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O LITERÁRNÍM KLUBU
Pár slov na úvod:
Když jsme před lety Literární salón zakládali, měli jsme jen malou naději, že naše
setkávání bude mít dlouhé trvání. A – i když je to k neuvěření, letos slavíme malé
výročí a to 5 let od jeho založení. V klubu je stálé jádro zakládajících členů, které
občas doplní další příznivci a jen málokdo skupinu opustí. Bude to tím, že během
doby se příjemná atmosféra změnila v přátelské vztahy a salón Regionální knihovny
v místo, kde se účastníci mohou cítit dobře a pohodově.
Po celou dobu docela tvrdě pracujeme.
To se projevuje v dílech, která účastníci každý měsíc prezentují.
Rozhodli jsme se Vám je nabídnout k posouzení ve 2. ročníku Almanachu Literárního
klubu z let 2016–2017.
Věříme, že se Vám budou líbit.
Mgr. Alena Hloušková
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LISTOPAD 2016
téma: strach
Strach / Marie Brabcová
Co je to strach?
Když v náručí máš v bezvědomí dítě a čas běží.
Lékař jde zvolna a tobě se chce křičet.
Cítíš tu bezmoc, když nemůžeš nic dělat.
Strach svírá ti hrdlo, těžko se ti dýchá
a slova nevyjdou ti z úst.
Díváš se, jak proti tobě kráčí tvé dítě
a je na půl těla ochrnuté.
Slzy se ti derou do očí, ale ty se musíš usmát,
pohladit vlásky a utřít uslintaná ústa.
To je strach, ta chvíle kdy svůj život bys dal,
jen kdybys mohl pomoci.
A stovky nocí, kdy spíš na půl ucha,
abys slyšel, že tvé dítě dýchá.
Hodiny na nemocničních chodbách, dny cvičení,
slz a dětských proseb, že už to stačí, protože to bolí.
Strach to jsou zatnuté zuby a nutnost jít dál.
Oči dítěte / Anna Vojtěchová
Naivní dítě, které by se rádo smálo
bezstarostné dětství narušuje strach
velké důvěřivé oči hledají lásku
milostivý cit, nenalézá nic,
jen černou pásku...
Hlubokým bezelstným pohledem se dívá
mrazivé ráno, křičet by se chtělo.
Ochráníš ho? Vždyť je to přece dítě.
Stůj, dál nesmíš, zlo marně spřádá nitě…
Miluj to dítě a uvidíš ty jeho oči
jak zrakem svým zkoumá tvoji tvář.
Po líci kanou slzy, tvůj pohled se mění
vždyť větší krásy nad úsměv dítěte není…
Strach z lásky / Petr Korč
Já bojím se,
víš někdy jenom tak
z očí do očí se podívat.
Mám strach z velkých slov a z lásky
ne, teď nesmíš se mi smát
mám strach a na čele samé vrásky,
já bojím se tě milovat.
Možná, že zítra nebude už slovo zpět
možná, že zítra přestane se točit svět.
2
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Ne, teď nesmíš se mi smát
já vážně bojím se tě milovat.
Co vlastně pro tě láska je,
sníh padá, padá a pak roztaje.
Ne, smích tohle všechno nespraví
dneska jsme v lásce všichni děraví.
Mám strach z těch velkých slov a z lásky
mám strach, i když mi cucháš vlásky
co když už zítra nebudeme smět zpět
co když zítra začne nový svět.
A láska bude láska, a ne velký hřích
a nikdo nebude nám závidět
mně šedesát a tobě třicet let.
a nikdo nebude nám závidět
pár vlahých polibků a plno nesmyslných vět
na malém nádraží, kde zastavil se svět.
Pak možná nebudu se bát
i tebe milovat.
Ne, teď nesmíš se mi smát
já bojím se za lásku
lásku dát.
Náčelník / Karel Sikora
Vypadal jako Delon
víc svalovec spíš Stallone
mysli byl mdlé
IQ tykve míň než šimpanz
spíš slon
vše řešil stylem Don Corleone
Byl šéfem městské policie
o všem co kde šustlo měl indicie
měl snad kamery i na střeše orloje
Kdo byl podezřelý
vyfotil ho vsedě vleže vestoje
jak se šťourá v nose
navštívil bordel Red Rose
projel zuby nití
škrábal se na schůzi partaje na koleně
Šel jsem náhodou jednou
kolem jeho sídla
tahali ho z auta zakuklenci ve dvou
pak i tři
vzpíral se měl děs v očích
volal o pomoc měl strach!
Řekli později médiím že je vrah
a zloděj a pedofil a úchyl
No vyfotil starostu někde z kamery
nahého
pro pobavení dcerka jeho
obohatila internet snímky čtvery
3
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Strach, nebo tréma / Ján Bazger
Co je strach a co tréma? Jaký je v tom rozdíl…?
Musím se přiznat, že ten stav jakési úzkosti, ani přesně definovat nedovedu. Je to
emoční pocit, který určitě prožil každý člověk.
Člověk může mít strach, či fobii třeba ze psů, pavouků nebo jiných zvířat. Taky
z výšek, výtahů, vody a podobně. Ale co dovede udělat s člověkem taková tréma, to
bych neuměl nikdy pochopit, pokud bych ji nezažil sám na vlastní kůži, a to nutno
říct, že již ve zralém věku.
Je tomu pár let zpátky, co jsme si s přítelkyní zajeli, jako již párkrát předtím, na
trochu kultury do literárního klubu Maryška v Bohumíně. Měla tam svůj recitál známá
básnířka rovněž z Bohumína.
Jelikož jsem se kdysi zmínil, že mám taky rád poezii a že jsem napsal i několik veršů,
tahle poetka k mému překvapení mě vyzvala, abych přečetl několik veršů ze své
tvorby. Nikdo si nedovede představit, jak mě to překvapilo a hlavně zaskočilo. V tu
ránu jsem měl duši na jazyku a nohy jako z gumy. Vyštrachal jsem z kufříku několik
archů formátu A4 s rukopisy mých prvotin. S třesoucími se koleny, ani nevím jak, ale
došel jsem na stupínek k již známé a zkušené básnířce.
I když její slova zněla pro mne povzbudivě, já je snad ani neslyšel, anebo jenom jako
echa, tak nějak zpovzdáli. Slyšel jsem toliko, jak mi buší srdce a jeho tepot v mých
spáncích se v buchar proměnil. Archy s verši se mi v rukou třepaly a v krku jsem měl
jakousi halušku, nebo lépe řečeno pořádný knedlík.
Když jsem začal číst, povedlo se mi vyloudit pouze slabý sípavý hlásek, který mohli
slyšet pouze ti, kteří seděli přede mnou u prvních dvou stolů. Od těch dalších se tu
a tam ozvalo: „Hlasitěji!“ Ale, i když jsem se snažil sebevíc, nešlo to. Ten knedlík
v krku bránil mým hlasivkám, aby se rozvibrovaly natolik, aby mě slyšeli všichni.
Snad se mi i povedlo o málo zesílit hlas, ale nevím, jestli dostatečně.
Po přečtení asi tří básniček slabým chvějícím se hlasem, mé trápení skončilo a já se
mohl na těch gumových nohách opět vrátit na své místo. I když lidé snad ze slušnosti
tleskali, já ten potlesk ani nevnímal a ulevilo se mi, až když jsem si uvědomil, že zas
konečně má sedací část těla opět spočinula na židli a paní poetka ve své recitaci
pokračovala dál.
Tak takhle skončilo mé prvé vystoupení na veřejnosti před menším publikem. Tréma
je prevít a drží se mě pořád, ale naštěstí ne v takové intenzitě a ne pokaždé.
Strážce snů / František Nagy
Dlouhá temná nastala noc, nejdelší v mém životě,
neznámý skrývá se v ní strach,
obraz nicoty trůnící zhmotnil se v temnotě,
sval srdeční úzkostí tluče mi na poplach.
Na poušti rozkvetla osamělá růže,
nad nevšední zblednu tou krásou,
co stát se jí může,
pošetilou nepochopena zůstala masou.
Ve svitu měsíčním utrhnu tu růži osamělou,
trny její mě do prstů bodají,
krví mou se poupata stravují,
4
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ostny bodavými v sobě ucítím ji zatvrzelou,
Krví mou živí se jako nektarem,
do smutečního připojil jsem se průvodu,
sny zdají se pouhým rozmarem,
pomalu kráčím za zvuků Chopinova Smutečního pochodu.
Zmocňující cítím závrať,
přepadnou mě slova,
duši mou ta slova pustoší doslova,
představ strašného konce musím se zapřísahat.
Proklínám tě dlouhá temná noci,
jenž nejdelší stala jsi se v mém životě,
o své bolesti i egoismu zpíval bych samotné nicotě,
prázdnoty hrozím se ležící v tmách v objetí bezmoci.
Hlouběji padám do snové říše,
to mou drásá duši i cit,
to místo ponuré chtěl bych navždy opustit,
i na křídlech z vosku stoupat výše.
Požehnaná buď nešťastná planeto,
ve snech svých jsem cizincem,
zacházeno se mnou jak se zločincem,
propusť mě mrazivá kosmická prázdnoto.
Prostor prozařují hvězdy dálek vesmírných,
hvězdy ledové tmy mrazí v mém nitru naděje živé,
masa prostupuje mnou drtivých negací černočerných,
v beznaději a zoufalství uvržen do samoty tklivé.
Sny zlé každý večer začínají,
noc co noc až do probuzení,
sny šťastné mě stravují,
až do osvobozujícího svítání.
Vracím se zpět do světa lidí, květin i vod,
ta země požitek z rozkoše přináší,
na hlíně zanechávám otisky bot,
nebe proměnlivé do výšin smysly vynáší.
Ze slunce i z kapek deště se těším,
všechno dýchá, žije a prohýbá se ve větru,
všechno klaní se slunci a světlu,
do veršů slova zrodím.
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Povídka Případ nezbedného cyklisty / Miroslav Landecký
Milé čtenářky, vážení čtenáři,
zaujal Vás konflikt zraněné 72leté cyklistky s naší čackou policií ČR? Jak o tom
referovaly dne 16. 11. 2017 Novinky Seznamu?? A to, že jí, zraněné, ti drábi napařili
mastnou pokutu na nemocničním lůžku???
Jistě Vám je líto té stařenky, mně taky.
Nakonec, vždyť my všichni budeme jednoho dne staří...
No ale jinak pozor, s cyklisty bývá potíž!
Já jsem takovou potíž měl kdysi ve Spolaně Neratovice. Dělal jsem tam
bezpečáka u firmy BCD na dioxinech, byl jsem v tom po novotě, měl jsem strach, že
to nezvládnu a hlavu jsem měl docela zamotanou. Těmi děsivými dioxiny,
radioaktivními zářiči, které byly součástí složité technologie, prací ve skafandru
a masce...a...a...a vůbec.
Jedno časné ráno, nic zlého netuše, jsem přišel na šichtu a hned ve dveřích mi byl
hlášen pracovní úraz řidiče osobního automobilu. Byl to maník od jedné
subdodavatelské firmy ze Slovače. Jmenovali se SHR nebo tak nějak. Bylo to, jak už
tak u pracovních úrazů bohužel bývá zvykem, se zraněním.
Řidič byl naštěstí při vědomí, stál na svých, či vlastně seděl na své, ale na čele
měl parádní bouli. Krvavou a velkou jako pěst! Auto roztřískané teda parádně.
Ta boule detailně zapadala do zklenutí čelního skla auta před řidičem. Přesně
kopírovala rozměry, praskliny v plexi, výdutě, úhly... To zklenutí vzniklo v noci,
pochopitelně při bouračce. Čelo řidiče se potkalo s čelním sklem vozu...
Vypadalo to, jako by řidič chtěl proskočit předním sklem auta a nevyšlo mu to.
Řidič neměl na ramenou a klíčních kostech otisky bezpečnostních pasů, takže
nejspíš jel bez nich...
Začínalo to být "zajímavé."
Poskytli jsme první pomoc, umyli řidiče od krve a začalo se s papírováním.
Řidič vypověděl do záznamu o úrazu, že projížděl o poslední noci a potmě
areálem Spolany včetně staveniště BCD. Projížděl, projížděl, když tu náhle se proti
němu ze tmy vyloupnul neosvětlený, tmavě oblečený cyklista. Vlastně ani ne tak
cyklista, toho nebylo moc vidět, jako spíš mobil cyklisty zavěšený na jeho krku. Asi ho
tak nosil, protože měl strach, že mu upadne a rozbije se, anebo že se mu ztratí.
(Někteří lidé nosí na špagátě pistoli – viz proslulý sovětský fotosnímek Kombat.
Jiní holt nosí na špagátě mobil, každý podle své situace a gusta. No ale budiž, dejme
tomu).
Světlo zavěšeného mobilu se prý totiž najednou zčistajasna (vlastně z čisté tmy)
rozblikalo. A to řidiče protijedoucího auta uvedlo do stavu naprosté paniky. Dostal
strach a leknul se. Na nic nečekal, a aby zachránil cyklistu, tak prudce strhnul volant
auta doprava, minul toho kolaře o vlas a narval to autem do poblíž stojícího
ocelového stožáru vnějších nadzemních rozvodů. Jo – VNR.
Stožár byl ocelový, masivní, patky fortelné, železobetonové – typický produkt
hrubé stavební výroby. S výjimkou jedné prohnuté vzpěry stožár nepovolil ani o coul,
ani se neskácel.
Čelní sklo auta bylo ovšem nadranc, přední kastle a řidičovo čelo taky. Otřes
mozku k tomu. Ani lehký ani těžký, takový prostřední – ale úplně postačil. Nebyl by to
první otřes mozku, který skončil krvácením do mozku a exitem.
Začalo vyšetřování srovnatelné jen s akcemi poručíka Colomba.
Bylo podezření, že cyklista manipuloval za jízdy s mobilem, což způsobilo jeho
náhlé rozblikání a snížilo cyklistovu schopnost řídit kolo.
6

Almanach Literárního klubu 2016–2017
Hledal se tudíž zákeřný cyklista, který z místa nehody od zraněného řidiče sám
v plném zdraví a tmou zbaběle ujel na nepoškozeném kole a se svítícím mobilem
stále zavěšeným na krku.
Cyklistovo svědectví mělo mít pro vyšetření události cenu zlata. Teď šlo jen o to
ho identifikovat, zajistit, vyslechnout a třeba i předhodit komisi pro bezpečnost
a ochranu zdraví při práci. Nebo aspoň orgánům činným v trestním řízení,
pochopitelně.
Ukázalo se však, že splnění už jen prvního bodu, tedy identifikace cyklisty, bude
skutečným oříškem.
Hledalo se, hledalo, pátralo a pátralo a nic se nevypátralo.
Padaly různé návrhy. Jedním z návrhů, bylo vyměnit bezpečáka BCD, když si ten
stávající se situací neví rady. Bezpečákem BCD jsem byl ovšem já, já sám. Takže
jsem se začal tiše potit. Byla zrovna krize, těžko bych hledal nové místo. Dusivá ruka
strachu opět o něco více stiskla moje hrdlo.
Někteří jedinci navrhovali udělit řidiči auta státní vyznamenání. Jakože za
záchranu života toho cyklisty: „No jistěéé, je to na metál, dyk ten statečné řidič to
napikoval do teho stožára, aby sa vyhnul temu cyglistovi, a to s nasazením vlastního
života!"
Situace se každou hodinou víc a víc dramatizovala.
Nakonec spásná pomoc přišla od kolegů bezpečáků ze Spolany. Upozornili mne,
že v celém areálu Spolany je přísný zákaz používání jízdních kol vůbec. Takže je
naprosto vyloučeno, aby nějaký cyklista s neosvětleným kolem po nocích strašil jak
bílá paní v areálu a vystrašil řidiče i s autem k smrti. Ostrá ochranka rozsáhlého
areálu prostě žádný bicykl dovnitř nevpustí.
Udeřil jsem znovu na řidiče auta. Teď dostal strach on. Podávali jsme si ty naše
strachy jako černého petra v kartách.
Skojíkavým hlasem nakonec sdělil, že to byl on, kdo za jízdy v autě používal
mobil, on telefonoval.
No a přitom ztratil kontrolu nad řízením auta a napasoval to do toho ocelového
stožáru.
Měl strach z postihu a tak si cyklistu, jeho kolo i blikající mobil vymyslel, aby to
nebylo na něj...
Od té doby říkám: s cyklisty bývá potíž a s těmi, co neexistují, s těmi tím tuplem.
Když takového "nezbedného cyklistu" vidím, chce se mi pokaždé zvolat: "Hoďte ho
rychle někam do výkopu, zasypte chlorovým vápnem a zaházejte hlínou! "
Zdravím a přeji sváteční pobavení o svátečním čase.
Ahoj Mirek
Strach / Stanislav Filip
Jako kluk jsem se bál výšek na rozdíl od mé o patnáct let starší sestry, která se
hned po válce dala dobrovolně k „První ženské paradesantní brigádě“. Také jezdila
na traktoru značky Wikov, když byly v Kostelci žně nebo se sklízela řepa, či
brambory. Asi měla být klukem spíš ona než já, který jsem byl stále zahrabaný
v knihách od té doby, co jsem se naučil první písmena, sbíral jsem kytky, abych si
z nich vytvořil herbář a modeloval jsem z keramické hlíny různá zvířata, ze kterých
jsem kompletoval soukromou zoologickou zahradu.
