citu, je to tak dávno 

kdyţ rozbila sis koleno na koloběţce 

a vodopád slz mi promáčel rukáv košile. 

Byl jsem tvůj záchranný maják. 

Často jsem měl o tebe strach 

byla jsi hrozný větroplach. 

Dneska jsi mi telefonovala, 

ţe uvízla jsi v zácpě na dálnici. 

Déšť promáčel u ní sráz 

a hroudy hlíny nadělaly velkou spoušť. 

Podíval jsem se z okna 

voda stékala po silnici jako potok. 

Na telefonu zablikala kontrolka. 

Halo, tati, to jsem já. Jedu domů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



59 

 

BOUŘKA               (STANISLAV FILIP) 

Vrátili mi po restituci naši rodnou hroudu. 

Postavil jsem si tam časem docela pěknou boudu, 

která se mi osudovou jednoho dne stala, 

kdyţ ještě manţelka ve Večerce pracovala 

a já se tam pak nudil celé odpoledne. 

Přemýšlel jsem, co náladu mi zvedne - 

coţ u mne jde skutečně velmi těţce. 

Tak jsem chvíli před okny jezdil na koloběţce, 

abych pohybem rozehnal svoji momentální zácpu. 

Tu mám pokaţdé, kdyţ se něčeho nacpu 

a vţdycky si přitom říkám: „Dobře ti, chlapče, tak, 

kdyţ ti z toho mnoţství jídla kape na maják.“ 

Do chaty se mi ještě zrovna moc nechtělo, 

kdyţ tu náhle od lesa se rychle setmělo, 

zvedl se vítr a bouře blíţila se kvapem. 

Zašel jsem dovnitř a lehl si na kanape, 

s vědomím, ţe přečkám na něm tu nenadálou spoušť. 

Na střechu kapky bubnovaly, pršelo víc a houšť - 

a uţ to nebyl déšť, to byl vodopád! 

Pod náporem větru mi smrk před okno spad 

a já z té situace dostal váţně strach. 

Tu otevřely se dveře a já jen vzdychl: „Ach!“ 

V nich totiţ stála dívka a v ruce drţela hříbek. 

Tady pak začal můj romantický příběh; 

jak tam tak celá promočená stála, 

kontrolka v hlavě mi rázem zablikala. 

Nesvléci ji, byla by přímo škoda, 

kdyţ z ní tak proudem crčela na zem voda, 

a tak jsem to také posléze udělal. 

Nebránila se, a tak jsem ji svlékal dál, 

a musím přiznat, ţe byla hodně milá. 

Jak uţ jsem řekl, vůbec se nebránila; 

otevřela si bar a chtěla se něčeho napít - 

a pak uţ jsme bez zábran skončili na kanapi. 

Kdo by z vás, pánové, v takové chvíli vcelku 

pomyslel jedinkrát na manţelku? 

Ţe přistihla nás, čí to byla vina, ţe vlivem té bouře nešla elektřina? 

Na chatu za mnou přijela v té slotě, 

kdyţ jsem měl v nejlepším rozbalené to kotě, 

zatímco v poklidu měla být ve Večerce. 

Nejdříve ze všeho vynadala té dcerce, 

a kdyţ jsme se nakonec vrátili domů zpátky, 

udělala se mnou proces vskutku nadmíru krátký. 

Nepomohly úpěnlivé prosby ani sliby, 

nakonec jsem byl rád, ţe nechala mi slipy, 

které jsem si po tom aktu na sebe stačil dát. 

Oči pro pláč mi zůstaly akorát! 

Prý pro mě vţdycky byla jenom pouhá sluţka - 

o všechno mě připravila ostrá soudkyně tuţka… 
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ČERTÍK BARNABÁŠ                (PETR KORČ) 
Kapitola čtvrtá 

   Čertík Barnabáš jiţ poznal, co to je Smutek a Strach. Strach však mívají pouze lidé,  

kdyţ se cítí v nebezpečí nebo ohroţení. On není člověk, je čert a dělával často „hudry, hudry“,  

aby se ho děti bály a měly strach. Zavzpomínal, kdyţ tak jednou absolvoval exkurzy na zemi 

s Mikulášem a Andělem, jak přišel z nebe déšť. Nebyl to jen déšť, byl to doslova vodopád. 

Voda tekla proudem z nebe a na nebi se blýskalo a hřmělo. Tuto spoušť na zemi poslal pán 

nebes, i kdyţ mělo v souladu s kalendářem sněţit, tak tekla z nebe voda. 

   Anděl málem přišel o křídla, Mikuláš o svůj nádherný plnovous a jen on, Čertík, v té bouř-

ce vypadal stále k světu. Cítil, jak mu po růţcích a kudrnatých vlasech proudem stéká voda aţ 

po ocas a kopyto. Svým dlouhým jazykem olízával svoji mokrou chlupatou tvář. Kdyţ tu 

znenadání uslyšeli sirény. Kolem nich se přehnalo červené vozidlo s modrým majákem. 

Mikuláš, nejchytřejší z nich, hned věděl, co se děje. Jedou hasiči likvidovat přívalovou vodu. 

Jen, aby nepřišla potopa. Lidé jsou zkaţeni, bliká jim kontrolka nad jejich nekalými činy. 

Čertík vzpomíná nahlas, aby to Mikuláš i Anděl slyšeli, jak lidská společnost byla plná násilí. 

Peklo nestačilo sbírat hříšné duše. A tak se pán nebes rozhodl, ţe lidstvo potrestá a poslal na 

ně vodu. Potopa nepřišla, ale mise Mikuláše, Anděla a Čertíka Barnabáše byla na zemi 

ukončena. 

  Má obavu a strach, ţe do pekla unese toho nepravého člověka a hříšný člověk zůstane na ze-

mi. Musí velmi obezřetně vybírat a pátrat po tom pravém.  Blíţí se další večer. Co si počne? 

Půjde zase za hospodským Albatrosem a poţádá ho o další nocleh vedle umlaskaného  

a uchrochtaného čuníka Franty? S touto myšlenkou se ubírá k hospodě. Má hlad. Naběhly mu 

sliny, kdyţ si vzpomenul na pálivou čertovskou omáčku na hříbkách s masem hovězím.  

V tom pekle se přeci jenom měl dobře. 

   Cesta k hospodě se táhne. V ţaludku a ve střevech má asi uţ jen vzduchové bublinky.  

I v pekle měli přednášky o pravidelné a vyváţené stravě, tak aby nechyběly vitamíny  

a vláknina. Jen nedostat zácpu. Zastavuje se před menším domečkem s nápisem Večerka. 

Neodolal a vstupuje dovnitř. Lidské bytostí stojí v řadě a naproti nim stojí pěkná a usměvavá 

ţena. To bude asi ta hříšnice, co patří do pekla. Stojí jinde neţ ostatní. A to není samo sebou. 

Odpozorováním se ujistil, ţe vstoupil někam, kde za papírky a mince lze získat nějakou věc, 

které i v pekle říkají jídlo.  
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BESKYDY               (IRENA OTÝPKOVÁ) 

 

Kdyţ z jara první voní květ 

sluncem rozzáří se celý svět, 

pryč jsou dlouhé zimní večery 

kdy jsme na televizi hleděli. 

Přišel Máj se svými majáky, 

stojí bez strachu v dešti, vodě i bouři 

děti na koloběţkách kolem nich krouţí, 

aţ do pozdní večerky. 

My do vlaku utekli, 

zácpy cestujících jsme se nelekli, 

horské hřebeny byly láskou naší, 

Beskyd byl název skupiny naší. 

Po horách jsme se toulali, 

hříbky do tašek sbírali, 

vodopády nám šuměly 

kdyţ jsme kolem kráčely. 

Můţeš však projít celý svět 

Tatry, Alpy s alpskou protěţí 

vţdy se však rád vracíš zpět 

kde naše milé Beskydy leţí. 