Proč ale povídám o tom strachu z výšek. S kamarádem Vaškem jsme rádi
chodívali do nedalekého lesa, který se rozkládal na kopci zvaném Velký Kosíř. No,
řekněme si, ten název byl poněkud přehnaný, když vlastně z té hanácké roviny
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vyčníval pouhých padesát metrů, ale rádi tam chodili i jiní kostelečtí občané, protože
hned na úpatí byla hospoda Ulmanka, a lidé si do ní zvykli chodit za pěkného počasí
na pivo, které bylo vyhlášené široko daleko pro svůj říz, jak říkávali znalci, co tam
chodili po práci i během týdne. On totiž pan Ulman uchovával sudy ve sklepě, který
byl vytesaný hluboko do skalního masivu, a tam se právě uchovávalo v tomto
ideálním stavu a chuti.
Takže s kamarádem Vaškem jsme šli zase jednou do lesa na kuřátka, kterých se
na Kosíři dalo nasbírat na kila pokaždé, když nás matky pro ně poslaly, což byla
jedna ze zvláštností oné lokality; kuřátka jsou totiž takovým lakmusovým papírkem
čistoty lesa a mohlo si na ně chodit nevím kolik lidí, přesto tam rostly v celých
hejnech. Už při samotném vstupu do lesa vás přivítala jejich žlutá záplava, takže se
kvůli sběru člověk ani nemusel plahočit někam daleko.
Tentokrát jsme se ale vydali po cestě zvané Hraběnka směrem na Čechy pod
Kosířem, a došli jsme nad lom, který se do kopce hluboko zařezával. Stáli jsme na
okraji a pod námi byla hloubka oněch padesáti metrů, když moje oči spočinuly na
něčem neuvěřitelném. Přímo pod našima nohama, téměř na holé skále rostla
skupina osmi nádherných křemeňáčů! Když jsem na ně Vaška upozornil, okamžitě se
rozhodl, že je posbírá. Sesoukal se asi o metr a půl dolů, aby se dostal na uzoučkou
skalní přepážku, na jejímž konci ty nádherné houby rostly. Po jeho prvních dvou
odvážných krocích se ale stalo něco nečekaného – pod nohou se mu oddrolil docela
malý kousek skály, a já jsem jenom uviděl, jak bezmocně rozhodil ruce těsně
předtím, než mi zmizel z očí.
Ani nevím, jak se to stalo, ale asi jsem měl větší strach o kamaráda, než byl můj
vrozený strach z výšek, ale najednou jsem si uvědomil, že i já jsem na tom úzkém
traverzu, civím na Vaška, který se nějakým zázrakem zachytil za jakýsi kořen, který
naštěstí trčel z břehu, a až potom jsem začal vnímat jeho zoufalé volání o pomoc.
Balancoval jsem na té plošce, která nemohla být o moc větší, než gymnastická
kladina, a opatrně jsem si na ni kleknul. Pravou rukou jsem uchopil tentýž kořen,
kterého se můj kamarád držel a levou ruku jsem ho popadl pod paží. Snažil se
hodně, aby se vysoukal za mnou dřív, než se oba unavíme, a když si přehodil nohu
přes traverzu, pochopil jsem, že máme vyhráno. Oba jsme si navzájem pomohli,
abychom se vysoukali nahoru na břeh, a teprve až tam jsem si v plné míře uvědomil,
co jsem vlastně byl schopen udělat pro záchranu kamaráda. Sedl jsem si do trávy
a cítil jsem, jak se mi klepou kolena. Vůbec se to nedalo zastavit. Odcházeli jsme
sice bez křemenáčů, ale oba s pocitem ještě větší sounáležitosti, než kdy předtím.
P.S.: Ani po této příhodě jsem se strachu z výšek nezbavil. Jako už dospělý jsem
se ho snažil překonat tím, že jsem si koupil letenku z Holešova do Ruzyně. Ale na té
trati létají pouze letadla typu L 410, což je jenom taková malá vlaštovička, která se
zakymácí při každém silnějším zafouknutí. Ten jeden let mi úplně stačil, a tak už se
asi té mé fobie nezbavím do smrti.
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PROSINEC 2016
Povídka na téma Vánoce
Čas Vánoc ... / Anna Vojtěchová
Za oknem padají sněhové vločky,
tiše se kupí na větvích staré borovice
kouř z komínu plíživě stoupá vzhůru
kouzlo Vánoc vchází dveřmi, cítím purpuru...
V kamnech praská dřevo, vše krásně voní
i František přidal libou vůni svou
na stole prostřen je čistý ubrus vánoční
cukroví, ovoce, zvyky... půjdeme na půlnoční?
Krásná pohoda, čas dárků a milých setkání
jen Bože lásku, tu nám dej, ať máme dostatek
s přáním dobra, zdraví, v srdcích osloví každého z nás
tucty pohádek, taky tajných přání ve vánoční čas ...
Sychravé Vánoce / Karel Sikora
Stál tam u kontejneru
vozík dětský starý plný sběru
železa papíru láhví skleněných
Stál tam v dešti v tom šeru
mimo světla z ulic
slabý záblesk v očích ztemnělých
mihla vzpomínka
Kdysi měl víc
byl stále ve spěchu
zdolával skály schody ženy plné vzdechů
i mohutnou káru z lesklého plechu
stoupal stále výš
obdivovala ho zespoda každá šedá myš
Pád dolů už pak nikdo neviděl
a byl rychlý těžko by mu to kdo záviděl
Jednu chybičku v soukolí udělal
něco jiného než šéf si jednou přál
a oheň nad hlavou mu náhle vzplál
Ano vzpomínka na teplo zahřála trochu
jako ta osvětlená okna vánoční
odleskem v oku
připomněla sváteční chvíli
sychravý ten svátek v tom studeném větru
Vzal si svůj vozík plný kalhot bot a svetrů
a popojel dál o jeden kontejner
v dáli slyšel píseň že život není fér
Štědrý den / Stanislav Filip
Bloumám ve vestibulu u nádražní čekárny
a přemýšlím, jak ten čas promarnit,
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než všichni ti cestující zalezou do svých brlohů.
Domů ještě zdaleka nemohu;
je to dlouhá cesta a v tom mrazivém větru
to není žádná procházka bez kožichu a svetru.
Koneckonců je den, kterému se říká Štědrý,
a to je přece rozdíl, než mezi těmi vedry,
ze kterých mě v létě málem trefil šlak.
Ještě, že mě ti dobří lidé našli pak!
Prý jsem se mohl ocitnout na márnici…
Zatím jsem byl týden v nemocnici;
starali se o mne jak o zámeckého pána.
Napřed mě tam čekala sprcha a pak ještě vana prý kvůli tomu, že jsem jim právě moc nevoněl.
Nemám ani na kolínskou, natož na Chanell,
když málem s každým halířem teď musím počítat.
No zkuste vydržet měsíc, když nemáte co žrát!
Člověk se natolik sníží a vyjde do ulic
a u obchodních domů nahlíží do pudlic,
jestli tam nějaký rozežranec nehodil nějaké sousto.
Řeknu vám, zezačátku mi bývalo i ouzko,
jenže o tomhle vy snad nemáte ani páru,
když na žebra si můžete hrát jako na kytaru.
Jo, kytara, tu mi taky vyhodila
ta moje ženuška roztomilá,
když bydlel jsem s ní ještě v podkroví.
Byla to „fendra“ pro ty, kdo to ví.
Tak debilní ženskou nenajdete zkrátka jen dva tácy jsem dal za trsátka!
No co, už jsem se dost vykecal.
Vyhrnu límec a půjdu zase dál
ke svým papundeklovým škatulím
a jedné houni, ke které se přitulím
a jestli do rána nezmrznu na kost,
abych bývalé rodině udělal radost.
Kdykoliv mě potkají, tak na druhý chodník přeběhnou rázem
a roztrušují po okolí, jaký jsem to jen blázen,
že jsem z domu odešel bez jediné věci.
Říkám na rovinu - to jsou nechutné kecy!
V padesátce si myslela, jaká je samička
a v baru někde ulovila mladého zajíčka,
kterému se, počítám nejdéle do jara
už jasně bude zdát přistará
a právě tehdy, v tom okamžiku
přes řeku slzí a srdceryvných vzlyků
bude jí dobrý i ten bývalý ponížený.
Však dobře známe ty dnešní ženy…
Teď přes zimu bydlím v jednom sběrači teplovodním
a čekám na to svoje jaro toužebně den po dni,
až dojde k té úlevě, k té obrovské satisfakci,
a ona uskuteční tu svoji divadelní akci,
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i když dobře vím, co pro mne to znamená,
nesmí se mi roztřást kolena
a pevným hlasem ji přesto odbudu:
„Vy byste byla schopná vzít domů pobudu?“
Počkejte chvilku, zatímco chytám lelky
tamhle té paní něco vypadlo od kabelky,
když si ji předtím zavírala.
Že by mi za to nějaké nálezné dala?
Třeba od ní za to dostanu i pětku
a ještě si koupím něco malého k snědku.
„Počkejte, paní, momentíček!
Vytrousila jste asi klíček!“zvedám nad hlavu ten aluminiový klíč.
Ani se neohlédla a utíká pryč
ke stanici, kam právě tramvaj vjíždí.
Vidím před sebou v sukni to kmitání hýždí
a z posledních sil volám na ni: „Stůjte!“ a ona ve dveřích: „Neotravujte!“
Balada na vánoční téma / Petr Korč
Jehličí z vánočního stromečku
pomalu na parkety padá,
jsem nazloben.
Sníh pouze z hřebenů hor,
vánoční pozdrav poslal.
Venku je plískavice, déšť a bláto
V televizi jen ozvěny pohádek
z dob mého dětství.
Účet si nechám vystavit,
snad někde lázních mi bude líp.
Dovolená s Andělem / Irena Otýpková
Film o herci panu Marvanovi vypravuje
mé povídání však mého syna přibližuje
neboť náročný výlet jako řidič zvládl sám
a tvářil se jako profesionál.
Na základě pozvání mého bratra na chatu
kterou v rakouských Alpách vlastnil
jsme se všichni vypravovali ve chvatu
i s radostí, neboť nás mile potěšil.
Syn vypracoval v Čedoku
plán našeho velkého výletu
když jako řidič sám chtěl navštívit Itálii
i makarskou riviéru v Jugoslávii.
Cestou jsme Salzburg navštívili
s rodným domem Wolfganga Amadea Mozarta
v Getreide Strasse jsme ho bez problémů objevili
když v ulici byla ne jedna muzikantská parta.
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Byli to studenti konzervatoře,
kteří hráli jeho skladby velmi dobře.
Fasáda domu je vyzdobena krásnými ornamenty
a obrazy uvnitř zachycovaly jeho životní momenty.
Cesta alpskými velikány
byla zpestřena tunely mnohými
autem však nebylo dovoleno projet
jen vlakem, na který jsme museli najet.
Chata stála vysoko na skále
a pod ní byly ve skále dvě garáže
v údolí byla pěkná vesnička
a k ní vedla úzká cestička.
V neděli vesničané do kostela spěchali
a pak při dechové hudbě v hospodě obědvali
tóny se po horách rozléhaly
a my jsme je u chaty poslouchali.
Ke Grossglockneru, nejvyšší hoře v rakouských Alpách
jsme se za krásného rána jeli podívat
za použití vysokohorské dálnice
platil se poplatek u improvizované celnice.
My jsme v cestě pokračovali,
a vysokohorské velikány obdivovali.
Na určeném místě jsme zastavili
a po ledovci se klouzali.
Na zpáteční cestě jsme vesničku Heiligenblut navštívili
kde se u kostela hroby nacházely.
Tam byli horolezci pohřbení
kteří při výstupu na Grosslockhner nepřežili.
Čtrnáct dnů jsem na chatě hospodařila
a bratrovi oblíbená jídla vařila.
Pak přišlo těžké loučení
do Benátek jsme cestovali.
V Benátkách jsme se městem toulali
za hudby gondoliéra z gondoly město obdivovali.
Na náměstí sv. Marka obědvali
a do přístavu v Anconě odcestovali.
V půli cesty si milá vnučka vzpomněla
že by se ráda vody napila
kabelka s vodou, s doklady i hotovostí nebyla,
neboť snacha ji v garáži v Benátkách nechala.
Byla to velká nehoda,
která však dobře skončila.
Když jsme se do Benátek vrátili,
s úsměvem jsme kabelku od recepčního dostali.
Ancone je velký přístav italský,
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situován ve skalách do moře sahajících.
My jsme s autem přes Jadran do Splitu chtěli,
tři dny však trvalo, než nás na loď vzali.
Večer jsme se nalodili
a ráno ve Splitu probudili.
Na Makarskou riviéru jsme jeli
kde celou noc rybářské oslavy měli.
Na otevřeném ohni celá prasata pekli,
vína bylo, do rána sudy tekly,
jachtaři přes moře přijeli,
a ze svých jachet tu slávu pozorovali.
Celý týden jsme tak pěkně prožili,
v novém domě u známých bydleli.
S vnučkou jsme se na městské pláži koupali,
mladí manželé však nuda pláž navštěvovali.
Opálení a plní dojmů jsme se s mořem loučili
a na cestu domů se chystali.
Konečně jsem se dostala k řízení přes hory a tunely
až do Sarajeva, kde jsme si na historické události vzpomněli
kde v roce 1914 nástupce rakouského trůnu Ferdinanda zastřelili
a tím první světovou válku rozpoutali.
Pak se syn zase ujal řízení
a non stop řídil auto až do setmění.
Domů nás šťastně dopravil
a svou vytrvalostí nás všechny překvapil.
Pohledy vánoční / Roman Štolfa
Pohled první – Ve škole před Vánoci: „Vánoce jsou svátky klidu, nezkoušejte
naši třídu, kdybyste nám pětku dala, ryba by vám nechutnala.“ V úpravě pro pana
učitele jsme tehdy na tabuli psali: „… kapr by vám nechutnal.“ Ne vždy to fungovalo,
ale většina vyučujících prosbu vyslyšela.
Pohled druhý – Rodinné Vánoce: „A napiš tam něco o tom, jaké Vánoce jste
měli, když jste byli malí,“ požádala mě Mili. „Tak jo,“ souhlasil jsem.
Vzpomínám si na velký předvánoční úklid, leštění nábytku, úklid pokojíčku a ve
skříních, nakupování a zabíjení kapra a rodinné zvyky v průběhu vánočních svátků.
Den před Vánoci jsme pod stromečkem našli jeden společný dárek. Zpravidla to byla
nějaká desková hra. Také jsme měli prostřeno vždy pro jednoho navíc, jakože pro
nečekaného hosta. Pro posílení vánoční atmosféry zněly bytem koledy a písně Karla
Gotta. Aby byl dostatek peněz, dávali nám rodiče pod talíř minci a kapří šupinu do
peněženky. To, jestli se nás v dalším roce bude držet štěstí, nám ukázala hvězda
rozkrojeného jablka.
Zda zůstaneme doma, nebo naše cesty povedou mimo domov, prozradila bota
hozená přes hlavu nebo lodičky ze skořápek vlašských ořechů se zapálenou svíčkou
na palubě. Také půst jsme drželi poctivě na Štědrý den, protože jsme při vyhlížení
Ježíška koukali také po zlatém prasátku. Zvuk zvonečku oznámil, že je čas rozbalit
dárky…
Pohled třetí – Umělý stromek: Vzpomínám si, že jsme koupili dědečkovi
a babičce umělý stromek. Než jsme jim ho ale do Prahy-Nebušic poslali, bylo třeba
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jej vyzkoušet. „To je jasné, přeci jimnepošleme nějaký aušus!“ rozhodla máma. Už
nevím, kdo přišel s tím úžasným nápadem na něm vyzkoušet i prskavky, to ale
nápad dobrý rozhodně nebyl. Smrček z umělé hmoty vzplál velmi rychle. Naštěstí
jsme stihli včas plápolající symbol Vánoc vyhodit balkónovými dveřmi. Do Prahy jsme
poslali stromek nový, nevyzkoušený, originálně zabalený výrobcem.
Pohled čtvrtý – Jak vytrhnout tátovi kostičku? Zvuky z televizní obrazovky
přehlušil tátův hlas:
„Uomčo, uománku, můžeš plosím na chvíli pšijít?“ „No jó vydrž, přijdu, jen si tu
něco dodělám,“ odpověděl jsem přidrzle jako správný puberťák. Když se otci „chvíle“
zdála příliš dlouhá, ozval se podruhé: „No tak lomčo, pšiď už!“ „No jó vydrž, přijdu,
jen si tu něco dodělám,“ odpověděl jsem. Po chvíli to už otec ale nevydržel
a rozkřičel se: „Kua uomane, pšiď uychle sem! Mam kost v ubu a nejde uyndat.“ To
mě konečně zvedlo. Ještě dnes mám před sebou obraz obývacího pokoje, kde otec
se zrcátkem v jedné ruce a kombinačkami v ruce druhé zápasí s rybí kostí. Měl velké
ruce, a tak se mu ke kosti nedařilo dostat. Na několikátý pokus se mi kost vyndat
podařilo. Díků jsem se ale nedočkal, zato lamentování, že jsem sakra měl přijít hned,
se na mou hlavu sneslo opakovaně. Kdo tátu znal, tak ho to nepřekvapí, prostě byl
takový. Hlavně že to dobře dopadlo.