Bylo to krásné a bylo toho dost 

teď nám jen pro kontrolu 

zbývá spustit spoušť. 
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ZÁCPA               (KAREL SIKORA) 

 

Chtěl jsem napsat báseň 

na vznešené téma 

má vášeň je voda 

kdyţ padá déšť 

v bouři vítr sténá 

vlny se tříští o maják 

a vodopád mizí v hlubinách 

Mám strach 

ţe jedlá soda 

kterou bych uţil na zácpu 

mi nafoukne břicho 

a prudkým únikem pak 

prolomí dosavadní ticho 

A jako hříbek nesměle kloboučkem zvedá hroudu 

tak soda pomůţe snad 

prolomit střevní hráz 

a uvolnit obsah snáz 

Vidím, ţe tuţka uţ nenapíše nic vznešeně 

bolest břicha je jako kontrolka 

co svítí ve chvíli kritické 

kdy vidím všechny svaté biblické 

spustila běh na dlouhou trať 

najít večerku kde mají sodu 

a rychle přes tisíc hor a lesů a brodů 

během na běţkách či koloběţce 

s tebou sodo 

vznešeně a lehce najdu směr k záchodu. 
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RÁNA           (ROMAN ŠTOLFA)  

 

Spustil se déšť. 

Voda padá z oblaků. 

Do toho bouře. 

Hromy, blesky vkrádají se do mraků. 

Tady člověk, v teple majáku 

v klidu svou tuţku zvedá tu. 

Mobilem dělá si selfíčko, 

popíjí v klidu kafíčko. 

Posílá všechno do sítě 

s vědomím, ţe jde o nostalgii, přeţitek. 

Maják i on. 

Poslední svého druhu. 

Dostali se spolu do začarovaného kruhu. 

Vodopád slov spustí do svého diktafonu. 

Dotaz závěrem: Odolá naše zem? 

Odolá zemská hrouda náporu tomu? 

Bude mít dál svoje domů? 

Kontrolka jiţ dávno zablikala, 

kdyţ ledokupa rychleji roztávala. 

Kdyţ na cestách auta postávala 

a v zácpě století obklopil je smog. 

Kdyţ strachu vyuţili mocní, 

byl to jen další k hrobu krok. 

A další atomový hříbek? 

To silně podobný je příběh. 

Přichází ráno. Probuzení. 

Odešel sen? Uţ tu není? 

Uff, to se mi ulevilo. 

Tady uvědomělé máme občany. 

Na kolech, inlainech a koloběţkách se tu prohání. 

Odpady lid třídí, jak se má. 

Z obalů, co nabídla večerka. 

Volbu má kaţdý, to se ví. 

Vaţme si proto přírody! 
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JAK JSME MALÍ                (ANNA VOJTĚCHOVÁ) 

 

Můj záchytný maják v těţké bouři, jsi pro mne ty, Boţe 

kdyţ na moři se voda pojí s oblohou 

jak hříbek v trávě krčím se tiše a doufám 

tuţkou píšu vzkaz na zídku bílou, tobě, kdyţ ústa volat jiţ nemohou... 

Jen kontrolka bliká, jak krčím rameny 

a déšť omývá mou tvář i tělo 

jak vodopád v horách silou drtí kameny 

naříkám, pláču, křičet z plna hrdla by se mi chtělo.... 

Tajně hledám rodnou hroudu, na okamţik vzít ji do dlaní 

cítit hlínu jen malou chvíli, neţ voda odplaví tu zemi 

zastavit se, zpomalit ten proud, způsobit zácpu bytí 

strach nepovolí, velký ţivel mé plány navţdy mění... 

Ve velkém světě aut a lodí, jsem koloběţkou pouhou 

a písek rozţhavený do chodidel se zarývá a pálí 

spanilé svítání ohlásí konec dní, večerku, tajnou spoušť ţití 

vţdyť jsme jen lidé, zranitelní, smrtelní a tak malí.... 
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Červen 2016 
Slova: vlasy, svatba, porod, milování, lázeňský švihák, řasy, klas, pohár, chaloupka, 

modrá blůzka, trám, tříska, nebe, květ 

 

 

 

PODLEHLI POKUŠENÍ        (JÁN BAZGER) 

 

Ruku v ruce, vyšli si do polí jen tak, 

třebaţe znají se pouze krátce. 

Ona, jménem Zuzka, 

světlé dlouhé vlasy jako obilí lán se zlatými klasy. 

Modrá blůzka, 

modré oči, 

podobné nebi časně zrána 

a dlouhé řasy jako mrkací panna. 

On, jménem Jan, 

vysoký, uhlazený pán. 

Ţádny snílek, 

leč zkušený švihák lázeňský, 

co očividně ví jak na ţenský. 

Kolem nich louka samý květ, 

co voní tak sladce. 

Skřivánčí trylek a hraví motýli 

k milování je svádí. 

Usedli do trávy, podlehli pokušení a svodům lásky. 

Z poháru Amorova upili nektar sladký, 

co v srdcích lásky struny ladí. 

V zajetí vášně, 

nektarem tím sladce opojení zapomněli na následky. 

Co kdyţ probudí se náhoda náhod 

a v kočárku plod lásky bude pak vřískat?! 

Bude svatba…? 

A co kdyţ jen porod? 

A potom určitě nezbytný rozvod, kdyţ manţel nevěru odhalí. 

Oba však zapomněli, 

ţe aţ se z lázní domů vrátí kaţdý do své chaloupky, 

bůţek lásky zvedne křidýlka, pojednou někam se vytratí 

a škodolibě koukat bude z povzdáli. 

Z lásky jako trám uţ nezbude ani tříska. 
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PŘÍBĚH JEDNÉ NOCI           (MARIE BRABCOVÁ) 

 

   Býval jsem švihák lázeňský a naháněl všechny sukně v okolí. Nikdy jsem se nechtěl oţenit. 

Bohémský ţivot mi vyhovoval. Podle svých představ jsem si nechal postavit krásnou vilu. 

   Jednou v noci jsem se vracel z koncertu. Byl jsem unavený. Oči se mi začaly zavírat. Zvedl 

jsem víčka a před autem postava. Brzdy zaskřípaly. Uskočila. Vyběhli jsme z auta. 

   „Pomozte mi,‘‘zašeptala. Stála tam těhotná dívka, úplně sama. 

   Naloţil jsem ji a jel. Do nejbliţšího města bylo padesát kilometrů. Díval jsem se ni, jak tiše, 

s uplakanou tváří, sedí vedle mě. Trochu pomuchlaná modrá blůzka se lehce zvedala. Oči 

barvy nebe přikrývaly dlouhé řasy, vlasy barvy klasu staţené do uzlu. 

   V nemocnici nebyl čas nic vysvětlovat, neţ jsem se nadál, stál jsem na porodním sále. 

Porod byl komplikovaný, ale najednou mi do rukou vloţili malý růţový uzlíček. 

   ,,Máte holčičku, tatínku.‘‘ Co na to říct, tekly mi slzy. Rozruch opadl, usmál jsem se na 

dívku. ,, Jak se vlastně jmenuješ?‘‘ ,,Jsem Jiřina.‘‘ Má jméno jako květina. ,,Jsem Jakub, tak 

se měj“. Odešel jsem pryč. Doma jsem si v krbu zapálil třísky a s pohárem vína v ruce 

pozoroval plameny. 

   Stíny tančily po trámech na stropě. Ta dívka mi vlezla pod kůţi a ten malý vrnící uzlíček 

do srdce. Ráno jsem jel do nemocnice. Jiřinka spala a malá leţela v postýlce vedle ní. 

Zamiloval jsem se na první pohled a uţ je neopustil. Zůstali jsme spolu. 

   Po čase byla svatba a noci plné milování. Uţ je to dávno, zšedly nám vlasy. Ale já nikdy 

nezapomenu na ten den, kdy jsme se potkali. 
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LÁZEŇSKÁ ROMANCE         (STANISLAV FILIP) 

 

Jeden lázeňský švihák - (uţ trochu obstaroţní)  

pozoroval lepou dívku, jak v knajpě sele roţní,  

a jak v tom mastném kouři má vlasy slepené.  

Tok myšlenek mu sice radil, ţe místo ano, bylo by lépe ne,  

jenţe to varování přehlušil jeho chtíč aţ přespříliš snadno. 

Byl rozhodnutý tomu poháru lásky podívat se na dno - 

vţdyť nikdo z okolních pánů nemá ani zdání,  

jak ve snách touţil stále po tomhle milování. 

Ten pocit je ostatně většině pánů znám - 

aspoň jedinkrát v ţití potkat lásku jak trám!  

Nechat se kráskou celé noci vískat…  

Zatím však z jeho někdejšího trámu zbyla jen tenká tříska. 

Konečně můţe poznat, jak chutná sedmé nebe - 

a ţilky na spáncích pulsují: „Chci tebe! Tebe! Tebe!“ 

Tu blahem neskutečným zachvěl se mu pant.  

A tak si řekl ten mudrlant 

(kdyţ bereme ohled na to, co čekalo ho doma - 

ta jeho stařena jak z Chaloupky strýčka Toma) 

ţe si s ní smluví schůzku.  

Prý pozná ji snadno, bude mít modrou blůzku  

a za uchem ţlutý vanilkový květ. 

Takovou ţenskou mu budou závidět!  

V představách svých chlápek předpokládá,  

ţe jak on ji má rád, ţe i ona ho bude mít ráda,  

ţe minulost svoji zmačká a rázně zahodí,  

ţe zakrátko bude svatba a děti mu porodí. 

Určitě se tím pochlubí chlapům u piva. 

Kdyţ se však po chvíli zas na ni zadíval,  

zjistil, ţe borec jakýsi přešel přes celý lokál,  

zastavil se u ní a do ouška jí tokal,  

zatímco on čeká jak husa na příslovečný klas,  

tak ona k němu vzhlíţí zpoza svých černých řas. 

V tu chvíli jak ránu by dostal kyjem. 

Jeho zlomené srdce teskně nyní nyje  

a tak si dá dvě vodky u baru. 

Nato nasedne do svého Subaru  

a ještě cestou lomcuje s ním vztek. 

Nespěchá, loudá se domů jako šnek - 

vţdyť si od té své koleduje! 

Potichu před dveřmi boty si zuje,  

a zjistí situaci: „Je to dobré, kámo,  

neštěstí je právě zaţehnáno.“ 

Ta jeho na seriál do bedny čučí. 

Tak vleze si potichu do papučí… 
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ČERTÍK BARNABÁŠ           (PETR KORČ) 

Kapitola pátá 

  

  Při opětovném usínání s vepřem Frantou si uvědomil, ţe ţena na druhé straně pultu byla 

nějak zvláštní. Hned mu hlavou proběhlo mnoho ţen z pekla, říkají jim čertice. Většinou jsou 

malé, drzé a z očí jim koukají lumpárny. Jedna se jmenovala Lucifína. Byla  dcerou Lucifera  

a neustále hovořila, jak má Barnabáše ráda, ţe je do něho zamilovaná, ţe mu porodí kopu 

čertíků a jako věno dostane od táty Lucifera nádhernou pekelnou chaloupku s pěti kotly  

na hříšné duše. Denně mlela páté přes deváté. Barnabáš věděl, ţe zamilovanost není věčná,  

ţe je u Lucifíny zaloţena pouze na fyzické touze. Chtěla svatbu, chtěla se za něho vdát. 

   Svatba v pekle, to vám bývá cirkus. Čerti tančí, perou se o pekelné dobroty, chodí po sto-

lech, aţ pod kopyty praskají porcelánové talíře a oháňky si vzájemně strkají do pohárků  

s vínem a kořalkou. Ţenich bývá vyfešákovaný jak lázeňský švihák a nevěstu zdobí na růţ-

kách krásná čelenka se závojíčkem. 

   Táta Lucifer nebyl moc naladěn na zamilovanost jeho dcery Lucifíny do Barnabáše.  

V Barnabášovi viděl čerta komického, přihlouplého a nešiku. Dostal ďábelský nápad. Vyslal 

Barnabáše mezi pozemšťany, a kdyţ se osvědčí a peklo obohatí o nějakou tu hříšnou dušičku, 

tak bude v pekle svatba veliká. 

   Čuník Franta zachrochtal a Barnabáš se probral ze vzpomínek. Ta ţena na druhé straně 

pultu byla zvláštní. Cítí sám na sobě nějaké změny. Snad se nezamiloval. Byla po čertech 

hezká. Z nádherného úsměvu a z vlasů ţeně zářil lesk, chuť být, ţít a radovat se ze ţivota.  

V pekle čertice o vlasy nepečují. Česání vlasů a jejich mytí vyţaduje zaručeně čas a trpěli-

vost. Vlasy jdou ozdobou kaţdé ţeny, s kaţdým účesem můţe být královnou. 

   Chtěl se otočit z boku na bok, ale nakonec zůstal leţet na zádech a přes řasy přivřenýma 

očima sledoval trámy chlívku a neustále se mu zjevovala ţena za pultem v nádherné 

blankytně modré blůzce, která byla poseta rudými květy. Ani nezná její jméno. Otočil se.  

Z nezaskleného okna chlívku ucítil z nedalekého pole vůni pšeničných klasů a zahlédl nebe 

plné hvězd. Usnul. 
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LÁZEŇSKÝ ŠVIHÁK           (KAREL SIKORA) 
 

Dostal Pepík poukaz do lázní 

no to bude porod 

asi se z toho zblázní 

tenhle pohár si musí vypít do dna 

to se bude hodit i ta blůzka modrá 

dávno tomu na jednu svatbu koupená 

po obřadu měla být slavnost v zahradě 

nevěsta tehdy měla být dle zvyků uloupena 

i utrhl ji Pepík tehdy jako květ 

zatočil se pak s ním celý svět 

a viděl při milování nebe 

Ano ţenich si tehdy hledal trám 

na oběšení 

našel snad třísku 

spadl s ní jak z lešení 

zlomený byl jak ovesný klas 

a Pepík neměl vůbec tušení 

ţe on nevěstě postavil chaloupku 

ţe ji miloval od kolen po vlasy 

a nejvíc kdy na něj mrkala dlouhými řasy 

Takţe do kufru tu blůzku balí 

bude z něj švihák lázeňský 

snad zas nějakou holku na ni sbalí 

jo Pepík byl vţdycky na ţenský 
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LÁSKOU PROPOJENI        (ROMAN ŠTOLFA) 

I. 

Ochutnali z poháru lásky? 

Padaly kolem neveřejné sázky. 

Je to váţné nebo není? 

Je to láska, či jen poblouznění. 

Postaví dům, krásnou chaloupku, 

nebo vyuţijí jinou nabídku. 

I mohutný strom tvoří 

kousky velikosti třísky. 

Všude jsou bolesti porodní, 

i tady fungují zákony přírodní. 

Ţasnou vţdy nad propojením světa, 

kdyţ napadá je právě stejná věta. 

II. 

Ona? Kráska. Dlouhé řasy, do culíku vlasy. 

On? Krasavec. I jeho modrá blůzka. 

Jeho duše? Jak studánka čistá. 

Lázeňský švihák. Chlapík k pohledání. 

Ví jistě, co laskavé je milování. 

III. 

Na pohled první láska jako trám. 

Začátek je to dospěláckým hrám. 

Den s sebou nese květiny, 

aby se milencům zalíbil. 

Do nebe rostou klasy, 

aby spolu nad tou krásou ţasli. 

Svět je propojen. Víc neţ si myslíme. 

O svatbě si příště povíme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



71 

 

 

 

STOPAŘKA          (ANNA VOJTĚCHOVÁ) 

 

Půvabná dívenka s plavými vlasy 

zasněný pohled dlouhé řasy lemují 

mává na okraji silnice, jak víla, tak jsem ji znal 

ten útlý pas a 16 let, kdo vezme ji do auta, kdo sveze ji dál? 