Pohled pátý – Vánoce 2016: Letošní Vánoce jsou pro mne smutné. Je to poprvé,
co nemohu popřát žádnému ze svých rodičů. Táta odešel už vloni, máma letos.
Možná právě proto si více než kdykoli dříve uvědomuji zranitelnost každého z nás,
a jak čas neuvěřitelně rychle letí. I proto rád přijímám pozvání na Vánoční
kavárničkový workshop. Účetní uzávěrky, inventury a úklidovou mánii nechávám
venku. V kroužku Dětská kavárnička při DDM Orlová vyrábějí děti papírové řetězy,
zdobí koule z polystyrenu a vyrábějí z nich baňky, vánočními motivy zdobí přáníčka,
perníčky a skleničky. Vchod Domu dětí v Orlové hlídá sněhulák vyrobený
z plastových kelímků… Již několik let s bratrem a jeho rodinou Vánoce slavíme až
25. prosince, protože v den Vánoc mívá službu na hasičárně. Protože historii
nezměním a budoucnost je nejistá, vstupuji do Nového roku s předsevzetím podle
latinského rčení básníka Horatia: „Carpe diem!“ V českém překladu: Užívej dne!
Advent / Marie Brabcová
Máme tu advent, předvánoční čas
kdy každý spěchá a vlastně neví kam.
Na svícnu zvolna první svíce hoří
odlesky stínů se po stěnách honí.
Máme tu advent, předvánoční čas
koledy znějí odevšad.
Vánoční stromky už v obchodech zdobí
všude se nabízí vánoční zboží
a druhá svíčka zlehýnka zapraská.
Máme tu advent, předvánoční čas
Domovem zavoní vanilka, skořice
Cukroví naplní nám prázdné krabice
Potřetí zažehneme plamínek svíce.
Máme tu advent, neděle poslední
než se stromeček rozsvítí
při večeři štědrovečerní.
Na svícnu čtyři svíčky hoří.
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Je tu večer, kdy se všichni u stolu sejdeme
a to nás u srdce zahřeje.
Máme tu Štědrý den
čas lásky a naděje.
Téma Vánoce / Helena Červenková
Předesílám, že dnes už je tento čin promlčen. Psal se rok 1980. Nastoupila jsem
po pětileté odmlce opět do práce, dvouletá dcera do jeslí a další dvě děti do školky.
Už nevím, jak jsem tenkrát stíhala být matkou, zaměstnankyní a doma ještě
hospodyní, kuchařkou, uklízečkou, pradlenou, zašívačkou, pletařkou, chápající
manželkou, milenkou… Před Vánoci byl ještě větší šrumec, protože jsem musela po
nocích tajně šít a plést, aby děti našly pod stromečkem i nějaké praktické dárky.
Stromek jsem nechala na poslední chvíli, protože jsem dětem nechtěla kazit jejich
iluzi, že Ježíšek stromeček donese hodným dětem a taky – kam se stromkem
v paneláku? Vždyť už ta košťata opadávala v oplocené ohradě. To bych rovnou
mohla nazdobit věšák na kabáty a vyšlo by to nastejno.
Když jsem den před Štědrým dnem zírala na zamčenou bránu prodejního místa
rádoby vánočních stromků a popáté četla papundeklovou cedulku VYPRODÁNO,
pokoušel se o mne infarkt. Záchranou by mohl být stromek umělý. Tehdy byl kumšt
sehnat v drogerii i umělý stromek, co byl vyroben stejnou technologií jako štětky na
umývání lahví. Marnost nad marnost. Prolítla jsem všechny drogerie a domácí
potřeby ve městě, ale nikde nic. Jak svým dětem vysvětlím, že nemáme vánoční
stromeček? Mohla bych tvrdit, že zlobily, ale asi bych jim způsobila trauma, z kterého
by se nemusely vylízat, a šrám na duši by se s nimi táhl do plnoletosti.
Když děti usnuly, rozhodla jsem se k nejzoufalejšímu činu ve svém dosavadním
životě. Pod bundu jsem strčila plátek pilky a před půlnocí jsem se vydala pod rouškou
tmy do lesa. Teda, že je tma, jsem si jen myslela. Měsíc svítil a v lese bylo málem víc
vidno, než na hlavní třídě. Pořád jsem se rozhlížela. Přiznám se, že krve by se ve
mně nedořezal a strachy se mi klepaly ruce, nohy, žaludek i střeva. Na svou
obhajobu uvádím, že jsem vybrala dva smrčky blizoučko sebe a tím jsem vlastně
tomu druhému uvolnila životní prostor. Poklekla jsem do sněhu a jala se pižlat
kmínek. Zdálo se mi, že způsobuji rachot, který musí být slyšet na pět kilometrů!
Občas jsem ustala v práci a poslouchala, jestli už mé počínání někdo zaregistroval.
Konečně jsem držela kýženou vánoční rekvizitu a uháněla s ní z lesa, jako by
v něm hořelo. Ta hrůza, kterou jsem zažívala při každém zaštěkání psa či zvuku
projíždějícího auta! Nepřejte si vědět, co se dělo v mém břichu! Ale nemůžu tady teď
s kradeným stromkem ještě vystrkovat zadek! Strach vykonal své, já neudržela
střeva pod kontrolou a hnedle bylo vymalováno. Konečně jsem se stromkem i plnými
kalhoty doběhla domů. Ani tady jsem však neměla klid. Do rána jsem chodila
vyprazdňovat rozvibrovaná střeva a byla pronásledována černými myšlenkami, jak už
jdou po mých stopách či nasadili psa a ten mě vyčmuchal. Omdlévala jsem při
každém vrznutí domovních dveří, do kterých jsem už už viděla vcházet příslušníky
VB s želízky pro mne, a v tom nejkatastrofičtějším scénáři jsem se viděla, jak strávím
nejen tyto Vánoce v žaláři o chlebu a vodě.
Ale večer nefalšovaná dětská radost z toho nádherného překvapení mne
přesvědčila, že ten strach za to stál. Vždy, když vidím dětská rozzářená očka
u stromečku, si na svou noční loupež vzpomenu.
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Advent / Ján Bazger
V teplé náruči domova
vzpomínky nedávné se vrací
a pozvolna blednou
v žlutavém svíce šeru
na adventním věnci.
Barborky ve váze,
v touze po jaru
spěšně nalévají květné pupeny.
Za okny v mrazivém večeru,
sněhové vločky
ve větru se zvedají
a jako prachové peří tančí
v taktu kvílivých písní meluzíny.
Nízko nad střechami visí
luna zářící
a kousek opodál
stojí velký vůz poněkud nakřivo,
jakoby sjel z cesty.
Stromy v zahradách
jíním zdobené jsou,
bílé jako nevěsty.
Ptáčkům písně v hrdélkách
zamrzly nadlouho
a nemohou najít notu žádnou.
Proto až do jara
žádné ptáče nezazpívá
a nevzbudí nás k ránu,
písní svou.
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LEDEN 2017
klíčová slova: balada, sníh, parkety, jehličí, lázně, pohádka, zloba, účet, ozvěna
Životní balada / Milada Ptáková
Život je zvláštní baladou.
Zatím co jeden žije jako v pohádce,
jiný ocitne se na skládce.
Jeho přístřeší mezi jehličím
zdobí sněhové parkety,
papírové rolety, zloba pobíhajících psů.
Během noci sní o krásné pohádce,
sen o lázních je tu pouze krátce.
Z lesa ozývá se ozvěna zvědavců:
Pojďte se podívat, jak tady žijí!
Projíždím a sama sebe ptám se:
Zaplatili účet spravedlivý?
Možná ano. Možná ne.
Jakohraní / Roman Štolfa
Na cesty padá sníh.
Doma jehličí padá na parkety.
Pro údržbu, v tuto chvíli, obojí je smetí.
Óóó jak krásné.
Nádhera, pohádka, balada. Jásají děti.
To když sněhuláka ze sněhu si lepí.
Záleží hodně na úhlu pohledu.
Ovlivní ale prostor a přírodu?
Tu připraví lidem lázně sluneční,
tu vytvoří mrazem led a kry.
Prostor, příroda, okolí.
Všechno na světě nám tu dovolí.
Záleží na nás, kudy vedou naše kroky.
Záleží na nás, s kým sdílíme naše roky.
Život je hra. Na délce představení nezáleží.
Kvalita je to, oč tu běží. Signálem je potlesk.
Potlesk před manéží.
Pro zlobu a závist život je příliš krátký.
Vždyť prostor má každý.
Na hezké příběhy, na balady, na pohádky.
Až přijde účet, až přijde změna stavu,
nezahraje nikdo už pro smutek ani pro zábavu.
V srdcích známých jak ozvěna už jen zůstává
tato prazvláštní prostoru jakohra.
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Zimní balada... / Anna Vojtěchová
V kachlových kamnech praská dřevo
a za okny se kupí sníh,
tichounce padá na parapet okna
vločka za vločkou, můžeme jet na saních...
Slyším i vrznout parkety vybledlé
když chůzi bot se podrobují,
přidám do kamen šišky a taky jehličí
voňavé lázně, mé nohy teplo potřebují...
Aroma pryskyřice voní jak v pohádce
každá zloba odchází hned
vdechuji omamnou vůni lesa
tajemná zimo, vystavuj účet....
Pohádko vánoční, zůstaň ještě chvilku
naplň mou duši dlouhou nocí svou,
než padnou víčka má do krásného snění
já zaspím tu pohádku s ozvěnou…
Čertík Barnabáš / Petr Korč
ČÁST DRUHÁ
Kapitola první
Zase je mezi námi náš milovaný čertík Barnabáš. Jak všichni víme, rozhodl se
opustit hospodu s prasečím chlívkem a čuníka Frantu. Vydal se na cesty. Barnabáš
již něco mezi lidmi prožil, pochopil a poznal. Jeho největším poznáním je, že musí být
chytrý a hlavně moudrý, jestli chce světem za dalším poznáním chodit.
Rozhodl se v nejbližší vsi navštívit školu a na pár dní se stát jejím učněm. Čerti
jsou vzdělávání pouze z pece, když se pod ni moc přikládá a pomalu jim z toho
začíná hořet jejich chlupatý kožich. Barnabáš chce být ale vzdělán vědecky z jazyka
českého, dějin, zeměpisu a matematiky.
Nevěděl ani jak a ocitl se ve třídě, kde právě usměvavá, a musím podotknout,
mladá paní učitelka, takovým bílým kamínkem psala na tabuli slova. Sotva je
dopsala, otočila se do třídy se slovy: „Slova seřadíte abecedně a ke každému z nich
napište jeho význam, podotýkám, velmi krátce, máte na to 40 minut.“ Sedla si za stůl,
už se neusmívala, spíše naopak, začala se mračit, koukat do nějakých papírů
a kroutila hlavou zleva doprava a zprava doleva.
Barnabáš si rychle opsal slova z tabule: balada, sníh, parkety, jehličí, lázně,
pohádka, zloba, účet, ozvěna, a začal pracovat. Vlastně nezačal, začal pouze
přemýšlet, co to znamená abecedně. To je pro něho strašně těžký úkol, žil pouze
v pekelném světě, a tam nikdy nikdo, ani sám Lucifer, abecedně nic nechtěli. Často
slýchával větu: „Ty jsi po čertech chytrý!“
Začal pozorovat své spolužáky, aby odpozoroval, jak na to! Ověřil si, že je
opravdu po čertech chytrý. Odpozoroval, že si všichni navzájem pomáhají, že vlastně
opisují jeden od druhého. A začal opisovat také. Kouká doleva, za chvíli doprava,
přes rameno spolužákovi, který sedí o lavici k tabuli blíže, než on sám a také sebou
kroutí, tak aby viděl na papír na lavici za ním. Cítí, jak se mu potí ruce a z čela mu
kape pot. V tom mu někdo podává pomuchlaný papírek s nějakými písmeny po sobě
jdoucí. Usoudil, že to je ta „abeceda“. Papírek mu podala usměvavá dívka s kukadly
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jak ohnivé kamínky a copem, který se podobal jeho ocasu ještě z doby, když byl
řadovým čertem v pekle. Snad si s ním někdo nehraje, snad Lucifer na něho neposlal
čertici, aby ho ve vědeckém vzdělávání zesměšnila. Je však po čertech chytrý. Hned
přišel na to, že kukadla dívky jsou upřímná. Pomuchlaný papírek lehce zakryl
upocenou rukou a bleskovými pohledy pod lehce nazvedávající rukou četl:“ a, b, c, č,
d……zet, že…“. Už to má, už ví, jak na to. Začal pomaloučku daná slova abecedně
skládat.
Na prvním místě napsal slovo „balada“. Jak už si Barnabáš řekl, že je po čertech
chytrý, tak začal přemýšlet o významu slova balada. Vzpomněl si na svého
kamaráda vodníka Ivana, který mu vykládal svůj příběh, jak se zamiloval do lidské
bytosti, do ženy a měl s ní dokonce i dítě a jejich lásce nepřála její matka. Jedna
lidská bytost o jejich lásce napsala báseň, a všichni, kdo si báseň přečetli, jí začali
říkat balada o vodníkovi. Barnabáš
poskládal slova z vyprávění vodníka
Ivana, hned přišel na to, že balada je
nějaká básnička a asi smutná
básnička, neb Ivan při vyprávění
o svém bytí s lidskou bytostí, byl
velmi smutný a z fraku mu nekapala
voda, ale tekla proudem.
Slovo jehličí napsal na druhé
místo. Jehličí velmi dobře zná, na
některých stromech roste listí a na
jiných zase jehličí. I čert v pekle
někdy onemocní, a tak je Lucifer
často posílal na zemský povrch do
jehličnatých lesů. Sbírali jehličí ze
stromů, kterým se říká smrk. Jehličí
vařili v kotlích a podle receptu jedné
babky kořenářky vařili smrkový sirup. To bylo pitíčko na průdušky, kašel, revma,
bolesti končetin, záněty šlach a svalů. Tím trpí každý čert od namáhavé práce
u kotle. Někdy jim Lucifer pod přísným osobním dohledem dovolil i koupel v kotli
v uvařeném jehličí. Jehličí přes chlupatý kožich nepíchalo. To byla koupel, to byla
rehabilitace na celé tělo. To byly lázně.
Barnabáš jásá, už má abecedně sestavená tři slova. Vzpomíná, jak pán pekla
Lucifer si jednoho dne pozval do pekla pána elegantního vzezření, velmi výřečného,
který když otevřel ústa, nebylo možné ho zastavit. Hovořil o nemocech celého těla,
o pohybovém aparátu, regeneraci těla i duše, o posílení celého organismu a celkové
relaxaci. Z jeho úst mu vylétávala slova jako masáže, elektroterapie, světloterapie,
magnetoterapie, hydroterapie, vřídelní vody, rašelina, bylinné páry, zábaly…už si ani
nelze na všechna ta slova vzpomenout. Lucifer ho každou chvilku pohladil po
vlasech a říkal mu „Ty můj lázeňský šviháku“. Plán byl jednoznačný. Udělat z pekla
Lázně a tím získat mnoho lidských duší do pekelné říše.
Bylo to jak ozvěna. Ze všech koutů, z každého rohu, z každého kotle se jen
ozývalo slovo lázně, lázně, lázně. V pekle je mnoho vhodných překážek pro vznik
ozvěny. Ozvěnou se slovo lázně a vůbec realizovat opravdové Lázně staly v pekle
utopií, nádhernou pohádkou. Pohádky to je taková fantazie, zejména ze světa
nadpřirozených jevů a bytostí. Proto také mezi nejkrásnější a nejrozšířenější pohádky
patří pohádky o čertech. Podle Barnabáše se čert vždy bije za dobro a zlo se škvaří
v pekle.
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Barnabáš se dívá na papír a rychlým pohledem kontroluje stav své písemné
práce. Je spokojený sám se sebou. Abecedně již sestavil pět slov: balada, jehličí,
lázně, ozvěna a pohádka. Už se chtěl pochválit a dát si malou pauzičku, když
pohledem na slovo parkety se zhluboka nadechl, slovo napsal před pohádku a zase
zhluboka vydechl. Nyní se teprve pochválil, jak je po čertech chytrý. Písmeno „a“ je
před písmenem „o“, tak mu to napovídá pomačkaný papírek s abecedou, který mu
podala usměvavá dívka s kukadly jak ohnivé plamínky. Tak slovo parkety musí být
před slovem pohádka.
Nějak divně něco zaskřípalo, Barnabáš zvedl hlavu od písemné práce a vidí paní
učitelku, jak odsunula židli a pomalým krokem se vydala mezi lavice. Upřeným
pohledem na lavice sleduje žáky, zda pracují. Nikoho nepochválí ani nepokárá, jen
tak se prošla. Zastavila se u okna a letmým pohledem sleduje padající sníh. Usedá
zpět za katedru. Opět kouká do nějakých papírů a znovu kroutí hlavou zleva doprava
a zprava doleva. Barnabáš jako by ji chvíli zasněně pozoroval, se probouzí
a zamyšleně hledá ve své písemné práci, jak pokračovat.
Skoro by pozapomněl objasnit slovo „parkety“. Parkety Barnabáš velmi dobře
zná. Přitápěli s nimi v pekle pod kotle. Jsou to taková tvrdá dřevěná prkénka. Lidé je
pokládají jako podlahu. Slovo parketa má v češtině mnoho dalších významů,
o kterých Barnabáš ví, ale neumí je vysvětlit a podat, tak jako tvrdá dřevěná prkýnka.
Například velmi často slýchával i pekle „to je tvoje parketa, to je jeho parketa, drž se
své parkety“.
Musí zvýšit pracovní tempo, ještě má zařadit tři slova „sníh, zloba, účet“. Už to má,
na prvním pořadí píše slovo sníh, ve skutečnosti je to pořadí sedmé a následují slova
„účet a zloba“. A má hotovo. Pokládá pero na lavici, ruce položil v klín, malinko
zacvičí s prsty pravé ruky. V pekle nikdy nepsal takové dlouhé povídání. Ruka je
z toho docela unavená. A pomaloučku pročítá se dílko. Než si uvědomil, že práce
není ještě hotová, zvoní konec hodiny.
Pobyt v darkovských lázních / Stanislav Filip
Dostal jsem poukaz do lázní.
Teď, když venku popadává sníh!
Proč nedostal jsem je v létě, když žádný sníh nepadá?
Ženy, víno a zpěv – to byla by balada!
Vzpomínám, jak jsem před lety ve Františkových lázních
s partou rozjařených hostů v jedné tančírně bláznil no, tančírně…
to jsem ten hampejz označil jen mírně;
ta obsluha byly dvě Ukrajinky,
co byly zmalované až běda. I za uchem měly ty šminky!
A co pak ve dveřích už ta první věta:
„Tak co, ty můj brouku? Chceš cestu kolem světa?“
A já už honem pokukoval, kde nechal tesař díru,
když mi ta druhá nabízela indiánskou dýmku míru.
Počítal jsem s tím, že asi dojde k sbratření,
ale zatím v příští chvíli došlo na tření.
Dopadlo to právě tak, jak jistě každý z vás tuší;
ještě teď mi při vzpomínce srdce pekelně buší,
když po příjezdu domů do mě začala žena hučet,
že jsem vybral kreditkartu, abych zaplatil účet.
Tehdy jsem to jenom stěží ustál;
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sice mě vyhodila, jenže já tvrdošíjně zůstal
a sekal latinu po nějaký čas,
až nakonec vzala mě na milost zas.
Asi mi nevěříte – a to nemáte zdání,
kolik sil mě stálo to přetvařování…
Co naplat, teď do lázní pojedu znova
a to rovnou v místě – přímo do Darkova.
To ovšem zdaleka nejsou někdejší Frantovy Lázně,
daleko od domu. Jak já bych se tam měl krásně!
Svázán svým mobilem Motorolou
jsem v podstatě pořád pod kontrolou,
a když si voláme, tak slyším stále:
„Máš dost jídla? Bereš masáž?“ A tak dále.
Pak přišla s nápadem, po kterém doslova šílím;
prý abychom si večer zatančili!
Tančit se mi poslední dobou příčí;
na parketách to klouže, jak v lese na jehličí.
Jak tohle řekla, vjela do mě zloba
a navzdory příjemnému večeru pohádali jsme se oba.
Odešla nafrněná, když skončilo to hádkou –
tak jsem si řekl dost, a vyjel jsem za Pohádkou –
tak se jmenuje nevěstinec,
který nelze minout, když jede se na Třinec.
Taxíkář si nedal žádnou práci
říct si za pár kilometrů rovné čtyři tácy,
a když jsem pak překročil ten pohádkový práh,
údivem jsem jenom vzdychl s otevřenými ústy: „Ach!“
A když mě ta dívka pozvala na Cinzano,
zablekotal jsem něco jako slůvko: „Ano.“
Měl jsem už u sebe poslední tisícovku,
když jsme si šli sednout v lokále na pohovku
a z její rozhalené halenky protočily se mi panenky,
tak, že mi zcela má mysl potemněla.
Ta tisícovka sotva ty drinky pokryla,
a tak se mě chopila jedna ta jejich gorila
a obloukem mě vyhodila na ulici.
Tady je dlužno ještě říci,
že jakási žena poblíž postávala
a s kabelkou v ruce si pohrávala.
Nabídla mi, že mohu jít k ní domů,
a že můžu mít sex i bez kondomu.
Studený pot mi čelo polil,
ale nakonec jsem přece jenom svolil.
Nechtěla peníze, když bylo po všem
a jenom shovívavě řekla: „Ovšem“.
Když jsem pak šel až do Karviné pěšky,
tak jsem si říkal, jak to ty holky mají těžký.
V polovině cesty mě začalo pálit přirození,
což bylo znamení, že to normální není
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a nezbylo mi, než si poradit
a ve sněhové závěji ho trochu ochladit.
Ta diagnóza byla neúprosná od toho doktora –
příjicí mě nakazila ta jedna potvora!
Teď už rozumím, proč byla na mě tak milá,
když na rozloučenou tu hlásku oddělila
a já si dal do souvislosti, jak se to všechno má
a dosud mi to její: „A hoj!“ zní v uších jak ozvěna.
Nový začátek / Marie Brabcová
Za okny bílý sníh jako na obrázcích pana Lady.
Holé větve ztěžkly a jehličnany dostaly bílou čepici.
Je to jako v pohádce, když kráčím po jehličí,
které pod nohama vrže jako staré parkety.
Krásná balada starých lázní se snoubí s čistotou sněhu.
Horkou čokoládu zvolna popíjím v malé kavárničce.
Už se smráká. Zaplatím účet a odcházím.
Zvuky mých kroků se s ozvěnou odráží od starobylých domů.
Jdu pomalu.
Už dávno ze mě vyprchala dřívější zloba na celý svět.
Cítím se šťastný.
Nechci se už vracet zpět.
Chci jít dál vstříc novým dnům,
nové práci a nové lásce.
Zvláštní ozvěna / Ján Bazger
Vločka za vločkou z nebe se snáší
a na město si sedá tichá, bílá krása.
Škoda jen, že až teď po Vánocích,
kdy už na parkety
ze stromečku trousí se jehličí
a ve váze krabatí se jmelí.
Živý stromeček, bílý sníh,
i ten jeho třpytící se bělostný jas
má však ve městě život jepičí.
Stojím u okna a koukám,
že v bytech ještě svítí vánoční výzdoba
a jak tam venku krásně chumelí.
Z nebe konečně padá
radost pro lyžaře a děti,
avšak pro řidiče je to zloba.
Jelikož jsem poněkud nastuzen,
napadlo mě, dát si teplou lázeň.
Hned plnou vanu
a taky bohatou osvěžující koupelovou pěnu.
Uléhám do ní, užívám si pohodu
a s úlevou říkám:
„No to je pohádka, přímo balada!“
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Jenže, pak poslouchám
svůj vlastní hlas
a slyším jeho zvláštní ozvěnu:
„To bude účet za vodu!“
Karviná / Irena Otýpková
Na východě naší republiky
byla hornická obec s jejich příbytky
po sloučení s okresním městem Fryštátu
se stala důležitým okresem našeho státu.
Karvinské uhlí bylo nazýváno černým zlatem
a poptávka po něm se šířila celým světem
proces jeho vzniku trval čtyřicet miliónů let
v odborných knihách je možné o vývoji se více dovědět.
Bylo také zjištěno
že pod celou oblastí se nachází velké jezero
voda jeho že je léčivá
a k získání zdraví velmi účinná.
Pohádkové domy lázeňské v parku vyrůstaly
vybavené uměleckými předměty i parkety
jehličí na kolemjdoucí padalo
žádné zloby však nevyvolalo
účtů za poškozené svršky nebylo.
Byla to balada
a nádherná pohoda,
v závěru nutno podotknout,
že město Karviná se mění,
a lidé místo do hornictví
do lázní přijíždějí.
Pohádka / Karel Sikora
Na každé pohádce je krásné
a od začátku dokonce jasné
že každé bezpráví křivda a zloba
je potrestána a dobro zvítězí
je jedno zda je ve formě říkanky
balady či pověsti
zda je léto podzim či sněží
konečné zúčtování s násilím vězí
v ochotě nebát se otočit neštěstí
a jako ozvěna minulých časů
hojných a překypujících medem
vrátit lidem naději na života cíl
bavit se mít radost z dětských očí jasu
vnímat vůní jehličí zpěv kosa
na louce aby byl zvířený pyl
a po ránu vše pokrývající rosa
Ano vrátit lidem možnost na parketu dovádět
lázeňskou péčí s nemocemi bitvu svádět
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takže nakonec není to až taková pohádka
záleží na každém z nás
zkrátka
přečti si to od začátku zas
Pro potěchu Venuše / František Nagy
V odlesku parket tančily plameny,
z prken budku prázdnou stloukám,
polibek i parfém vyprchal ženy,
básně střežím darované loukám.
Něžně z trav hebkých hlučí cikády,
pro červánky nachové úsvitu plýtval bych slovy,
v pouštích i savanách vítají nomády,
potomci plahočí se viny Adamovy.
Ve jménu Krista hříchy pácháme,
z románů pochybných viníky hledáme,
s koncem šťastným balady neznáme,
po nás generacím účet zanecháme.
Rána nového bajonety tmu rozsekly,
pro nitra hvězd se rozpínajících slzy prolévám,
skutečnosti hranice sny odvlekly,
do forem jaro, léto, podzim i zimu odlévám.
V srdcích spravedlnost světská nedlí,
k ozvěnám promlouvají ticha,
to zloba lidská hřmí,
hradby padnou Jericha.
Růže trn prst rozpláče,
sněhu kapky purpuru odkáže,
ze zamilovaných učiní boháče,
svolně jehličí vydá se do stráže.
Milenky šansonů francouzských ponořily se do lázně,
do vínku nesmrtelnou dostaly krásu,
pohádky k překonání slouží bázně,
na hřbetě anarchie o svobodu hlasujme pro zjizvenou spásu.
V náladě bojové zastihl jsem slunce,
do tváří neštípal mě mráz,
večer daruje mi ruměnce,
mnoho do jara potkám krás.
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ÚNOR 2017
povídka ze slov se stejným počátečním písmenem rozsahu cca 6 řádků a volné
téma max. na 2 A4.
Projekty písmotepců / Roman Štolfa
Partneři připravili písmotepcům příležitost pro pohádky, pověsti, povídky. Parta
písmotepců přichází pravidelně představit práce. Příležitostně písmotepci při předání
práce podepisují. Přicházejí pro příjemné prostředí, prima pití, potraviny, poučení.
Probírají pocity, pravidla psaní, produkci, přípravy, publicitu. Pochopitelně přehlednou
publikaci prací příslušníků party. Povinné publikace POSEJDON posílá příslušným
partnerům. Přirozená potřeba potkávání pomáhá produkci. Prvně podle pojmů
přítomných. Pak podle písmen počátečních. Pak plánujeme… proč předcházet?
Přijďte! Poslechněte, přidejte pojem, písmeno, příběh.
K / Karel Sikora
Karvinský krasavec kráčel ke kavárně Kriváň, když kavárenskými kroky
konečně končilo kroužení klikatými konci karvinského klondajku, kam,
křivolakými kouty krajiny kutačů karbozlata, končila krasavcova kruhová
katarze. Konečně klesl krásným kavárenským klekem ke kulatému
konferáku. Křikem: káva! Konečně končí krasavcova kavárenská
kavalérie karvinského koutu krajského konečníku.
Planý poplach / Anna Vojtěchová
Pan Pavel posmutněle při pátečním podvečeru popíjel pivo.
Pomalu přičichl, pak profoukl pivní pěnu, požitkářsky přitáhl půllitr piva pod pravou
půlku poraněné paže.
Přiložil prsty, pak prudce pískl.
Pomalý pingl přiběhl... prosím...
Postavil před Pavla poslední popovické pivo.
Popil, pobesedoval, pak položil prázdný půllitr.
Pak pomalu poodkráčel po pěšině, posilněn pivem.
Prozpěvoval pěknou píseň...
Odcházení / Anna Vojtěchová
S dětstvím svázaným do uzlíku
dívka rozběhla se po krásné louce zvané mládí.
Jako ptáček, co právě vyletěl z hnízda
zatřepal křídly, do širého světa pádí...
Život se před ní rozprostřel v plné kráse
jak plachta sněhobílá, co ve větru se vlní.
Čas tolik pádí, ach, zastavit se nedá
uběhl život, nádoba se plní...
Po okraj sklenka vínem naplněná
poslední doušek radosti i smutku.
Naplnil se život, z očí spadla páska
vzpomínky zůstanou a především láska...
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Snění / Marie Brabcová
Jak věčný poutník pouští čekám na kapky deště.
Jak vlak co ve stanici stojí a jet se mu nikam nechce.
Věčný tulák po hvězdné obloze, či jezdec na hřbetě koně
Dívám se, oči sklopené, zda stýská se ti po mně.
Rukama lámal bych skály, nohama bosýma udusal zem.
V hlavě mám nekonečné plány na hrady či katedrály.
Jsem snílek, snad jen velký fantasta.
Pověz mi, kde jsi se ztratila na své cestě, že tě nepotkávám.
Buduji vzdušné zámky a topím se ve snění
Kdo hodí záchranný kruh, když tebe tu není.
Tak sním si dál, toulám se v mysli své
Možná tě někde potkám, třeba se ve snu sejdeme.
Hromnice / Ján Bazger
Slunce ještě nesmělé k obzoru se plíží
a tmu jen po doušcích polyká.
Najde si i takovou, co se pod krovy krčí,
zbaběle zdánlivě uniká
a zarytě v koutech mlčí.
Sluníčko, jen co se nad obzor vykutálí,
i když ještě jen zpovzdálí
do každé skulinky nahlíží.
Pokud nejsou na obloze mraky,
dne je již znatelně více
a sluníčka taky.
Vždyť přece, byly už Hromnice!
P / Ján Bazger
Petr Potiška, pohodový prošedivělý pán, po poněkud pozdním poledním pokrmu,
pokulhávaje procházel prašnou pěšinkou polostínem prořezaných platanů. Postál
před pavilonem ptáčků, prvně pozorně prohlížel papouška, právě probírajícího
příšerně pomuchlané pestré peří. Po prohlídce pavilonu přešel pak po prknu
přeloženém přes průzračný potůček, protékající parkem. Přitom potkal pěknou,
přimalovanou pěstěnou plnoštíhlou paní, Půlpánovou Pavlu. Pomalu plkajíce prošli
pasáží, potom podchodem přímo proti plovárně. Pojednou Petr přívětivě povídá,
přesněji povězeno pronesl přímé pozeptání: „Pavlo, půjdeme plavat?“ Pavla
potěšená pozváním prostě přikývla. „Půlhodinku, prosím, počkej před plovárnou!“
půjdu převléci procházkovou parádu, přiberu pouze plavací potřeby, pak přijdu.
Podotýkám, pravděpodobně před pátou.
Dědeček rybář a malinkatý vodní skřítek Bublinka / Ján Bazger
Nedaleko našeho města v malém domečku bydlel dědeček, bývalý horník a ten
rád chodil na ryby. Byl to vášnivý rybář.
Proč ne? Vždyť kousek od jeho domku, leskla se hladina velikého rybníka jako
zrcadlo.
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Dědeček byl již několik let v důchodu a rybařením si krátil dlouhou chvíli. U vody je
přece tak hezky a on se tam cítil moc příjemně. Pozoroval různé ptáčky hnízdící
v rákosí, nebo věčně se hašteřící racky, kachničky plující po hladině a někdy i labutě.
Ale v tom rybníku kromě ryb bydlel i malinkatý vodní skřítek Bublinka. Byl tak
trochu podobný vodníkovi. Měl takové vypoulené oči a pusu jako veliká žába. A to
jméno Bublinka mu dali kapři, protože velmi často vypouštěl na hladinu bublinky.
Byl to moc hravý skřítek a taky velký šprýmař a filuta. S rybami si dovedl hrát celé
hodiny a často s nimi i závodil.
Někdy se nechal nosit štikou na hřbetě. Ale občas sámi zažertoval i s rybáři
a dovedl je pozlobit.
*****
Jednou, když byl dědeček na rybách, ne a ne zaseknout žádnou rybu. Ale v tom
měl prsty skřítek Bublinka. Jen co děda nahodil udici, skřítek mu opatrně stáhl
z háčku návnadu a pak pořádně zatahal za vlasec, jako by tam zabral obtloustlý
kapr. A bylo jedno, jestli dal děda na háček žížalu nebo ochucené těsto. Nejvíc se
mu líbilo, když dědeček používal jako návnadu třešně. To mu je pokaždé všechny
postahoval z háčku a snědl.
Ale říká se: „Všeho do času!“
Jednou taky, když došly dědečkovi třešně, dal na háček voňavé ochucené těsto.
Bublinka zvědavý chtěl ochutnat i to těsto. Snažil se ho stáhnout z háčku a nějak
nešikovně malinko zatáhal za vlasec. V tu ránu splávek na hladině mírně poskočil.
Děda nečekal a zasekl. Skřítek nestačil uhnout a háček jej zachytil za šos kabátku.
Bránil se, zmítal sebou a snažil se kabátek vyháčkovat. Pokoušel se také plavat, že
tahem vlasec protrhne, ale nebylo mu to nic platné. Čím víc sebou házel, tím rychleji
jej děda přitahoval ke břehu, protože si myslel, že má na udici přinejmenším štiku.
Jenomže když děda podebral úlovek podběrákem a dal jej na břeh, vykulil oči víc než
samotný skřítek. Chvíli se na skřítka koukal, a když se trochu vzpamatoval, zeptal se
ho:
„Jak ses mi dostal na háček, ty potvůrko malá? A kdo jsi…?“
„Já, já, já jsem skřítek Bublinka a bydlím v tomto rybníku již několik let. Pusť mě,
prosím, dědečku, zpátky do vody. Slibuji ti, že už tě nikdy zlobit nebudu!“
„Jak zlobit? A čím?“ zeptal se dědeček.