Muţ typu " lázeňského šviháka" se objevil a nasliboval nebe 

nádherná svatba, závoj, on pro ni obětuje i sebe 

výlety lodí, milování pod baldachýnem 

jen ona a on a taky dva pohárky s červeným vínem... 

Láska však vyhasla, neuzrál zlatý klas 

její film ţivota se stal překotným porodem 

v malebné chaloupce na kraji lesa 

krásné oči vyhasly a srdce láskou neplesá... 

Po zemi se válí v prachu její modrá blůza 

malá tříska plave ve víně rozlitém. 

Chtěla tak moc? Jen lásku, lásku jako trám 

a švihák lázeňský odjel v autě sám... 
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Dovolená – červenec a srpen 2016 
 

 

 

 

DOVOLENÁ          (MARIE BRABCOVÁ) 

 

Léto, slunce, voda 

To je dovolené doba 

Proto rychle zabal věci 

A jede se k moři, přeci. 

Do písku se zahrabeme 

Všechny klouby prohřejeme 

Při plavání v moři 

Uţ svaly nebolí. 

Večer vínko, tanec, zpěv 

Sladký ţivot nastal teď 

Těch pár týdnů oddechu 

Pozdě lezem z pelechu. 

Plavba lodí po moři 

To se snadno hovoří 

Z paluby se špatně zvrací 

Měl jsem doma zůstat radši. 

Mořská nemoc to je prevít 

Musíme to nějak přeţít 

Na souši se bude hned 

Zase lepším zdáti svět. 

Uteklo to jako voda 

Uţ jsme zase zpátky doma. 

 

 

 

 

 

 

 

KANÁRSKÉ OSTROVY          (IRENA OTÝPKOVÁ) 

 

Pobyt na Kanárských ostrovech, 

to je záţitek, 

pláţe jsou tam hebké jako mech, 

písek jemný na dotek. 

Není tam podzim ani zima, 

stále je tam teplé klima, 

nemusíš se škůdců bát, 

a na pláţi v noci spát. 

Západ slunce nad mořem 

je nevídaná krása, 

pomůţe ti s kaţdým bolem 
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a srdce štěstím jásá. 

Kanárů je tam dost 

a jsou lidem pro radost, 

v obchodech i v lokálech 

všude je máš na zádech. 

Na ostrově Tenerife 

soptí vulkán Tejde, 

lávu chrlí do údolí, 

o škody tam však nejde. 

Slunce svítí celý den, 

je to jako krásný sen, 

co však naše srdce tíţí, 

je, ţe loučení se blíţí. 

Maroko 

Maroko, to je Afrika, 

A komu to nic neříká, 

ať tam jede hned 

a pozná, jak je krásný svět. 

Vysoké hory Atlasu 

chrání zemi od všech trapasů, 

kdyţ řádí bouře v Atlantiku, 

není ţádná moţnost úniku. 

V hlubinách velehor Atlasu 

najdeš prodejny k velkému úţasu, 

upomínkových předmětů je tam dost 

a cizincům jsou pro radost. 

U Maroka končí Atlantik, 

postavili na břehu velký pomník, 

stojí v místě setkání se Středozemním mořem, 

hlídaném pravěkým gibraltarským obrem. 

Cestou do města Casa Blanky 

navštívili jsme místa s královskými zámky, 

které si pořídil sám marocký král, 

kdyţ po zemi své cestoval. 

Mešitu se zlatem a drahokamy na zdech 

uvidíš v Casa Blance a tají se Ti dech, 

stojí uprostřed moře na skále, 

coţ je opravdu nevídané. 

Z velbloudího vysokého hřbetu 

uprostřed pouště Sahary 

dočkali jsme se ranního úsvitu 

i fosílií, kterými oplývaly zdejší hangáry. 

Marakešské trhy, to je událost, 

mořských plodů je tam dost, 

hadí muţi se tam předvádějí, 

i chutné polévky z hadů nabízejí. 
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DOVOLENÁ         (KAREL SIKORA) 

 

   Své děti Karel Malý nadevše miloval a nejraději je viděl o dovolené někde daleko od ci-

vilizace, někde v lesích a nejlíp uprostřed horských vzdálených míst plných potoků, skalních 

útesů a čistého, plného kyslíku, vzduchu. Ani letos nemínil nic měnit ve svých zvycích  

a předsevzetích, kdy se uţ dopředu viděl brouzdat se ostruţiním a hledat v mechu tvrdé 

kloboučky praváků a voňavé lišky. 

   A tak hned ráno utekl rodině do přírody, kdy ještě spali, a mohl se nerušeně kochat vším,  

co mu les nabízí. K poledni sestoupil z lesa na klikatou cestu, která vedla k hostinci, a tu si u-

vědomil, ţe má ţízeň. Jistě ji uhasí chlazeným pivem před další cestou, měl v plánu projít 

ještě pár kilometrů směrem k pralesu Mionší, unikátnímu lesnímu útvaru Beskyd. 

   Místo se mu zdálo povědomé. Z okna prohlíţel okolí hostince. Chatky a schody v lese 

vedoucí někam nahoru do lesa, ano, tady byl se střední školou na lyţařském výcviku. 

Své vzpomínky si Karel Malý vybavoval postupně a pořád zřetelněji, s tím rozdílem, ţe tehdy 

byla zima, mráz a plno sněhu a dnes je začátek léta. 

   Jak uţ to ale bývá v ţivotě, pamatujeme si spíš ty příjemnější záţitky z dob minulých, neţ ty 

nepříliš veselé. Onu událost si pamatoval dosti přesně, i kdyţ k těm příjemným záţitkům 

nepatřila ani omylem. Vzpomínka to je ojedinělá uţ proto, ţe tehdy zrovna probíhal historický 

hokejový turnaj o titul Mistra světa v Praze a tehdy večer se mělo naše muţstvo utkat se 

sovětskými hokejisty krátce po vpádu jejich vojsk do naší vlasti. Proto se naši hokejisté 

chystali naloţit sovětům pořádnou nakládačku jako symbolickou odvetu. Na jejich vítězství se 

připravovalo téměř celé Československo, a proto sledovat tento zápas v televizi bylo malým 

svátkem v ţivotě kaţdého myslícího tvora. 

   Karel Malý se procházel místem s jistým dojetím, obešel chatky dokola, kde tehdy spali  

po pěti a bylo veselo a všichni se těšili na ten duel, na zápas myšky s kocourem, a věřili,  

ţe tygra sestřelíme rychlými dělovkami jako Old Shatterhand likvidoval tvrdou pěstí lupiče  

a vrahy. A celý svět by viděl, jak malý národ se dovede bránit nabubřelé přesile. 

   Strmé lesní schody vedly nahoru na palouk, dneska uţ opravené a pevné, zděné. Tehdy, 

těmi viklajícími, chatrnými, dřevěnými se vypochodovalo třikrát denně nahoru k hlavnímu 

středisku v době snídaně, oběda i večeře. Pomalu se vydal po schodech nahoru a vzpomínky 

ještě víc vystupovaly z mysli na povrch se sešlápnutým kaţdým schodem v lese. 

   V ten den se jedla večeře poměrně rychle a všichni hltali velké kusy z talířů. Snaţili se být 

dole v hostinci včas a tak si zajistit vhodné místo u televize. Pozdní příchod k přímému 

přenosu znamenal poslední ţidli u dveří a definitivní ztrátu kontaktu s hrací plochou. 

   Vystoupal nahoru na palouk, kde uţ dneska nebylo ani památky po starém dřevěném stavení 

a uviděl rozsáhlý areál s bazénem a terasou. Prošel minigolfem a zastavil se u jídelny. Ano, 

tady ho tehdy přepadla tupá bolest břicha a měl vlastně na vybranou. 

   Buď vykoná svou potřebu tady a bude tím, co pozdním příchodem na televizi si sedne  

u dveří, anebo to přejde, vše vydrţí a zajde na záchod o přestávce mezi třetinami. Samozřejmě 

zvolil druhou variantu a rozběhl se s klukama k nočnímu potemnělému lesu osvětlenému 

sněhem. Bolest ustala a tušil, ţe to zvládne. Stihne i dobré místo u televizoru. Vzpomněl si 

ještě po létech, ţe tehdy nahoře na palouku byl vpředu a navíc ho tlačila vší silou touha si na 

něco tvrdého usednout a tím ztlumit stoupající opět bolest břicha. Ţidle v sále hospody se 

stala pro něj cílem prvotním. Na schody vběhl jako třetí či čtvrtý a třicetimetrové navýšení 

zvládal bravurně. Znova se ale vzbouřilo jeho nitro, které by v tomto momentě zvládlo uţ jen 

silné sevření hýţdí a v naprostém klidu ve stoje. 

 

   Odhad, ţe to zvládne, byl mylný. Samozřejmě zastavit se v tom šíleném poklusu dolů  

a počkat chvíli na boku, bylo zhola nemoţné. 
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   A tak Malý Kája, jak ho tenkrát přezdívali spoluţáci, pádil dolů tlačen masou těl nad sebou 

a hopsáním po schodech svěrač povolil a obsah střev mizel v jeho šponovkách a pod-

vlíkačkách. Nikdo nic nezpozoroval, protoţe vál silný boční vítr a dole u bot byly šponovky 

svázány silnou tkaničkou, aby se do kalhot nenabíral sníh. 

   Karel Malý, dole, u chatek, si pak vzpomněl na reakci svých spolubydlících, kdyţ zjistili 

příčinu nesnesitelného zápachu v chatě a kdyţ viděli, jak se statečně chystá vše vyprat  

v lavoru. S drţícími se nosy pádili k hostinci a určitě byli mezi nejblíţe sedícími fandy  

u televizoru. 

 

 

 

 

 

 

 

ZA POTOKEM          (ANNA VOJTĚCHOVÁ) 

 

   Začala jsem chodit do školy a poznávala své spoluţáky. Spoluţačku Jolanu, jejího bratra 

Jeníka, kteří mě vzrůstem hodně převyšovali. Bydleli kousek od mého bydliště, hned za poto-

kem. Přistěhovali se nedávno do polorozbořeného domu, který stál osamocen na druhém bře-

hu potoka. Ráda jsem si u potůčku hrávala, ale hry vystřídaly povinnosti školní docházky. 

   Spoluţáci mě pozvali na návštěvu a já to přijala. Bylo u nich hodně veselo. Pán, jejich otec, 

byl zavalitý, s šedivou kšticí a pod nosem měl hustý, černý knír. Maminka byla korpulentní 

dáma, v krásné, barevné sukni a v ústech drţela vonící doutník. Oháněla se kolem starých 

kachlových kamen, kde to bublalo a vonělo a ke stolu jsem byla přizvána i já. Byla tam i stará 

babička, která pozorovala další hejno dětí, které se proháněly kolem usedlosti. Ve velkém 

pekáči vonělo maso, a na kamnech brambory. Dostali jsme kaţdý jídla dostatek a bylo velice 

chutné. Všude vládla skvělá nálada, kterou přehlušilo zoufalé volání mé matky, která mě vo-

lala domů k večeři. 

   Pelášila jsem uţ za soumraku kolem potůčku domů. Doma jsem nejedla, měla jsem u nich 

přece králíčka a brambory. 

   Za nějaký čas jsem se dozvěděla, ţe nás naši sousedi za potokem opět opustili a já u potoka 

opět osiřela. Kočovali zase někam dál, a nikdy jsem uţ o nich neslyšel. 
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Povídka na téma dítě 
 

MALÝ POMOCNÍK aneb „JÁ TI BUDU POMÁHAT“            (JÁN BAZGER) 

 

   Kdyţ jsem se kdysi seznámil se svou přítelkyní, bydlela tehdy v rodinném domku a u sebe 

měla asi čtyřletého vnoučka Liborka. To víte, ve školce nebylo místo. Vlastně, těch školek je 

pořád nedostatek a v takovém případě přichází na řadu vţdy babička, pokud nějaká je. 

Babičky měl vnouček dvě, ale svého dědu, toho viděl jen sporadicky. Pouze párkrát do roka. 

A najednou se u nich objevil jiný děda, tedy já. Tudíţ, stál jsem se dědou na plný úvazek. 

Liborek mi byl pořád v patách a má schopnost odpovídat na jeho všetečné otázky musela být 

stále v pohotovosti. Jsem Slovák a tak vţdy a všude mluvím svým rodným jazykem, tedy 

slovensky. Malý klučina to hned postřehl, ţe mluvím tak trochu jinak a zeptal se mě: „Dědo, 

jak to mluvíš, ţe nemluvíš tak jako já, anebo babička?“ „Ja hovorím po slovensky,“ 

odpověděl jsem mu. Nato Liborek, jak by ho vystřelil, běţel za babičkou a uţ z daleka volá: 

„Babí, babí! Děda mluví španělsky, a já mu rozumím. Babička se chvíli zalykala smíchy,  

a pak jej opravila: „Liborku, děda mluví slovensky a ne španělsky. Ta řeč je podobná Češtině, 

proto mu rozumíš. 

   Je zřejmé, ţe takový klučina si jenom s babičkami nevystačí, i kdyby jich měl třeba pět. 

Vţdyť takový děda se hodí, kdyţ se zcela náhodou porouchá dětské kolo, nebo koloběţka.  

A co takový děda navytahuje ke své práci různých hraček? No zkrátka, děda je děda a ten  

ke klukům patří. A tak tomu bylo i tenkrát. Jen co jsem se začal věnovat nějaké práci, jeho 

první bylo: „Já ti budu pomáhat.“ Cokoliv jsem dělal v dílně, nebo na zahradě, musel si 

vyzkoušet i on. Chtěl si vyzkoušet, jak se drţí v ruce malá pilka, nebo taky, jak se zatloukají 

do dřeva hřebíky. To jsem mu musel dát do ruky malé kladívko, pár hřebíků i kousek staré 

fošny a vnouček zatloukal. Tedy lépe řečeno, křivil hřebíky. Anebo jsem mu dal kousek tenké 

laťky, kterou se pokoušel pořezat na kousky. Ale musel jsem mu říct, ţe to potřebuji, jinak by 

to nedělal. To dá rozum, jelikoţ by ta jeho práce neměla smysl. Je však víc neţ jasné, ţe to 

jeho pomáhaní nemělo nikdy dlouhého trvání. 

   Jednou, to uţ byl Liborek o rok starší, dal jsem se do ořezávání ovocných stromů. Postavil 

jsem větší dvojitý ţebřík pod višeň a pustil se do práce. Liborek hned vběhl do garáţe a vrátil 

se s nůţkami v ruce, se kterými babička střihala růţe. „Já ti budu pomáhat,“ říkal, kdyţ uţ byl 

pode mnou na ţebříku o příčku níţe. „Já vím, Liborku, ale teď běţ dolů. Tady bychom se dva 

nevešli. Postav se někde bokem, ať na tebe nespadne nějaká větev. Aţ ořeţu pár hrubších 

větví, odtáhnu ti je kousek stranou a ty z nich budeš ostřihávat to tenké proutí,“ řekl jsem mu, 

protoţe jsem se bál, aby nesletěl z ţebříku a nepřišel k úrazu. Ale taky, aby se při tom nějak 

zabavil. Višeň jsem prořezal i ostřihal a spolu s malým pomocníkem jsem pak kouskoval  

na drobno ořezané větve. O nějakou chvíli však přišla babička a říká: „Liborku, umyj si ruce  

a běţ si sníst svačinku! A ty pojď taky domů! Dáme si kávu. Pak to doděláš.“ Odloţil jsem 

nůţky a šel jsem s babičkou, vypít si to kafé. 