„No víš, za to, že jsi někdy nemohl chytit žádnou rybu, můžu já. To já jsem ti kradl
z háčku návnadu a často jsem ti i plašil ryby. Nezlob se, prosím. Slibuji ti, že to
víckrát neudělám! Již nikdy ti žádnou třešničku ani těsto nevezmu. A ryby ti taky
plašit nebudu. Na mou duši!
A nejen to. Budu ti lákat k háčku všechny větší ryby, abys nikdy nešel od rybníka
s prázdnou,“ dušoval se a prosil skřítek Bublinka.
„Inu dobrá, dobrá. Když tak prosíš a slibuješ, tak tě pustím. A víš, že se na tebe
ani nezlobím? U vody jsem si hezky odpočinul a k večeři si dnes ohřeju třeba párek,“
řekl děda s úsměvem. Sbalil rybářské náčiní a šel domů.
Od té doby už dědeček opravdu nikdy nešel od rybníka bez úlovku. Ale taky
nikomu o skřítkovi nic neřekl.
Povídání – písmeno P / Irena Otýpková
Pražská Pankrác pamatuje podle písemných podkladů
politické pracovníky,
požární příslušníky,
pomocné pracovníky,
potulné příživníky,
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podezřelé pobudy.
Podle prošetřeného provinění prokázaného případu
podstupuje přítomný provinilec příslušné potrestání.
Poskytované podmínky pravidelně podléhají přísnému posouzení.
Svaz sovětských socialistických republik / Irena Otýpková
Původním jménem Petrohrad
hlavní město Velké Rusi,
v roce 1918 převzalo jméno Leningrad
po Velké říjnové revoluci.
Leningrad a jeho bílé noci,
ve vzpomínkách se Ti stále vrací
řeku Něvu a jejích šest zvedacích mostů
pozoruješ a nevycházíš z údivu.
Něvský prospekt jsme obdivovali,
Ermitáž se vzácnými obrazy navštívili,
nevídaným metrem v provozu od roku 1955 cestovali
a v Oistrachové sloupové koncertní síni
houslový koncert poslouchali.
Naše výprava se k velkému hřbitovu vydala,
aby hromadné hroby občanů i vojínů navštívila,
kteří při dlouhém obléhání města
v druhé světové válce nepřežili
a své životy tam položili.
Návštěva Petrodvorců
byla také v plánu zájezdu
jeho fontány jsou obdivuhodné
a dosud nepřekonatelné.
Následujícího dne jsme k Baltickému moři jeli,
abychom chatu na pobřeží poznali,
ve kterém se Lenin často zdržoval,
a svá velká díla tam zpracoval.
Na nádvoří u jeho domova
se velká hromada slámy kupila,
která jako útočiště sloužila,
když po něm vrchnost pátrala.
Jako absolvent externího studia
na právnické fakultě petrohradské univerzity
věnoval se velmi dělnickému hnutí,
byl autorem mnohých vědeckých rozborů,
které řešily přechod společností ke komunismu.
Na zpáteční cestě jsme zastavili,
abychom dům ruského malíře Repina navštívili
a obrazy tam vystavené obdivovali.
Po návštěvě Leningradu a okolí
jsme hlavní město Moskvu navštívili,
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svěřená zvířátka s námi cestovala,
velmi hlučně se v letadle chovala.
Prvního dne jsme veliký Kreml obdivovali
a podle daných zvyklostí na mohutný zvon sahali,
chrám Vasila Blaženého na Rudém náměstí
předčil naši fantazii.
Nevídaným moskevským metrem jsme cestovali
Treťjakovskou galerii navštívili
večer jsme do opery spěchali
Beethovenovu operu Fidelio tam nastudovali,
budova byla zlatými ornamenty vyzdobena
a metropoli, jak náleží, reprezentovala.
Na Rudém náměstí
zástupy návštěvníků se řadily,
aby velkému mysliteli Leninovi
v otevřené hrobce hold vzdávaly.
Také univerzitní město Zagorsk jsme navštívili,
kde budoucí pravoslavní kněží studovali,
při setkání s kamerou se zahalili
a s úctou se s námi rozloučili.
Zájezdem jsme mnohé poznali,
vzpomínky nám jen zůstaly.
Maruška – Miluška „M“ / Petr Korč
Moje milá manželka Maruška
Moji maličkost moc miluje
Má malebný moderní maloobchod,
mistrně maloobchod mapuje
Málo má máku, majoránky, máty, masa moráka,
mléčnějšího mlékárenského másla,
makrely, malinové malinovky, mandlí, medu, medovníku,
melounů, mouky, mléka, mrkve
mnoho má mazadel, mýdel, malých misek.
Máme malinkou mazlíčku Milušku,
Milušku moc milujeme.
Miluška mluví mluvidly mluvně,
Mazaná Miluška
Mlaská modrou Milku, mlask, mlask.
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Povídka na Š / Helena Červenková
Šero, ševelí šeříky. Šilheřovickým šenkem šumí šampáňo, šenkýř šidí štamgasty.
Širokoúhlá šou Šlágru, šňupající šviháci šoupou štokrlemi. Školníka Šablaturu štípl
škvor. Šikmooký šmejd šacuje šachistu Ševčíka. Šedesátník Štefan šílí: šváb, šváb!
Švadlenka Šarlota šije šenkýřce Šárce široké šedé šaty "šedesátky". Špičatými
špendlíčky špendlí šifonovou šálu. Šedivá Šárka šudlí škvarkové škubánky,
švestkové šodó, špikuje šťavnatou štiku. Štípne švadlenku: Šmankote, Šarlotko, šij,
šibřinky šestnáctého! Šarlota šílí: Šárko, šiju šestero šatů šéfové, šněrovačku Štefce,
šiltovku Štěpánce, šusťákovku švagrové, štulpny Šimonovi...
Šohaj Štěpán šimrá šeříkem švadlenku Šarlotu. Šárka šťouchla Šarlotu: Švihák!
Šarlota šeptne Šárce: Šišlající šimpanz!
Štěpán šišlavě švitoří: Ššššššš, šepotám, šličná šlečno Šarloto, šem šťastnej študent
štavařiny. Šarlota štítivě švihne Štěpána šeříkem: Šašku! Šohaj Štěpán špitá: Škoda,
šem šmutnej študent štavařiny.
Ú / Stanislav Filip
Účastníkem úterního užvanění u ústí Úslavy (tamní název potlachu).
Uvítání účastníků.
Udatný ukřičený universál Uličný upil, usmoleným ubrouskem utřel ústa, uklonil
účastníkům, usmál. Uslyšeli únavné, ukolébávající uvítání.
Unavení účastníci úpěnlivým unisono upěli určitý úsek ústřední umny (což je
v podstatě hymna osady Úslavanky)
Unisono utnulo úpění. Účastníci ustrnuli. Uslyšeli uplakánka Uvízla užívajícího
uschlých úponků úpolínu upadlých u ústí Úslavy. Uvízl už ujedl ústřic úchvatně
upravených ušlechtilým uchtíkem Urbánkem (tady jistě není třeba vysvětlovat, že se
jedná o běžného osadního kuchaře). Universál Uličný uvažoval udesinfikovat
Uvízlovo ústrojí ušleháním upravenou urinální usazeninou. Údajně ukolébán
upřímným Uvízlovým ústním usvědčením, ustrnuvšise upustil udesinfikovat
ušlehanou urinální usazeninou Uvízlovo ústrojí. Uběhl určitý úsek. Účastnice úterního
užvanění, ušlápnutá účetní Uršula Uzdičková úspěšně upravila účtenku umazáním
udaných údajů, utajeně udělala úskok, utíkala, uklouzla, udělala úraz. Ulomený
ukazováček uklimbával, užívala úporný úlek. Úmysl uchladit ulomený ukazováček
u ústí Úslavy. Ujelo úbočí, účetní Uršula Uzdičková unášena, ukolébávána,
uspávána.
Umolousaný učeň Ustrčil unaven ubíhajícími událostmi, ukázal utonulé ukazováček:
„Už určitě umřela,“- uchlácholil unavené účastníky úterního užvanění u ústí ubíhající
Úslavy.
Pirueta písmen / František Nagy
Poutníci prostí pouští putovali palčivou,
pastviny pampelišek princezna paprsků prozářila,
původci prokletí pesimistů prastarých pominou,
příroda probouzející poezii pupeny pestré propůjčila.
Po pláči podvečera podzimního plameny pohasly požehnané,
požitky povrchní povodeň podstaty poznamenala,
pláně pustin po pýše pátraly pohřešované,
patronu památky prázdnin prosluněných patřila pochvala.
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Povídka na písmeno H / Miroslav Landecký
Hladový hubený hoch hrabal hustým humozním hovězím hašé.
Hospodyně hubovala hocha: huš huš! Hrabat hašé hovězí hnutí hlavy.
Hoch hmkal hlady: hm hm hm hm!
Hladoví hlavně hledají: hlemýždě, holoubata, hořčici, houby, houbovku, hnědý hřib,
hřiby, hlívu, holubinky, housky, hrách, hrášek, hrachovku, hajduckou, hrozny,
huspeninu, hovězinu, hrudí, husu, hrušky, humry, halibuta, hlavatky, hotpot,
hochepot, hranolky, hluchavky, heřmánek, hospody...
Ham, ham!!
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BŘEZEN 2017
Povídka na téma Setkání s tajemnem v rozsahu jedna A5 až jedna A4.
Čárlí / Karel Sikora
Čárlí smíchal podivnou směsku psů v jednom těle, barva mléčné čokolády, spíš
krátkosrstý, ale s kadeřemi kolem uší, které mu visely až k zemi. A když zaujal bojový
postoj k nějaké kočce, opíral se o křivé zadní nožky do „O“, a špičku ocasu stavěl
dopředu jako malé kopí. Pan Michl ho dostal za pivo od kamaráda jako neprodejný
kus vrhu jezevčice Sáry. Pejska si oblíbil v baráku u řeky kdekdo, paní Milada, děti
Olda a Evička, vlčák Bady, ba i koza Líza. Všude ho bylo plno a veselým pohledem
a dobromyslným výrazem
obveseloval okolí. Nejvíc
ale přilnuli k sobě s panem
Michlem.
Když
ráno
nastartoval motorové kolo
a mizel v zatáčce za
krátkou alejí jabloní, běžel
za
ním
kus
cesty
s vypláznutým
jazykem
vesele štěkaje, pak si na
křižovatce lehl do trávy
u cesty a vracel se za
dobrou hodinu k baráku.
K večeru utíkal znovu ke
křižovatce, kde si opět lehl
do trávy a čekal na vrčivý
zvuk motokola. Svého
pána pak doprovodil až ke
staré stodole na konci zahrady, a po zaparkování motorového kola se oba vrhli na
sebe. Vítání bylo velice divoké a hlasité.
Jednou pan Michl odjel z baráku autobusem, a v ten den se už večer domů
nevrátil. Čárlí nejistě pobíhal kolem plotu, párkrát zašel až ke křižovatce, vrátil se,
aby za nějakou dobu opět mizel v zatáčce. Pán se ale nevracel. Za tři dny se celá
rodina Michlových vydala směrem ke křižovatce. Čárlí se s jistou nadějí vydal za
nimi, vesele mávaje ocasem na všechny strany. Lehl si do trávy a čekal. Večer se
zase všichni vrátili, jenže bez pána.
Chodil ke křižovatce další dny, vytrvale a pravidelně. I v dešti se tam potuloval,
a se schlíplým výrazem se pak vracel do brlohu, kde pod dekou nabíral síly a teplo.
Podle jeho výprav ke křižovatce by se mohly nastavovat ručičky hodin. Vycházel
v osm ráno, aby se vrátil ve dvanáct, spořádat polévku u schodů, a po krátkém
odpočinku se vydal znovu ke křižovatce. Trvalo to už týden. Rodina podruhé odjela
společně autobusem, aby se večer vrátila, jenže opět bez pána.
Po dvou týdnech se udála podivuhodná změna. Čárlí odešel jako obvykle ráno,
ale před polednem se vrátil k brlohu. Paní Milada ještě ani nestačila uvařit pro něho
polévku, protože nebylo ani jedenáct hodin. On stejně nevšímavě minul místo pod
schody a zamířil ke stodole. Paní Milada pokývala rameny a vrátila se do kuchyně
dovařit oběd. Přesto jí to nedalo, a za půl hodiny se vydala ke stodole vypátrat, kam
se Čárlí ztratil. Našla ho schouleného u motorového kola. Nehýbal se, nevnímal její
přítomnost, jazyk mu visel z otevřené tlamy. Zamrazilo ji a jemně ho pohladila. Byl
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studený a ztuhlý. Byl mrtev. Nevěřícně tak stála, slzy se jí vedraly do očí. Přičítala si
jeho smrt podchlazením a vyčerpáním, i když mu vařila a udržovala pelech v čistotě.
Přikryla ho starým pytlem z obilí. Vrátila se do kuchyně a u stolu plná bolesti a žalu
propukla v pláč. Ani nezpozorovala auto, které zastavilo u plotu. Probralo ji silné
zvonění, a tak utíkala k brance. Byla to pošta, telegram, podepsala, ještě nevnímaje
souvislosti a u schodů se skácela, když si předtím přečetla obsah telegramu: Pan
Jan Michl zemřel v nemocnici dnes v 10 h 40 min, prosím, přijďte si vše vyřídit na
příjem.
Příběh s trochou tajemna / Ján Bazger
Ani nevím, jak začít, a zda zvládnu popsat příběh, tak trochu s příchutí tajemna, co
nám kdysi povyprávěla naše máma. Je tomu už mnoho let zpátky, já snad tehdy
ještě chodil na základní školu.
To tenkrát u nás družstvo ještě nebylo a naši měli menší hospodářství. Jednou
dopoledne kosili obilí na vyvýšenině zvané Jalovec. Tedy, otec kosil, máma vázala
snopy a stavěla je do panáků. Již od rána slunce žhnulo, pomalu se blížilo poledne,
a to byl čas, kdy se máma musela ubírat domů něco uvařit, taktéž i podojit krávy
a poklidit všechen dobytek ve chlévě. Uřícená spěchala z toho kopce, v puse sucho,
až se jí jazyk lepil na patro. Vzpomněla si, že pod kopcem, tak dvacet, třicet kroků
vlevo je pěkná studánka s dobrou pramenitou vodou. Řekla si, že těch pár kroků
jiným směrem jí stojí za to, aby se mohla napít a osvěžit. Inu, odbočila z polní cesty
na úzký chodník, co vedl k té studánce. Pojednou jí kolem nohou tím samým směrem
přeběhl pejsek. Taková pouliční rasa, jak to na vesnicích bývalo. Pár kroků před ní
pejsek zpomalil, a když došel k tomu prameni, otočil se ke studánce a posadil se do
ní, jako by si chladil zadek.
„Tfuj! Psisko hnusné, bodejť by tě hrom pobil!“ zaklela máma nazlobeně. „Teď
abych trpěla žízní. To je pech. Nedá se nic dělat, musím to už vydržet a doma si dám
čaj se šťávou,“ pomyslela si a spěchala domů.
Když nám máma večer ještě trochu rozhořčeně všem vyprávěla, co se jí přihodilo,
babička jenom řekla: „Nezlob se na toho pejska. Vždyť to ani nemusel být pejsek. Co
když tě jen Bůh chtěl ochránit od jisté nemoci. Třeba bys mohla dostat zápal plic,
kdyby ses taková uřícená té ledové vody napila. Nemyslíš?“… Snad měla babička
pravdu. Kdo ví…?
Pes Harry / Anna Vojtěchová
Bydlela jsem s rodiči a sourozenci nějakou dobu u babičky na vesnici. Rodiče
chodili do zaměstnání, když jsem začala docházet do školy. Babička se v onen den
zdržela někde na návsi. Měla psa Harryho, byl dosti ostrý, veškerý pohyb na dvorku
byl plně pod jeho kontrolou. Občas zakousl slepici, nebo protřepal nohavici dětem.
Prokousl balon, který se dokutálel před jeho boudu, no, měli jsme jako děti z něj
pořádný strach. Proto ho babička uvazovala na řetěz, aby ostatní členové
domácnosti byli v bezpečí.
Přišla jsem ten den ze školy, zvonila u dveří domu, ale nikdo neotvíral. Najednou
se s velkým funěním přiřítil Harry. Stál vedle mě i s kusem utrženého řetězu. Vypadal
hrozivě, bedlivě pozoroval každý sebemenší pohyb. Čekala jsem, co se bude dít,
a slzy se mi koulely po tváři, jako hrachy. Pes se najednou zadíval na branku ve
vratech, kterou jsem při mém příchodu nedovřela, a pár skoků stačilo, aby byl ve
vratech. Já pomalu, opatrně jsem sestoupila dva schůdky dolů, kde se nacházely
dveře do sklepa. Byly pootevřené, a rychle jsem za sebou dveře zavřela. Pak jsem
jen slyšela jak pes i s kusem řetězu běžel okolo sklepa.
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Za nějakou chvilku jsem slyšela babičku, jak šla uvazovat Harryho znovu na řetěz.
Pak mě vysvobodila ze sklepa, takže vše dopadlo dobře. Já byla hrdinkou dne,
poněvadž jsem ustála společnost Harryho bez újmy na zdraví.