Jen co vnouček snědl svačinku, vyběhl opět ven, ţe si půjde hrát a já s přítelkyní zůstal ještě 

chvíli sedět u kávy. Kdyţ jsem pak vyšel ven a jen co jsem se objevil ve dveřích, uţ mi ten 

klučina hlásil: „Já jsem ti pomáhal, dědo!“ „Já vím, já vím Liborku. Jsi šikovný kluk,“ 
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pochválil jsem ho. Ale kdyţ jsem se později podíval na višeň, nevěřil jsem vlastním očím. 

Nevěděl jsem, či se mám zlobit, nebo se smát. Na višni byla celá spodní větev úplně holá.  

V čase, co jsem pil kafe, pomocník Liborek vylezl na ţebřík a celou větev ostříhal tak, ţe tam 

trčel jen holý pahýl. Posadil jsem se na lavičku a chvíli, beze slov se díval na vnoučkovo dílo. 

Nemělo smysl se zlobit, vţdyť mi přece pomáhal. S pousmáním jsem celou větev uřezal  

a Liborkovo započaté dílo dokončil. U večeře nás ten klouček pak ještě rozesmál větou: 

„Dědo, řekni babičce, jak jsem ti dneska hezky pomáhal!“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KRUPICOVÁ KAŠE                 (MARIE BRABCOVÁ) 

 

Všichni známe pohádku O Palečkovi. ,,Narodil se chlapeček malý jak tvůj paleček. V náprsí-

ku ho vykoupali, ve skořápce kolébali.‘‘ Ale mně se narodil klučina, který měřil šedesát 

centimetrů. Při své délce se nevešel do zavinovačky, a tak mu sestřičky daly přezdívku 

piškotek. Musím říct, ţe byl parádní jedlík. A tak po příjezdu z nemocnice začaly problémy. 

Sušená mléka, která mu dala doktorka, nesnášel a tak po pár dnech začal hodně plakat a měl 

zeleno-černou stolici. Nevěděla jsem si rady a v tu chvíli nastoupila stará garda. Moje babička 

nakoukla do plíny a prohlásila, ţe je to z hladu. ,,Potřebuje se najíst, uvaříme mu kaši. ‘‘ A uţ 

ji namočila do vody. Jenţe po uvaření byla kaše moc hustá a tak ji babička polila malinovým 

sirupem. Já s dítkem v náručí a talířem kaše na stole započala krmení. Budete se divit, ale po 

první ochutnávce se malý pustil s chutí do jídla, jen to mlaskalo. Najednou se ozvalo 

zaklepání na dveře a v nich se objevila sestřička, která chodila na kontrolu koupání. Při pohle-

du na krmené dítko jen spráskla ruce. A hned spustila, ţe to nemůţeme a ţe za celou svou 

praxi to nezaţila. Babička ji vysvětlila, ţe sirup je domácí a kaši předem namočila do vody. 

Odcházela s kroutící hlavou a trochu nechápavým výrazem. 

Můj syn byl ale spokojený a vyrostlo z něj zdravé dítě. 
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VZPOMÍNKA NA DĚTSTVÍ           (STANISLAV FILIP) 

 

Ještě i dneska se z té vzpomínky klepu! 

Jako kaţdou sezónu šla máma okopávat řepu  

a já jsem ji musel doprovázet pokaţdé zas a znovu.  

Řepa byla toho roku u trati k Prostějovu  

a bylo k ní od pole přibliţně dvacet kroků. 

Měl jsem snad tehdy necelých sedm roků,  

kdyţ v parném slunci jsem hrbil svůj mladý hřbet 

a pilně motykou jsem musel se ohánět,  

abych si našetřil na půlku slíbeného kola. 

Zkrátka, jak vidno, dělal jsem matce vola,  

protoţe rodiče mi ho stejně nekoupili.  

Kdyţ ptáčka lapají, jsou na něj všichni milí,  

a kdyţ se kluk snaţí a vydělá peněz štos,  

nakonec za tu dřinu stejně utře jen nos… 

K podvečeru mě uţ celé tělo hodně bolelo.  

Taky se mi samozřejmě ani moc nechtělo  

a dával jsem to matce co nejvíc na odiv. 

Kdyţ to zjistila, tak nebyl ţádný div,  

ţe mi následně do ruky jakousi tašku dala  

a s ní mě pak hbitě na kolej posílala,  

prý, kdyţ jsem z toho kopání (neví proč) tak ztuhlý,  

ať zajdu nasbírat pár kousků uhlí,  

co spadlo párničkám z tendru na praţce. 

Coţpak jsem mohl odmítnout, kdyţ něco matka chce, 

i kdyţ měla často dost pitomé nápady? 

Vzal jsem tu tašku bez zjevné nálady  

a jal se hledat to černé zlato mezi makadamem,  

co přijde místo do topeniště vlaku v zimě do našich kamen  

a ani ta nejmenší myšlenka mě v té chvíli nenapadla,  

ţe motorák dostal právě signál k odjezdu z hradla  

tím, ţe jeho obsluha zvedla na volno návěstí. 

Ţe za chvíli mohlo dojít k neštěstí, 

zatím nikdo z nás ani netušil. 

Uţ jsem měl půlku tašky, nikdo mě nerušil,  

kdyţ se mi za zády náhle  

ozvalo silné zahoukání táhlé,  

a já jsem s hrůzou viděl, jak  

řítí se na mne dunící motorák! 

Krve by se ve mně v tu chvíli nedořezal. 

Skočil jsem stranou - ani tu tašku jsem si sebou nevzal  

a jak vlak uháněl k Prostějovu dál,  

tak fíra z okna hrozil a na mě něco řval. 

Nechápu, proč ten chlap křičel zrovna na mě -  

ty jeho nadávky přece měly patřit mé mámě,  

která k nám zády otočená byla  

a na poli motykou dál řepu jednotila. 
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VZPOMÍNÁNÍ           (PETR KORČ) 

   Skoro kaţdý stárnoucí muţský začne psát paměti, ale málokterý je dopíše, to jsou nádherná 

slova pana Jana Wericha, vynikajícího filmového a divadelního herce, ale i scenáristy, 

dramatika a v neposlední řadě spisovatele. 

   Mnohokrát jsem se ponořil do vzpomínek svého ţivota v dětství, nesčetněkrát jsem si 

pohrával s perem a vzpomínky polehoučku ukládal v řádcích na bílý papír. Vzpomínky třídím 

na veselé, plné humoru a nádherných dětských radovánek, jsou nezapomenutelné. Ke smut-

ným vzpomínkám, i kdyţ zanechávají doţivotně smutek v srdci, se nevracím, nechávám je 

spát. 

   Ani Já paměti nedopíši a zde opět si pohrávám se slovy Jana Wericha: “Lidská paměť je 

taky bludiště, moc věcí se tam ztratí.“ Je to moudrá věta, kterou jsem si sám zdůvodnil, proč 

ty paměti aspoň z mého dětství nenapíši. 

   Dnešní svět dětí je jiných neţ svět dětí před padesáti, šedesáti lety. Náš svět byl protkán 

dobrou náladou a ze všeho jsme měli nesmírnou radost a potěšení. Jedna z mých dětských 

radostí, byla duhová kulička. Často na kuličku vzpomínám a aby nezůstala zapomenuta napsal 

jsem o ni několik vět. 
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ZA PĚT MINUT DVANÁCT          (KAREL SIKORA) 

   Ranní krajinou líně projíţděl sanitní vůz obsazený řidičem a v zadní části vozu malým 

pacientem. A zdálo se, nebýt znaků na kapotě ve tvaru červeného kříţe, ţe je to rodinná 

vyjíţďka za město. Škodu 1203 v roce 1988 si uţ mohly pořídit i početnější rodiny jako 

rekreační přibliţovadlo. V obci Bělotín byla sanita dojeta rychle jedoucím vyjícím trabantem, 

jehoţ řidič, z výrazu tváře soudě, neměl na rodinnou selanku náladu. 

   Ale byl rád, ţe sanitu dohonil a viditelně se mu uvolnilo napětí ve tváři. 