Strejda Jára / Roman Štolfa
Dnes volá Petr Kmoníček. Strejda z mamčiny strany. Oznamuje smutnou událost.
Dnes umřel strejda Jára. Pohřeb plánují na pátek. Procházíme rodokmen na
myheritage.com, kde jsem vytvořil rodokmen právě z podkladů strejdy Járy. Byl to on,
kdo objížděl matriky a shromažďoval údaje o rodině Kmoníčkových. Byl to vitální
člověk. Naposledy jsme se viděli v roce 2016 v Bohumíně na rozloučení s mámou…
Letos by se dožil 86 let.
Zvláštní na tom je fakt, že jsem se přistihl, jak si polohlasem říkám: „Tak to se,
strejdo, nedá nic dělat. Rodokmen rodiny už nedokončíš.“ Když mi pak strejda Petr
volal, byl jsem si jistý odpovědí na svou otázku: „Co se děje?“ Věděl jsem přesně,
proč volá. Odešel rodinný matrikář a pohodový člověk do země bez návratu za svými
bratry Kazikem a Drahoslavem.
*****************************
Když jsem téma setkání s tajemnem probíral s kamarádkou, překvapila mne slovy:
"Jsou to pro mne velmi osobní setkání a vzkazy. Povídala jsem si i s mámou
i s tátou o tom, jak se tam po smrti mají a s kým z rodiny se setkali atd... Jsem za ta
setkání ráda. Přišla za mnou po smrti i mamka od Lenky a měla jsem jí vyřídit vzkaz,
což jsem udělala. Mám kamarádku, co vidí duchy tak reálně, že je skoro nerozezná
od živých lidí. Co je pro někoho tajemnem, pro někoho je normální. Goro se za mnou
ve snu přišel taky rozloučit po své smrti a za Anetou byl taky a oběma se nám zjevil
ve stejné podobě.
Co to vůbec je tajemno... ta-jemno. Něco, co vnímáme jen napůl, nebo se
strachem, nebo jemnocitně. Kdo je zahleděný do reality, nevnímá jemné náznaky
jiných dimenzí.
Potřebujeme důkazy nebo věříme své intuici?"
Podnájem / Marie Brabcová
Před osmnácti lety jsem se s dětmi nastěhovala na podnájem k jedné známé. Měli
jsme k dispozici jeden pokoj, kuchyň a chodbu. V jedné místnosti měla majitelka
naskládaný nábytek. Děti dostaly pokoj a já si vzala kuchyni.
Od prvního dne jsem měla zvláštní pocit. Jako by tam byl někdo s námi. Vrzaly
parkety v pokoji s nábytkem, skřípaly dveře a pocit, že mi někdo prošel za zády.
Nikomu jsem nic neřekla, abych nepolekala děti. Začátkem července odjely děti na
prázdniny. Zůstala jsem v bytě sama a vše nabylo na intenzitě. Seděla jsem
v kuchyni a zřetelně slyšela kroky, cvaknutí kliky nebo vrznutí parket. Někdy jsem
vařila a cítila, jak mi někdo stojí za zády nebo jako by někdo prošel kuchyní.
Vyvrcholilo to jeden večer, kdy mi to sedlo na postel.
Druhý den jsem zašla do křesťanského obchodu a koupila bílou svíčku. K večeru
jsem svíčku zapálila a prošla celý byt. Svíčka prskala, měnila barvu a výšku
plamínku. Svíčku jsem pak nechala dohořet v kuchyni na stole. Ráno jsem byt
vyvětrala a od toho dne už bylo v bytě ticho a klid.
Když jsem se po půl roce stěhovala už do vlastního bytu, vyčistila jsem si ho ještě
před nastěhováním a bydlí se nám dobře.
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Můj nezapomenutelný zážitek / Irena Otýpková
Na svých četných dalekých cestách jsem zažila spousty pěkných, někdy i méně
zajímavých událostí.
Zážitek, který se mi zapsal hluboko do paměti, se udál v našich Beskydech.
Byla sluncem prozářená velikonoční neděle, země se probouzela ze zimního
spánku, když jsem se vypravila autem za mou dlouholetou spolucestovatelkou do
hotelu na Visalajích, který se nachází na strmém svahu pod horou Bílý Kříž
v Beskydech.
Má spolucestovatelka byla lékařkou a pracovala v nemocnici v Ostravě.
S ostravským Čedokem měla rovněž uzavřenou pracovní smlouvu jako průvodce
o víkendech. Jako průvodce byla o Velikonocích se skupinou v hotelu na Visalajích
a tam mne pozvala. Bylo jaro, v horách však byla ještě tuhá zima, chaloupky pod
horami pod tíhou sněhu se do kraje dívaly zasněženýma okny.
Jela jsem ve vyježděné stopě ke svahu, když se ke mně blížilo auto v protisměru.
Jako ukázněný řidič jsem uvolnila cestu a vybočila do hromady sněhu, ze které jsem
se nemohla dostat.
V osobním autě cestovali tři zdatní muži, kteří ochotně přenesli mé auto na
uježděnou trasu. Po poděkování jsem pokračovala v mé cestě. Když jsem se dostala
do poloviny svahu, auto přestalo poslouchat a obrovským smykem jsem se dostala
k okraji vozovky. Zábradlí nebylo, několik centimetrů mě zachránilo od pádu ze
svahu.
Vystoupila jsem z auta a pokračovala pěšky k hotelu, když se blížilo další auto.
Čekala jsem, abych na stejném místě uviděla stejný obrovský smyk. Když se auto
zastavilo, vystoupil pan řidič i jeho dvě spolucestující, které leknutím sotva byly
schopny udržet se na nohou. Pan řidič ke mně přišel a doslovně takto se vyjádřil:
„Teď vím, proč parkujete na tak neobvyklém místě.“ Všichni jsme pak společně pěšky
pokračovali k hotelu.
Stanislav Filip
Pan Machala byl tatínkem manželčiny kamarádky, bydlel v Křtomilu a zabýval se
více jak šedesát let astrologií. Věděl jsem, že z data narození se dá vyčíst o daném
člověku dost podstatných informací, ale to, co jsem se dozvěděl o sobě, bylo nad
rámec mého chápání. Pana Machalu jsem neviděl do té doby, dokud jsme
s manželkou nenavštívili soutěž sci-fi literátů Parkon v Bratislavě, kde jsme se
osobně setkali například s panem Dänikenem nebo s Ondřejem Neffem. Po cestě
domů jsme probírali dojmy z obou dní, které byly doslova nabité úžasnými programy,
a když jsme projížděli Přerovem, z ničeho nic jsme se najednou ocitli na výpadovce
vedoucí do Bystřice pod Hostýnem. Podíval jsem se na manželku a řekl jsem:
„Jedeme k němu, že?“ Jenom mlčky přikývla a já jsem měl v tu chvíli pocit, že se
něco děje proti mé vůli, i když jsem několik měsíců předtím měl sám chuť toho pána
navštívit. Po celou cestu do Křtomilu jsem se na to setkání mentálně připravoval, ale
nebylo mi to nic platné; než jsem se nadál, manželka zastavila před jedním stavením
a oba jsme pak vystoupili z auta. Aniž bychom museli použít zvonku, otevřely se
vchodové dveře a v nich se objevil sám majitel. Údivem jsem málem otevřel pusu
jako ta Alenka v říši divů. Takhle jsem si nějak představoval černokněžníka
z pohádek! Pichlavé černé oči, které člověka provrtávaly skrz naskrz, jenom místo
pláště byly jeho záda i hrudník porostlé zhruba osmicentimetrovými chlupy. „Už tu na
vás čekám,“ – obrátil se na mne místo pozdravu a pokynul rukou, abychom vešli
dovnitř. Místnost byla velice prostě zařízena; nějaká skříň, police, kachlová kamna.
Dominoval jí ale masivní dubový stůl, na kterém leželo několik knih o duchovnu, jak
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jsem stačil shlédnout u dvou titulů. „Tohle si vezmete domů, protože o tom budete
psát,“ – natlačil veškerou tu literaturu ke mně, když jsme se usadili na rozvrzané
židle. Tedy jenom my dva s manželkou, protože pan Machala hovořil, a přitom chodil
kolem nás sem a tam. Kdykoliv prošel kolem mne, cítil jsem za krkem podivný chlad
a zároveň jsem si všiml, jak se v tom samém
okamžiku zvedly na hrudi pana Machaly všechny
ty jeho osmicentimetrové chlupy. Byli jsme tam
zhruba čtyři hodiny, když ho manželka požádala,
aby se znovu podíval na můj horoskop a případně
nám nějaké informace doplnil. Dozvěděli jsme se,
že se moje práce dostanou mezi lidi, ať literární,
nebo výtvarné. Manželka tomu moc nevěřila, ale
když to pak zkonfrontovala s německy psaným
výkladem, který nám ukázal a kde se vyskytovala
jasně slova kunst a Schriftsteller, nějak to vzala
na vědomí. Jakmile jsme přijeli domů, ihned jsem
si sedl k psacímu stroji, a jakoby mě někdo vedl
myšlenky, začal jsem psát. A vlastně píši dodnes. Také jsem měl brzy po tom svou
první výstavu, pak další a další, takže se mé práce dostaly mezi lidi, jak to tehdy řekl
pan Machala. Samozřejmě se při té návštěvě událo daleko víc zajímavých věcí,
jenomže to už by bylo nad dohodnutý rozsah textu daného úkolu.
Čertík Barnabáš / Petr Korč
ČÁST DRUHÁ
Kapitola třetí
Čertík Barnabáš velmi rychle pochopil, že s tím opravdovým vzdělávání to nebude
míti vůbec lehké. Chápe, že nemůže dělat jen to, co ho baví, vlastně dělat to, co ho
bavilo v pekle. Je mezi lidmi, a ať chce nebo ne, je nutné se jejich zvyklostem
přizpůsobovat. Nesmí zradit sám sebe, nesmí bez boje vyklidit pole, musí bojovat
sám se sebou, a on si věří, on to dokáže. Pousmál se, a v hlavě již má mnoho
námětů na slohovou práci „setkání s tajemnem“. Vlastně on sám je tajemno, celé
peklo je tajemno. V pekle se velmi často setkával s něčím neobvyklým a záhadným.
I v pekle sledoval podivné úkazy. Vše to tajemno čerti připisovali na vrub Lucifera.
Ani peklo není tak obyčejné, jak by se zdálo. A co teprve na zemi, tam je mnoho
nevysvětlitelných záhad, nadpřirozených jevů, úkazů, nezodpovězených otázek
z jejich historie či současnosti.
Aby napsal zadanou slohovou práci, která bude svým obsahem vzrušující, musí
mezi lidi najít příběh o něčem, co nejsou lidé schopni pochopit, ale co přesto
nemůžou popřít a přehlížet. Oni sami v sobě skrývají četná nerozluštitelná tajemství.
Opouští školu a jde mezi lidi hledat tajemný příběh. Vzpomíná na teplíčko v pekle
a pití piva. Pivo se v pekle vařilo od nepaměti a stalo se nejpopulárnějším nápojem
všech čertů i čertic. Řadí se mezi alkoholické nápoje a je lepší než všechny léky
světa. Čerti ho hlavně používali jako nápoj k utišení žízně s účinky dobré nálady.
V pekle převládá barva černá, a proto i čerti měli nejraději silné pivo jantarové barvy
a hořké, tak jak je hořký život čerta v pekle. Barnabáš miluje pivo.
Rázným krokem si to zamířil do nejbližší hospody. Usedne kousek od stolu, kde
asi sedávají místní štamgasti. Tam zaručeně uslyší toho nejvíce a snad i nějaké to
tajemno. Ani nedosedne celým zadkem na židli a už u něj stojí žena. Hned pochopil,
že ona žena zaručeně plní požadavky zákazníků, měla na sobě bílou halenku
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a spodní část oděvu je v černé barvě. „Čím mohu mladému pánu posloužiti?
Zaručeně pivečko a k pivečku nějakou výbornou pochutinu, mohu-li hádat, tak to
budou oříšky, tyčinky, ne, ne, ne, to budou brambůrky. A co takhle mladý pane
předkrm. Jak vás, tak pozoruji, a já se v lidech vyznám, zaručeně to budou utopenci,
ne, ne to bude černá tlačenka s cibulí a octem. A co takhle hlavní pokrm, musíte mít
hlad. Gulášek s chlebem, ten by zaručeně bodl.“ Zavrtěla se a odcupitala někde
k výčepnímu pultu.
Pivo měl na stole cobydup, i pěna ještě tekla po sklenici, způsobená rychlou chůzí
ženy od výčepního pultu k jeho stolu. U vedlejšího stolu zatím s napětím poslouchali
chlapi, jak jeden z nich, trošku prošedivělý a gestikulující, vypráví tajemný příběh.
Čert Barnabáš natáhnul své čertovské uši, a se zatajeným dechem, aniž se
dotknul piva, poslouchal. Muž hovořil přiškrceným hlasem o převtělování, či znovu
vtělování. Tvrdil, že na vlastní kůži byl svědkem, když k tomu došlo. Duše člověka po
fyzické smrti jeho těla se znovuzrodí v novém fyzickém těle. Nemusí to být v těle
lidském, ale i v těle zvířete.
Postupně mu odešli rodiče, a každý odchod byl poznamenán příběhem
s holubem. Než mu doma v poledne zazvonil telefon se sdělením, že je opustil
milovaný táta, tak od brzkého rána, na balkonovém zábradlí seděl bílý holub. Vzlétl,
až uslyšel smutnou zprávu. Za rok po úmrtí otce mu odešla maminka, a situace
s holubem se opakovala. Máma odešla ve svém domku, a druhý den seděl od rána
do pozdního večera holub v otevřeném okně. Než nastal den posledního rozloučení
s mámou, den co den byl doprovázen párem holubů od svého bytu po garáže –
nevzlétli, jen tak cupitali chvíli před ním chvíli za ním.
Muž dohovořil a všichni chlapi najednou, včetně čerta Barnabáše, uchopili půllitry
již nezpěněného piva, a jedním dechem byla sklenice prázdná. Bylo ticho.
Po chvíli si Barnabáš objednal druhé pivo. Půllitr již nevyprázdní jedním dechem,
pocucává ho a přemýšlí, jak to je s tím tajemnem. Lze z tajemného příběhu muže
s přiškrceným hlasem napsat slohovou práci na téma „tajemno“? Hospodu opouští
a v jeho čertovské palici se honí mnoho myšlenek. Převažuje ta, která říká “do školy
se již nevracej.“
Povídka o dušičkovém servisu / Miroslav Landecký
Vážení čtenáři,
uchvátily vás ve filmu Pelíšky ty roztomilé plastové lžičky z NDR? Či snad
zaručeně nerozbitné sklenice z Polska??
Chtěli byste v oblasti průmyslového designu prorazit s podobně originální, ale
bezpečnější a dotaženější myšlenkou?
Hle návod jak na to zcela zdarma:
Obešli jste hroby svých blízkých, přátel atd., položili věnce atd., atd., zapálili svíčky
a teď v sychravém počasí přešlapujete mezi hroby a nevíte, co s načatým
dušičkovým odpolednem? Chtěli byste se telepaticky spojit s tajemným záhrobím,
aby vám zesnulý strýc Vilda prozradil, kde na zahradě zakopal ten demižon
hruškovice a jeho neomylnou flintu pytláka?
V transportním PE sáčku vám chrastí zápalky a prázdné červené plastové krytky
zbylé od parafinu?
Vyčistěte ty plastové krytky od zbytků parafinu, zajděte k nejbližšímu dobře
vypadajícímu hrobu (nejlépe bez pozůstalých), postavte ty krytky na jeho žulový rantl
a pálenku z příruční polní láhve (od minerálky) rozlévejte přímo do těch krytek,
vlastně teď už do panáků. Tento dušičkový servis je na rozdíl od filmových polských
sklenic zaručeně nerozbitný.
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Viz foto. Jinak spojení se záhrobím se zpravidla začíná dostavovat po šestém
panáku.
Tak na zdraví živých i na světlou památku zesnulých!
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DUBEN 2017
Povídka, báseň na téma Jaro
Velikonoce / Ján Bazger
V dnešní době již svátky jara poněkud zanikají a jejich tradice upadají
v zapomnění. Velikonoce se proměnily v jakousi konzumní a pro živnostníky
marketingovou záležitost. Několik dni před svátky lidé obléhají supermarkety, plné
vozíky nákupů natahají domů a pak se už jenom sedí doma u televize, pije se
a konzumuje. Alespoň ve městech se to tak jeví. Snad na některých vesnicích někde
na Jižní Moravě je to jiné a tradice se tam ještě udržují.
Já, co si pamatuji, kdysi za mého mladí byly tyto svátky mnohem veselejší. Jistě,
bylo to taky na vesnici.
Již brzy ráno vstávali kluci, tedy malí koledníci, a chodili po vsi s karabáči
a takzvanými rapkáči. U nás se jim říkalo šibačníci. V každém domě si malí šibačníci
vykoledovali nějaký koláč nebo cukroví, ale hlavně peníze. Vajíčka jim tenkrát
nedávali, jelikož jich měl každý doma dostatek. Když to byl kluk z nějakého
příbuzenství, tak dostal třeba deset nebo i dvacet korun, a to bylo tehdy hodně
peněz. Ostatní kluci dostávali tak do pěti korun, ale když prošli celou ves, i tak měli
pěknou nadílku. Tenkrát byly všechny peníze již od jedné koruny papírové, jenom
haléře 1, 3, 5, 10, 25 a padesátník, byly mince, a to z lehkého kovu. Tudíž to klukům
netahalo kapsu.
Chlapi a mládenci, ti měli po ránu sraz v hospodě a začali chodit později, protože
dívky a ženy byly ráno v kostele. Vycházelo se tedy z hospody, a nejen s karabáči,
ale i s vědry na vodu. Žádná kolínská, ani jiná voňavka, ale čistá voda z říčky byla na
polévání k dispozici každému a musím říct, že ani hospodská nezůstala nikdy suchá.
Když bylo teplo, tak ji chlapi zanesli přes cestu přímo do splavu. Všechno to vedl
hlavně sbor dobrovolných hasičů.
Hasiči jednou někde koupili i kočár, takový celý potažený kůží i se sklápěcí
stříškou, podobně, jako bývá na dětském kočárku. Do kočáru zapřáhli od
hospodského koníka, vyšňořeného pentlemi, a posedali do kočáru, kolik se jich tam
vešlo. Jeden z chlapů se převlékl
za ženskou, na záda vzal nůši,
tedy koš v plachtě s trochou sena
a kohoutem.
A takhle
potom
průvod mládenců a chlapů šel po
celé
vesnici,
samozřejmě
přinejmenším s heligonkářem na
kozlíku vedle kočího. Aby jim
kohout v nůši hezky seděl, dali mu
ještě v hospodě popít piva,
a kohout jim pak celou cestou
zpíval, že kolikrát chudák už ani
hlasu neměl. V každé chalupě si vykoledovali pod kohouta, jakoby pod kvočnu,
několik vajec, taky nějakou tu štamprličku, a když obešli celou ves, v pozdní
odpoledne se vrátili zpátky do hospody. Hospodská potom dělala pro celou hospodu
vaječinu na špeku a až do zavírací hodiny se pak popíjelo a při harmonice zpívalo.
Takhle si já pamatuji Velikonoce u nás na vesnici. Žel, i tam už teď všechno pomalu
upadá. Veselí i staré tradice zanikají a je to opravdu veliká škoda.
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Přání k Velikonocům / Karel Sikora
Schylovalo se k večeru a Velikonoční svátky budou za tři dny. Musel jsem ještě
dnes poslat přání strýci v Německu, zítra by už bylo pozdě. Pošta připomínala
přetopený kotel, bylo až černo, místnost asi deset krát šest metrů pojmula zhruba
šedesát lidí stojících ve dvou řadách. Polilo mě horko, přesto jsem si musel někde ty
známky nechat nalepit. Ostatní čekali pokorně na důchod a sociální dávky, taky
balíky, a tak nijak nemínili rezignovat.
Po dvaceti minutách se otevřelo třetí okno, a tak se má řada rozpůlila a nebyl jsem
už dvacátý osmý. Vzduch houstl a ozývaly se menší protesty proti pomalé obsluze
klientů. Trojice za přepážkou odbíhala dozadu a někdy se vracela i po deseti
minutách. Od lidí jsem vyslyšel, že polovina je z druhé pošty, jelikož tam došly
peníze. Zapomněl jsem zdůraznit, že mezi námi pobíhalo anebo jezdilo na
koloběžkách asi dvanáct maličkých dítek.
Pojednou se ozval šílený zvuk, připomínající startování motorové pily. Lekli jsme
se všichni a podvědomě se chýlili k zemi. Všichni pokukovali po místnosti, zvuk se
ozval znova a s větší intenzitou. Došlo nám, že vychází z úst chlápka s bílým
vousem, kšiltovkou, a vlasy dlouhými na ramena. Byl brunátný v obličeji, oči
vyboulené a s rukou na krku. Vypadalo to, že měl zesilovač na hlasivkách, a ten měl
v poloze na max. Naštěstí popošel už k okýnku a dalo se očekávat, že o uši
nepřijdeme. Paní mu vysvětlovala, že bez poukázky mu peníze nevyplatí. Ozval se
šílený start sekačky, zvedal ramena a rukama mával od těla jako zrovna vylíhlé kuře.
Začal se potácet. Paní mu řekla, ať se vrátí na tu druhou poštu pro tu poukázku.
Reagoval stejně, akorát zvýšil decibely. Pod nohama se mi projížděl klouček na
koloběžce a volal tuu tuu.
Naštěstí jsem byl už druhý, za paní, co si přišla zkontrolovat losy. Pošťačka
převzala asi sedm losů a zjistila, že všechna okýnka nejsou seškrábaná. Začaly mě
chytat mdloby, když ta pole neoraná začala seškrabávat. S pánem, co stál za mnou,
jsme začali řvát něco jako ty krávo, ale přehlušil nás zvuk motorové pily, takže
pošťačka dokončila seškrabávání a v klidu se paní zeptala, jestli nechce nějaký los.
Jaro / Anna Vojtěchová
Příroda oblékla na sebe zelený háv
vzduch voní sluncem a taky zemí
pupeny stromů se rozvinou jako páv
velká noc přichází a vše se mění...
Nový život slunci spěchá vstříc
ptáci ve větvích stromů zpívají
zpomal svou chůzi člověče, nadechni se
hledej a obdivuj, tvé oči hold zemi skládají...
Vše je v pohybu a zastavit se nedá
kolem nás začal čilý ruch
přidej ruku svou a taky srdce
ať jarem zvoní, dýchej svěží, jarní vzduch...
V čekárně / Anna Vojtěchová
Je deštivý ponurý den. Sedím v čekárně obvodního lékaře, přede mnou je ještě
několik lidí. Venku prší a počasí mě svádí k dřímotě. Snažím se udržet svá víčka
v poslušnosti, v bdělosti.
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Vedle mne si náhle na stoličku usedá malá, hubená paní v pokročilém věku.
Navazuje se mnou, k mé nelibosti slovní kontakt. To je tady lidí, prohodila. Téměř
jedním dechem pokračuje v rozmluvě se mnou. Bolí ji ruce, svěřuje mi svou
diagnózu. Přes svůj věk ale vše zvládá. Jezdí denně na kole, stará se o baráček
a zahradu. Začíná mi vyprávět svůj příběh, pro mě v začátku pro mne nezajímavý.
Měla dva muže. První manžel despota, tyran, který se vyžíval v pití alkoholu, který ji
i děti bil a neustále urážel. Na jejím těle přibývalo ran, šrámů a modřin. Vydržela to
15 let, a když byly děti už velké, zbil ji tak, že musela do nemocnice. Děti ji
přemlouvaly, aby otce opustila. Požádala o rozvod a se svými dětmi se odstěhovala
do zanedbaného bytu na kraji města. Po rozvodu trpěla nedostatkem peněz a její
bývalý muž se upil k smrti. Vedle nich bydlel starý pán. Chodil o holích, byl invalidní.
Pomáhala mu s nákupy nebo očistit okna, protože byl sám. Asi za dva roky jí nabídl
manželství a domov pro ni a její děti, které byly už dospělé. Ona přijala jeho nabídku,
a nastěhovali se do domečku na vesnici, kde žije dodnes. Pán se dožil vysokého
věku, ještě spolu žili 15 let. Pak ovdověla, ale má hezké vzpomínky. Kolem sebe má
hodné lidi a je šťastná.
V tom se otevřely dveře a sestra mne vyzvala, abych šla do ordinace. Zavřela
jsem dveře do čekárny i pomyslné dveře za tímto příběhem.
Co je jaro / Marie Brabcová
Co je to jaro? Nový začátek, když mezi roztátým sněhem
své hlavičky hrdě vystrčí bledule a sněženky.
Když kvočny s kuřaty a husy s housaty
vyjdou na čerstvě se zelenající travičku,
aby tu mezi zlatými hlavičkami podbělů
a zvonečky petrklíčů uždibovaly potravu.
Co je to jaro? Zpěv ptáků ve větvích s pupeny a novými lístečky.
Chlupaté kočičky a střapaté jehnědy na stromech.
Slunce co zahřeje a všechno rozvoní.
Jaro je zrození, jaro je začátek.
Vyloudí úsměvy na lidské tváři, všechno pak dokola zlatavě září.
Můžeš se kabonit, můžeš se mračit
Když jaro zaklepe na tvoje srdce, vše zlé se ztrácí.
Co je to jaro? Každý to ví.
Jaro jsou Velikonoce, jaro je polibek pod rozkvetlou třešní.
Příběh o velikonočních svátcích / Irena Otýpková
Naši předkové je nazvali „Svátky jara“,
když se po dlouhé zimě příroda probouzela.
Byli vděční za každou kapku deště,
své zahrádky zalévali ještě.
Muži polévali panny, ženy i matky,
kterým vděčíme za zdravé potomky
k zachování života na naší zemi
a hlavně k jejímu zvelebení.
V Pondělí velikonoční chasa se scházela,
aby za doprovodu dechové hudby
sousedící obec navštívila,
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povyku bylo dost i bubny byly.
Navštívili chalupy, kde mladé dívky byly,
aby je vyšlehali, někdy i ve vaně vykoupali,
hospodář je pak náležitě odmění
a na dobrotách i pití nešetřil.
Vrátili jsme se o plné půlnoci,
otce i syna jsem tam autem dopravila,
abych tu legraci také viděla,
a staré i pěkné zvyky si oživila.
Na zpáteční cestě jsem dálnici vynechala,
abych se silniční kontrole vyhnula,
jela jsem tichou cestičkou podél lesa,
když se přede mnou vynořil zátaras.
Podél druhé strany cesty rodinný domek stál,
vedl k němu můstek nad hlubokým příkopem,
majitel se po setmění s autem nezorientoval,
a do příkopu sjel a zůstal tam.
Na pomoc přijeli zdravotníci,
hasiči i policejní příslušníci,
po informaci vrátila jsem se na dálnici
a domů dovezla veselé spolucestující.
Jaro / Roman Štolfa
V období nádhery probuzení
milenci procházejí voňavými alejemi.
Znají klíč:
Láska dveře otevírá,
probouzí se velká síla.
***
Paprsky odráží na vodní hladině,
jako stříbro ve vzácném zrcadle.
Milenci zahaleni vlastním tajemnem.
Jako květy slunečnice míří za sluncem.
Jarní inventura / Stanislav Filip
Pokaždé, když šla máma odevzdat tržbu na poštu a nechala mě v krámě samotného,
vytáhl jsem z regálu sloupec krabiček cigaret Derü, vzal jsem zezadu jedno nebo dvě
balení, a ten sloupec jsem zase vrátil na jejich původní místo. Časem jsem ovšem
tímto neustálým odebíráním vytvořil druhou Potěmkinovu vesnici – jenom jsem se
přitom modlil, aby třeba ode dveří nevznikl neočekávaný průvan, a aby se tím pádem
neprovalilo, že se jedná o pouhou kulisu. Máma prodávala v papírnictví také
dýmkový tabák, ze kterého jsme si cigarety z nouze balili, buďto do dutinek, nebo do
papírků; na obojí se dalo koupit zařízení, které tyto úkony umožňovalo a hlavně
zjednodušovalo. Na voňavého Kapitána jsme peníze neměli, a tak jsme museli vzít
zavděk nejlevnějšími Bačou nebo Tarasem Bulbou. Oba zmiňované produkty byly
vyrobeny z tabákového odpadu, a to nejspíš z těch nejtvrdších spodních oddenků,
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které pokaždé ten cigaretový papírek spolehlivě propíchly a způsobily, že takto
ubalená cigareta dostala falešný tah, neustále zhasínala a nutila tak dostat do našich
chlapeckých plic spousty síry nebo fosforu, to podle toho, jaké zápalky jsme právě
používali. Nejenže jsme z toho kouření neměli valný požitek, ale pach tabákové
močky z nás byl cítit už zdaleka. Aby rodiče nepojali podezření, že předčasně
holdujeme zakázaným nikotinovým radovánkám, kamuflovali jsme to tak, že jsme ten
zápach nejčastěji přebili zápachem ještě větším – předtím, než jsme se rozešli do
svých domovů, vlezli jsme aspoň na deset minut k paní Kristkové k prasatům, která
krmila na farském hospodářském dvoře. Jediný Honza Peterka s námi do vepřína
nemusel, protože jeho táta i máma byli toho názoru, že když si chce kluk kazit zdraví,
žádný zákaz tady nepomůže. Jestliže oba zmiňované tabákové produkty byly
podřadné kvality, tak cigarety Derü je ve všech směrech daleko předčily. Původně to
snad mohlo být docela solidní kuřivo, jenže u Olgy Skopalové přečkaly předválečné
a potom i celé válečné období ukryté patrně v nějakém navlhlém prostředí. Tam také
chytily plíseň a hnilobu, což nikdo při té razii, kdy k ní noví národohospodáři vtrhli do
bytu a sebrali jí, na co přišli, nemohl tušit. Moji spolužáci měli zprvu radost, když jsem
přinesl do poradní místnosti první dva balíčky doposud neznámé značky Derü, ale už
po několika prvních doušcích nám bylo všem jasné, že jejich konzumace bude
nejspíš pořádná fuška. Viděl jsem na jejich obličejích, jak se přemáhají a tváří se jako
fajnšmekři, jenom aby neodradili ostatní včetně mne, který jsem na tom nebyl o nic
lépe. Potěmkinova vesnice se zdárně rozrůstala a v regálu už zbyla málem jenom ta
kulisa, když inventurník Kvapil při jedné z pravidelných kontrol prohlásil, že by ty
cigarety Derü bylo nejlepší rovnou zlikvidovat, když je nikdo nekupuje a zbytečně
zabírají místo. Hrozně jsem se při tom jeho výroku lekl, že se ta moje krádež
prozradí, ale vzápětí jsem přišel na spásnou myšlenku; řekl jsem, že mohou klidně
s mámou pokračovat v inventuře a já že ty krabičky mezitím uklidím do papírových
pytlů. Panu Kvapilovi jsem vysvětlil, že táta sbírá nedopalky a pak z nich vyvaří
nikotin, kterým hubí mšice, květopasy a obaleče, co mu na jabloních dělají pěknou
neplechu, a on s tím k mé veliké úlevě souhlasil. Nikým nesledován jsem pak
naházel zbytek krabiček Derü do dvou papírových pytlů a po jednom jsem je donesl
domů do tátovy dílny. A protože jsem je odložil tak šikovně, že nebyly na očích, táta
už si na ně po nějakém čase ani nevzpomněl. Dál sbíral nedopalky, aby z nich vyrobil
utrejch na hubení škůdců, a já jsem dál nosil do poradní místnosti kuřivo
nepopsatelně hnusné chuti krabičku za krabičkou až do jeho naprostého zlikvidování.
Jarní / Petr Korč
Dnes krásné jaro přišlo k nám
Tvé srdce po všem toulání
Jde šťastně zpátky
Lásce vstříc
Bolavé srdce bylo
V hořkosti spalovalo
Jak slunce sníh
A duše byla prázdná
Dnes krásné jaro přišlo k nám
Vzduchem se vůně chvěje
Bez stínů v květech lásky šum
Vedeme hovor ruce v dlaních
O lásce, umění a zašlých snech
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Vedeme hovor … a čas letí
Polibek jara / František Nagy
Holí dubovou kupředu jsem poháněn,
všudypřítomnou tryskající obdivuji zeleň,
z přeletu hus divokých jsem potěšen.
parohy majestátnými lesům vládne jelen.
Vlídností půvabu se jaro obklopilo,
kouzlem toky bystřin horských probudilo,
s romantikou pod nebem širým nocleh nabízelo,
na zemi, ve vodě i ve vzduchu tvorstvem se to hemžilo.
Úsměvy na potkání pocestným rozdávám,
ptactvu kážu čarovnou flétnou,
nostalgickým mysl nebrání se představám,
do stran všech světových holubice míru vzlétnou.
Na štiky! / Miroslav Landecký
(Jarmareční balada o rybě a člověku,
inspirovaná osudy Jiřího Kájínka
a lovem štik na jezeře Hjälmaren
dne 30. 4. 2017).
Jarní slunce, láme ledy,
jezer ba i rybníků.
Muži proto vyrazili,
na lov s muškou, na štiku.
Štika zuby má jak břitvy,
a z těch břitev vane strach;
kdo dokáže, ach můj bože,
že Kájínek není vrah?!
Štika maso má jak gumu,
a z té gumy teče krev,
těm, kdo zradili kdys Jirku,
zde já spílám do larev!
Štika oči má jak zmije,
zlatě hledí úkosem,
Jirka zatím v lochu hnije,
bídný gábl pod nosem.
V Karviné, kde Jirka bručí,
ryby asi nedávaj,
to spíš asi, za to ručím
vodu s chlebem prokládaj…
Štika ploutve má jak rašpli,
porcovat lze na veku.
A tím končí příběh zašlý,
o rybě i …člověku…!
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KVĚTEN 2017
Úvaha na téma matka
Pepík / Karel Sikora
Pepíkem si chtěl Tomáš zpříjemnit doma dlouhodobě strávené chvíle. Byl totiž
hluchoněmý a doma se cítil víc smělý než mezi lidmi. A taky ho tu napadaly
fantastické plány, které nikdy nemohl uskutečnit. Jako třeba že ohromí svět zpěvem
anebo poletí do vesmíru coby velitel kosmické lodi. Ve svém světě byl šťasten, ale
i osamocen. Proto na rodičích vyloudil andulku, aby měl kamaráda. Časem ho
pouštěl z klece se proletět po bytě, a tak se spolu sblížili a potřebovali jeden
druhého.