   Vyhráno zdaleka neměl. V autě mu vezli syna na operaci oka, ačkoliv to vysloveně zakázal 

a vedl v této záleţitosti spory, hádky a stíţností. Poslední záchranu viděl v OV KSČ  

v Karviné, kde mu okresní tajemník osobně slíbil, ţe nebude operován, dokud se nevyšetří 

nezdar první operace. Ve Fakultní nemocnici v Olomouci téměř neodborným stanovením 

diagnózy přišel syn o jedno oko. Další operace se tady v Olomouci prostě konat nesmí. 

   Jenţe v této chvíli rozhodnutím primářky očního oddělení nemocnice v Karviné ho na tu 

operaci vezli. Dozvěděl se to téměř náhodou, kdy mu volala sousedka, leţící na očním, ţe sy-

na odváţejí pryč z nemocnice. 

   Telefon primářce a hovor vedený na úrovni pavlačového slovníku ho nasměroval rychle  

ke stíhání sanity a zabránění operace za kaţdou cenu. 

   Cítil se podveden. Dočetl se, ţe v Praze profesor Ivan Karel provádí při operačním zákroku, 

zachycení hroutící se sítnice vstřikem syntetického oleje do komory oka a tím přitlačení  

ke stěně. Zrak je zachráněn. V Olomouci mladá doktorka provedla zákrok tak, ţe sítnici a tím 

celé oko zmenšila svázáním u špičky jako culík ve vlasech a tím se zeslabená sítnice zhroutila 

úplně a zpřetrhala na tisíce kousků. Po operaci se jen vyjádřila, ţe operace se nezdařila  

a odkráčela do kanceláře. 

   V olomouckých ulicích se mu sanita ztratila a navíc parkováním ztratil mnoho minut. 

Konečně zadním vchodem se dostal na oční oddělení a v čekárně hledal syna. Samozřejmě 

zbytečně, a tak téměř násilím se vedral na oddělení sester a tam ho uviděl. Stál uţ v pyţamu  

a dlouhém modrém ţupanu. 

   Utíral si slzy a tak nikoho nevnímal. Otce poznal aţ po hlase, kdy rázně prohlásil, ţe Vašek 

operovaný nebude a je třeba ho připravit ho na odvoz domů. 

   Jeho výraz byl tak přesvědčivý, ţe sestry se ani nesnaţily něco namítat a jedna se vytratila  

k primářově kanceláři. 

   Uběhlo dlouhých dvacet minut, kdy byl vyzván, aby se hned dostavil k primáři. 

   Ubezpečil syna, ţe se hned vrátí a vešel dovnitř. Hovor to nebyl lehký, ale primář oddělení 

rychle pochopil, kde došlo k omylu, a snaţil se pomoci. 

   Ano, je moţné se dostat aţ k profesoru Karlovi, ale musí o to poţádat primář očního 

oddělení, kam pacient spadá místem bydliště. 

   Jízda zpět by byla rychlejší, kdyby nebyla limitována moţnostmi trabantu. 

   Stihli primářku ještě na oddělení a ta, uvědomujíc si, ţe nemá na vybranou, zavolala osobně 

do Prahy a třesoucím se hlasem vysvětlovala profesorovi svou prosbu o vyšetření pacienta  

z Karviné. Strohou odpovědí, ţe ho chce vidět ráno v osm, byl hovor ukončen. 
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SVĚT PODLE PUDINKA           (ROMAN ŠTOLFA) 

 

   Čtu právě knihu Johna Irvinga „Svět podle Garpa“. Inspirovala mne k názvu této povídky. 

Přátelé se mě ptají, jak jsem přišel ke své přezdívce „Pudink“. Tady je odpověď: 

   „… na Táboře návratu (1992) v Údolí motýlů vypukla vzpoura. Členové na stoţár vyvěsili 

pirátskou vlajku, několik starších členů (vikingů) svázali. Další vikingové utekli před vzbou-

řenci do lesa. V té době se vracím z obchodu s batohem jídla. Kdyţ vidím pirátskou vlajku, 

utíkám do sousedního tábora. Zde batoh schovávám a vyráţím do lesa hledat spojence.  

Po čase dostávám hlad. Vracím se k sousedům. Skauti z Kopřivnice mi nabízejí puding. 

Nenechávám se dlouho pobízet a jím hned několik porcí. Pudingu měli skauti dost, takţe 

nikdo nehladověl. Od té doby jsem Pudink nejen pro skauty z Kopřivnice.“ 

   Pomoc doma byla vţdy samozřejmostí. Mytí nádobí, vysávání, úklid pokoje, pomoc s náku-

pem, vynášení odpadkového koše… Za to nám rodiče na konci týdne dávali kapesné. 

Nejdříve pět, později deset korun. Ven za ostatními dětmi jsme mohli vyběhnout, aţ bylo vše 

hotovo. 

   Na rozhazování nebylo. Abych si mohl pořídit vysněné věci, musel jsem vystřídat řadu 

zaměstnání. Vítali jsme s bráchou kaţdou příleţitost jít na brigádu. Byla to dobrá škola. 

Záţitková. Pomoc v obchodě a ve skladu s potravinami, se dřevem a na zahradě u známých, 

se sklolaminátem při lepení lodí a barvami, kdyţ bylo potřeba něco natřít nebo vymalovat. 

   Práce ve skautu byly za peníze oddílové. Říkali jsme jim u Hraničářů Čmrdlíky. Ty jsme 

dostávali za aktivitu a mohli si za ně pořizovat pro nás důleţité věci: Pádlo, vestu, vázačku, 

Námořní kníţku, turbánek na spojení šátku atd. prostě něco za něco. Nástroj jménem oddílové 

platidlo se ukázal jako velmi praktický a uţitečný. Potkávali jsme se 2x aţ 3x týdně 

pravidelně na loděnici a učili se hrou. Hnala nás touha po dobrodruţství. Podpisy v Námořní 

kníţce nám z té doby zůstaly na památku. Stejně jako lodní deníky, oddílové kroniky a pocit  

z dobře odvedené práce. 

   Dodnes mě práce s dětmi a mládeţí naplňuje. Organizujeme tábory, kurzy, školení, besedy 

atd. Je to ale jiné. Doba pokročila. Vše je dostupnější. Mám rád děti. Pro jejich upřímnost. 

Ony nečekají, ţe si něco domyslíte. Řeknou vám to rovnou, po svém. Někdy slovy, někdy 

grimasou… 
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VÝLET DO KARVINÉ-FRYŠTÁTU        (ANNA VOJTĚCHOVÁ) 

 

   Můj 6letý vnouček mi jednoho rána oznámil: Babičko, pojeďme spolu na výlet. Hned druhý 

den ráno jsme vyrazili na autobus, který je mu velmi vzácný, poněvadţ jezdí s rodiči všude 

autem. Jeli jsme postupně třemi autobusy do Karviné. Pak kousek pěšky do Fryštátu, je tam 

pěkné náměstíčko, zámek, park se zvířaty. Vystoupili jsme u obchodního domu, spěchali 

parčíkem směrem k náměstí. 

   Ale co to tam je? Zpozorněl vnouček a spěchal, aby přišel záhadě na kloub. V cestě nám 

stála oplocená díra, v ní otočný bagr, který z díry vytahoval bahno, vodu a kamení. Opodál 

čekala na vybagrovaný materiál Tatrovka. Můj vnuk byl danou situací přímo fascinován. 

Obíhal kolem ohrady, coţ neuniklo dělníkům, stojícím vně ohrazení. Hbitě mi podal batůţek 

se svačinou, a uţ se zapojoval do dění v ohradě svými komentáři. Dělníci okamţitě poznali, 

ţe kluk ví, o čem je řeč a svými poznámkami vnuka vtáhli přímo do dění okolo díry. Nechali 

si radit a měli z toho velkou srandu. Stáli jsme tam dosti dlouho, neţ se vnuk rozloučil  

s bagrem. 

   Prohlídka historické části města proběhla v pohodě, ale kluk byl myšlenkami opět  

s pracovníky kanalizací. Na zpáteční cestě jsme opět stáli u známé díry, bagru a jeho 

kamarádů. Jako třešinka na dortu byl příjezd dalšího bagru, s dvojitým naběračem, a bagrovali 

ve dvou. Bahno stříkalo všude okolo, a já se marně snaţila zachránit, co se dalo. Ujely nám 

ještě tři autobusy, ale ten čtvrtý jsme stihli. 

   Dojeli jsme domů a vnouček musel mamince vysvětlovat, proč máme oblečení zkropené 

bahnem a natuţené vlasy, no, ale nedalo se jinak. Odborný poradce musel být, vůbec jsem se 

nedivila tomu, ţe v noci ze spaní vykřikoval: Vţdyť z toho bahna budete mít tady celou 

přehradu… 
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Říjen 2016 
 

 

 

 

 

 

RODNÝ DŮM           (MARIE BRABCOVÁ) 

 

Pěšina mezi poli 

Na konci u lesa malý, bílý dům 

Běţím po ní, otevírám dveře 

U plotny máma v zástěře stojí. 

Otočí hlavu, usměje se. 

Běţ zavolat tátu k obědu. 

Vybíhám na dvorek a volám: 

Tati, pojď jíst. 

Ze zahrady se ozve: Uţ jdu. 

Usedáme ke stolu , 

Jídlo na talíři krásně voní. 

Je po dešti 

Cestička mezi poli je rozmoklá 

Voní tlejícím listím. 

Jdu ztěţklým krokem 

A prošedivělou hlavou se myšlenky mi honí. 

Po letech vracím se domů. 

U lesa stojí můj rodný dům. 

Klíč cvakl v zámku, zavrzaly dveře 

Ve vzduchu je ještě cítit česnek a majoránka. 

Uţ tu není máma, co se na mě usmívala 

Ani táta, co mi pohlazením rozcuchával vlasy 

Vrátil jsem se domů, abych tu doţil se vzpomínkou na staré časy. 
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DUHOVÁ KULIČKA          (PETR KORČ) 

   Má pršet, moc má pršet a lidé budou tančit mezi kapkami a kaluţemi. Bojí se deště! Přitom 

říkají, ţe se deště nebojí, ale prší-li, berou si deštník. 

   Jednou, kdyţ pršelo a já tančil mezi kapkami deště i kaluţemi, našel jsem duhovou kuličku, 

hliněnou duchovou kuličku. 

   Z dálky jiţ na mě koukala svými duhovými barvami a tak jsem ji vzal a zachránil. 

   Zachránil před rozpadnutím. Vzal jsem kuličku do dlaně, byla malá, usmívala se štěstím, ţe 

bude. 

   Byla sama. Snad ji ztratil nějaký kluk. 

   Kulička mě hřeje v dlani a v její duze vidím své dětství. Byl jsem náruţivým hráčem 

kuliček. 

   Nebylo kuličky beze jména. Nosíval jsem je v pytlíčku za pasem. V pytlíčku od maminky. 

   Hráli jsme pro zábavu, ale také o kuličky, nebo o homolku cukru či cukrlátko. 

   Všední mé dětské chvíle byly tím svátečnější. 

   Z dětství mi zůstala jen ztracená bájná fantazie. 

   Krásné vzpomínky z dětství zahřívají. Nejvíce zahřívají vzpomínky na maminku a tatínka, 

kteří uţ odešli. 

   Jejich hřejivost je stálá jak kachlová kamna v malé kuchyni, kdyţ v nich udrţovali teplo 

domova. Jiţ dávno se v nich netopí, jiţ vlastně ani nejsou, však stále mě zahřívají. Mnohokrát 

utíkám do vzpomínek ke svým rodičům, aţ jednou kratičkou báseň jsem stvořil s názvem 

Vzpomínka. 

 

VZPOMÍNKA        

Jak bloud se vracím k dětství rád,  

kde domovem mi šachty byly  

a haldy mým přítelem.  

Kde máma hladila mi vlas  

a otec fáral do dolů  

já miloval ten kraj. 

Ty šachty, haldy, mámu, tátu v nich  

a doved bych se rvát.  

Dětství mi odešlo,  

já odešel jsem s ním.  

Opustil jsem ty šachty, haldy, dým.  

Opustil jsem i mámu, tátu svého  

a teskno je mi.  

Já miloval ten kraj.  

Ty šachty, haldy, mámu, tátu v nich  

a doved bych se rvát. 

Však vrátím se k vám.  

V šachty, doly mé.  

Vrátím se k tobě, mámo, táto můj.  

Nebudu mlád,  

však vzpomínka z dětství mě zahřeje. 

--- 

Tak nějak v básni vzpomínám na dětství, které uteklo a dnes dětství pociťuji jako sen. 
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DO MIKULOVA          (ROMAN ŠTOLFA) 

 

Cesta do Mikulova se mi nabídla, 

tak přibyla do Deníčku další vizitka. 

Byla to jízda přátelé. 

ještě teď mrazí mě po těle. 

Smích a nálada výtečná provázela nás oba dva. 

Teď koukám, já se o tom nezmínil, 

o doprovod jsem totiţ poprosil. 

Spolu jsme vyrazili o páté ranní, 

aby dojeli tam za svítání. 

V Mikulově čekalo nás vlídné přijetí. 

Pusa. Upřímné objetí. 

A po dobré ranní kávě, kráčíme ku zámecké hradbě. 

Jdeme kolem krásné vinárny, kde píší hned nadvakrát: 

Burčák nebyl, není a nebude. Je to tak! 

Odtud pokračujeme přes Kozí hrádek do jeskyně na Turoldu. 

Chodíme po schodech nahoru a dolů. 

Postavy slaví úspěch velký vodník, čert a čarodějky. 

A nenechal se vůbec vyrušit 

ţivý netopýr, co rozhodl se tady pověsit. 

Za povídání průvodci moc děkujeme. 

Bylo to příjemné a vtipně provedené. 

Úţasné komentáře, poznámky i příběhy, 

co se v těchto místech udály: 

Jak zachytil se moderátor mezi stěnami 

a kolega jak ho musel zachránit. 

Jak pomohla trojici zpěvná nálada, 

kdyţ cestu z jeskyně hledala. 

Jak během týdne zvedla se tu náhle vodní hladina, 

aţ jim tady prý vodník vyplaval. 

Jak pro pojistku tu sklíčka jsou, 

ale skály se tu prý netřesou. 

Nebylo třeba je dosud vyměnit. 

Mají svá čísla a průvodci úkol: 

denně tato sklíčka prověřit. 

Co nás ale mile překvapilo, 

ţe dnes v jeskyni tepleji neţ venku bylo. 

Vraťme se ale k důvodu naší cesty. 

K babičce, co bydlí u náměstí. 

Kuřátkem se zelím nás pohostila. 

I polévka výborná k tomu byla. 

Kdyţ k odjezdu přiblíţil se čas, smutek zahalil hned nás. 

Sbaleny jsou kufry od neteře. 

Zůstat nemůţeme do večeře. 

I kdyţ bychom rádi tady zůstali, 

na severu ale povinnosti čekají. 

Tak ahoj babi, zase někdy zas. 

Mikulov je městem mnoha krás. 
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ODKAZY 
Projekt Almanach Literárního klubu 

Podpořen z programu Mládeţ kraji, který realizuje Rada dětí a mládeţe Moravskoslezského 

kraje, z.s. za finanční podpory Ministerstva školství, mládeţe a tělovýchovy v rámci projektu 

Almanach literárního klubu. Zhotovitelem projektu je Martin Mokráš.  
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http://www.posejdon.cz/jak-rezervovat/
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Spolek POSEJDON, z.s. 

Novoroční sjezd Olše 

Vodácké pondělky 

Vodácké tábory 

Besedy 

Výstavy 

Kurzy 

Knihy  

 

… více na webu 

 www.posejdon.cz 

v Kalendáři 

 

 

 

 

http://www.posejdon.cz/
http://www.posejdon.cz/vodacke-fotokolaze-slezskych-benatek-dolni-lutyne-od-9-2-2017/