Cítil však nějakým šestým smyslem, že Pepíkovi něco chybí. Rodiče to vyřešili
koupí samičky. Čekali, že všem bude ještě veseleji. Oba ptáci se ale k sobě otáčeli
zády a někdy se na bidýlku i poprali. Hlasitý skřehot Tomáš neslyšel, ale poznal
z jejich vzájemného postoje, že to v kleci idylka není. Pepík vylétával z klece
pravidelně dál a Anička o to nejevila zájem. Takhle spolu žili víc než rok.
Pak jednoho dne uviděl Tomáš na dně klece vajíčko. Malé a strakaté.
Udělali s maminkou hnízdečko v krabičce od bonbónů, a nakonec bylo těch
vajíček pět. Oba ptáčci střídavě vysedávali na vajíčkách, ale Pepík strávil třikrát více
času jejich prohříváním. K všeobecné radosti se vyklubaly z vajec čtyři malé andulky.
Pepík je krmil žloutkem natvrdo uvařeným a drceným zrním. Podával vodu do
zobáčků, a tak i zapomínal krmit se sám. Anička seděla vždy bokem a svých
hopsajících potomků si nevšímala. Po čase, kdy se už zdálo, že jsou schopni i létat,
stalo se něco nečekaného.
Pepík začal vrávorat na bidýlku a pak z něho spadl a nejevil známky života.
Naštěstí to uviděl Tomášův tatínek a rychle ho vzal a umístil do krabice od bot.
Pochopil, že se tento hrdý otec docela vysílil. Vzal injekční stříkačku naplněnou
směsí vody a vitamínů a jemně mu to kapal do zobáku. Asi to Pepík potřeboval, za tři
dny už opět seděl v nové kleci na bidýlku, kde byl vykrmován asi dva týdny a potom
už byla celá rodinka přemístěna na balkon do nové voliéry z pletiva.
Za týden vyšel Tomáš na balkon a s hrůzou mohl vidět už jen následky toho, co
pozoroval minulé dny. Vrátka otevřená dokořán, matka s mladými byla pryč a na
bidýlku smutně seděl jen Pepík.
Matka... / Anička Vojtěchová
Slovo matka...je hodně používané, procítěné téma, které všichni důvěrně známe.
Matka země, matka příroda, matka láska, všechny druhy matek se nás konkrétně
dotýkají. Pak taky maminka, naše maminka, které jsme se narodili, a která nás
naučila všem základům žití, bez které bychom byli pouhý jedinec na této planetě...
Moje matka byla velmi vzácná žena, vychovala 6 dětí a měla velmi komplikovaný
život. Dokázala možné i nemožné, prožila válku, hlad a já jsem na ni hrdá, jak si se
vším uměla poradit. Chtěla bych vzpomenout ještě jednu matku mého života, která
byla matkou mé rodiny. Byla to babička mého muže, u které našel útočiště, když ve
dvou letech osiřel. Bylo jí přes 70 let, když vzala vnoučka pod svá křídla. Vychovala
ho a i já, a dokonce náš syn, jsme u ní našli domov, když se nám nedostávalo peněz
z důvodu nemoci. Byla sice velmi malého vzrůstu, ale respekt si dokázala za každých
okolností udělat. Chodila s námi do lesů, učila znát přírodu, dokázala kdykoliv
pohladit pohledem i slovem. Kdykoli se zadívala na mého syna, vždy prohodila, že by
se chtěla dožít toho, až vyroste. Jak se jí autorita vymkla z ruky, pomohla si kopřivou,
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která byla nablízku a měla účinek výchovný i zdravotní. Léta uběhla, syn babičku
hodně výškou přerostl, a když ho chtěla pokárat, řekla jen, ať se skloní, že mu chce
dát za ucho. Musel se sklonit i pro pohlazení, kterým nikdy nešetřila. Byla maminkou
a babičkou nám všem. Byla veselá a její smích se rozléhal po celém stavení.
Říkávala, že až jednou odejde, nesmíme brečet, že bychom se měli smát, protože
ona má smích ráda. Zemřela v 94 letech. Na jejím pohřbu se sešla celá vesnice. Na
hřbitově v Běstvini v Železných horách hrála hudba. Všichni plakali, jen já nemohla.
Stála jsem u hrobu a veselá mysl mě neopouštěla. Najednou mě napadly slova
písně, kterou muzikanti zrovna hráli, a já zpívala. Až později jsem si všimla, že jsem
zpívala velmi nahlas a sólově. V této chvíli mi to přineslo velké uspokojení, klid
v duši...
Vzpomínám, s úctou a láskou vzpomínám na matky svého života, mají pevné
a neměnné místo v mé mysli. Děkuji Bohu za to, že jsem ve svém životě mohla
poznat tak úžasné lidi, mezi které tyto ženy, matky neodmyslitelně patří....
Petr Korč / Krkavčí matka
Znám jednu dívku, ta má dukáty!
Má dukáty!
Zná jednu dívku, ta má dukáty!
Má dukáty!
A chalupu a chalupu dostane od táty!
To jsou nádherná slova libreta Karla Sabiny opery Prodaná nevěsta Bedřicha
Smetany.
Děvče, když opouštělo své rodiče, vždy jako věno si odnášelo do manželství
duchnu, neboli peřinu a polštář z husího draného peří. Každá matka byla hrdá na to,
že své dceři může dáti takové věno. Některé dívky si do manželství odnášely i ty
dukáty a ty ze statku i tu chalupu. To bylo ale již dávno.
Vzpomínám, jak moje maminka chodívala za dlouhých zimních večerů drát peří po
sousedkách a sousedky zase chodívaly drát peří k nám. Draní peří představovalo
poměrně zdlouhavou práci, neboť každé pírko muselo projít rukama. Draní peří bylo
přirozenou formou dřívějšího společenského života na venkově. Umožňovalo ženám,
aby si při své práci zpívaly, vyprávěly báchorky, pohádky či místní pověsti. Já
sedával v koutě místnosti, se zaujetím jsem dračky sledoval a ušima špicloval, abych
zaslechl, o čem se dospělí baví. Více než staletá tradice draní peří se v 60. letech
minulého století z chalup pomaloučku vytratila.
Věno v podobě peřiny i polštáře dostala nejen moje sestra, ale také já. Bylo to
věno, kterého jsme si velmi cenili, a hlavně v zimním období nás zahřívalo jako
srdíčko naší mámy. Naše maminka byla mámou, která věřila, že nejdůležitější je
domov a rodina. Byla naše zlatíčko. Napumpovala nás láskou, sebevědomím, tak
abychom využili potenciál svého života na sto procent.
Na druhé straně ve svém okolí pozoruji mnoho matek, které své děti ponižují, bijí
a svoji zlobu na ně přenášejí. Na jejich dětských duších zanechávají mnoho jizev, je
někdy zázrak, že to vše zvládnou.
Znám jednu dívku, která nemá ani dukáty, ani chalupu. Její dosavadní život by se
dal popsat v neuvěřitelném silném románu. Samotné vyprávění o jejím dětství
a dospívání mě vzalo za srdce, dohnalo k slzám, ztrácel jsem dech, seděl
s pootevřenou pusou, neschopen jakéhokoliv pohybu.
Nepoznala, co je to domov, ani rodina. Již v dětství čekávala na svoji mámu, ta ale
nepřicházela, hledala ji v ulicích, ale marně. Když se máma po několika
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nepřítomných nocích objevila doma, plačící dítě dostalo vynadáno. Běžná věta matky
zněla „drž hubu, nebo ti ukopnu hlavu.“
Touhy matky po sexuálních aktivitách s někým, koho jen stěží znala, vyústily v to,
že svoje dítě, svoji dívenku ve dvanácti letech vyhodila na ulici. Byla odkázána sama
na sebe. Několikrát byla znásilněna, přespávala v brlozích bezdomovců či feťáků.
Droga se stala jejím denním chlebem. Sociální úřednice dělaly, jak se v Čechách
říká, mrtvého brouka.
Jednoho dne se v jejím životě jako v pohádce objevila matka matky. Její babička.
Děkuje jí za mnoho. Dokončila základní i střední školu, ne plně se však ještě dokáže
postavit na vlastní nohy. Dnes našla i lásku.
Hluboko v srdci má zakořeněnou svoji krkavčí matku.
Matka rodička / Roman Štolfa
Bez matky by nebylo života. Slovo MATKA už samo o sobě zní tvrdě. Hodně
tvrdě. Není divu. Kdo dítě nosí, než vykoukne na svět? Kdo vstává obvykle po nocích
k plačícímu dítěti? Kdo dítě kojí? Kdo mu vaří, pere, uklízí a přebaluje ho? Matka
nebo také mamča, maminka nebo prostě máma.
V každé matce je chtě nechtě genetický kód její matky a její matky a její matky
atd. Asi něco bude na radě, kterou jsem kdysi dostal: Chceš-li lépe poznat ženu
svého srdce, poznej její matku.
Existuje řada kurzů pro budoucí matky, aby se mohly na svou další životní roli
řádně připravit. Napadá mě ale filosofická otázka. Jde to vůbec, když existuje
nekonečné množství záludností a překvapení, které prostě jen tak nevymyslíš a které
přinese život sám? Jsem přesvědčen, že sebepropracovanější kurz nemůže
obsáhnout vše. Možná právě to je to krásné. Mateřství jako příležitost k objevování.
K objevování sebe sama, hranic, možností…
Být matkou, to je závazek na celý život.
Čas od času se v bejbyboxech objeví odložené dítě. Je to řešení? I tak matka
matkou zůstává. Porodila. Ví to. Má to v hlavě. Jen se prostě vzdala zodpovědnosti
za výchovu svého dítěte s přesvědčením, že je to pro její dítě to nejlepší. Nechci
soudit. Jen matka sama zná svou aktuální situaci. Ať už ji k tomuto kroku dohnalo
nízké sebevědomí, nedostatek sociálního nebo ekonomického zázemí, jedno je jisté.
Matkou – rodičkou zůstane navždy. Příroda to tak zařídila.
Vztahy mezi dítětem a matkou se v průběhu života vyvíjí. Od absolutní závislosti,
kde je matka všehomírou, přes období vzdoru, kdy je někým, kdo náctileté rozhodně
nemůže pochopit, až postupem času, kdy je jen vzpomínkou. Potom si jen potomci
říkají: „Co by tomu asi řekla máma.“ Chci jen říci, že neexistuje žádný praktický
návod na to, jak být dobrou matkou. Stejně jako neexistuje návod, jak být dobrým
otcem, synem, nebo dcerou. Napadá mě v této souvislosti hezké univerzální moudro
pana Konfucia: „Co sám nechceš, nečiň jiným!“
Nejsilnější motivací je láska. Každá matka chce pro své dítě to nejlepší. Ve
virálním videu Allegro "BAL PRZEBIERAŃCÓW", které se právě šíří internetem je to
hezky vidět. Obětavá matka šije po nocích kostýmy postupně jeden za druhým
a nezbedná holčička jen kroutí hlavou, že ho nechce. Jeden kostým, druhý, třetí,
čtvrtý… stále to není ten pravý. Příběh tu končí šťastným hepyendem, kdy si dítě
vybírá červené šaty podle fotografie své mámy. Ne každý příběh končí takto sladce.
S příchutí hořkosti sleduji životní příběhy matek zahrnující své děti až opičí láskou.
Nedávají svým dětem příležitost najít hranice, které je povedou k samostatnosti. Tím
nechci sklouznout do úvah, že by mělo být správné se o dítě vůbec nestarat. Každá
matka se rozhoduje citem podle své míry empatických schopností.
47

Almanach Literárního klubu 2016–2017
Matka – rodička bude vždy jen jedna.
Máma / Marie Brabcová
Nejkrásnější a nejodvážnější rozhodnutí v životě ženy je mít dítě – stát se matkou.
Je to jako rozdělit své srdce a jeho kousek nechat běhat kolem sebe.
To ona tě učí první krůčky, první slova a zas jen v její náručí najdeš klid a něhu,
v jejím pohlazení útěchu.
Matka nedává najevo, že ji něco bolí. Má nekonečnou trpělivost.
Vždy najde východisko z tvých starostí, je chápavá a ochotná pomoci.
Máma je člověk, který odhalí každou tvou lež. Slyší i ten nejnepatrnější šelest
z tvého pokojíčku a vidí i dozadu.
Má velké srdce, které i v tiché bolesti stojí vždy při tobě.
Vždy najde sílu vstát, i když padá únavou.
Vždy najde úsměv, i když se jí chce plakat.
Každé dítě na zemi dostává svého strážného anděla
a ten má jméno – máma.
Je to jediný člověk, kterého nikdy, nic a nikdo nenahradí.
Maminka / Marie Brabcová
Pod víčky slzy ukrývá a kolem se usmívá.
Ruce si otře o zástěru, aby ti ústa utřela,
zastrčí košilku a vlasy shrne z čela.
Protáhne záda, abys jí neviděl
dál hrbí hřbet nad dílem.
Uvařit, vyprat, uklidit, do školy vypravit.
Od rána do večera.
Rukou si otře upocené čelo,
povzdychne tiše únavou,
přesto jde s tebou do pokoje pohrát si,
přečíst pohádku a uložit tě ke spánku.
Políbí tě na čelo.
Mám tě rád, zašeptáš v polospánku.
Víc její srdce slyšet nechtělo.
Matka / Stanislav Filip
Můj táta byl tak čestný, že jsem vlastně nikdy v životě nemohl pochopit, že někdo
takový může vůbec existovat. Zato moje matka se vyznačovala mnoha nectnostmi,
z nichž bych tady rád vyzvedl hlavně pletichaření, protože mne tím zatahovala do
takových absurdních situací, ze kterých jsem pokaždé musel klikatě vybruslit, abych
jí zachránil jakousi pomyslnou čest, kterou dnes a denně dávala všanc a potom
spoléhala na moji výmluvnost, kteroužto jsem tímto častým cvičením vycizeloval
skoro k brilantnosti. To je také jedna z věcí, kterou jsem nepochopil; jak je možné, že
se takové dvě naprosto odlišné povahy mohly snášet pod jednou střechou a jak
vůbec mohly zplodit nějaké potomky, kteří se svojí vlastní cestou zakutáleli opravdu
daleko od tohoto matičního stromu a naštěstí nezdědili povahu ani jednoho z nich.
Nicméně matka prodávala v Narpě, kam chodilo velké množství starousedlíků,
a kde to vypadalo mnohdy jako ve zpovědnici. Co já jen vyslechl třeba takových
tajemství, která by manželé jeden před druhým tajili po celý život, co těžkých hříchů
prošlo mým sluchem, zatímco jsem seděl za regály v zadním traktu tohoto papírnictví
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a ani jsem skoro nedýchal napětím, jak to dopadne a v tu chvíli mi Verneův
Patnáctiletý kapitán byl lhostejný a šumafuk. Musel jsem tuto prvotní verzi takříkajíc
od pramene vyslechnout celou, abych měl ponětí, o co vůbec jde a koordinoval
matčinu notně upravenou verzi podle potřeby, když se tato širokým okruhem přes
celý městys dostala zpět do krámu i s doběla rozpálenou osobou, která, srdceryvně
plačíc, litovala, že něco takového před mojí matkou vůbec vyslovila. V tom momentě
jsem musel vystoupit z anonymity a kajícně se přiznat, že „jsem něco neprozřetelně
možná někdy mohl naznačit před paní Trojáčkovou“, což moji matku většinou
zachránilo, jelikož paní Jarmila Trojáčková byla pověstná kostelecká hlásná trouba,
známá zmatkařka, a zvláště pletky okořeněné různými intimnostmi byly jejím hobby.
„No ano, Trojáčková, ta si to zase přibarvila podle svého,“ – roztírala si baba šminky
kolem uplakaných krvavých bulev. „Žes to mohl vůbec vypustit z huby!“ – vyčítavě se
podívala na mě, a já, abych ji uklidnil, jsem jí zase na oplátku řekl pár pikantností
o zmíněné paní Jarmile, takže po skončení mého referátu z jejího obličeje vyzařovala
spokojenost a na důkaz toho si u matky koupila dvě dopisní obálky a ořezávátko na
tužky.
Nemá cenu vyjmenovávat všechny ty podrazy a příkoří, která jsem od své vlastní
matky musel snášet. Jednou mě požádala, abych jí ručně opsal asi
dvanáctistránkový dopis, který kdysi před léty napsala a ve kterém bylo spousty
škrtání, a já nic netuše, jsem jí vyhověl. Nato onen dopis poslala poštou sousedce
a já jsem pak byl ten hromosvod, po kterém se všechno to napsané zlo svezlo,
sousedka mě vyčetla, co jsem jí udělal, že ji tak osočuji, ale matka byla nanejvýš
spokojená. Tak taková byla moje matka a já na dobu dětství v její blízkosti nerad
vzpomínám. Promiňte…
Matka / Irena Otýpková
Matka česky, mamusia polsky, mať rusky,
mother anglicky, Mutter německy, mamine italsky,
slovo vše vyznávající,
o bytosti, která nám život dala,
nás vychovala i nad námi vždy bděla.
Vzpomínám na pěkné večery,
kdy jsme seděly a za ruce se držely,
o nástrahách života mne poučovala
a já jsem tiše poslouchala.
Šest let byla na lůžko upoutána,
mým otcem i mnou doma opatrována,
pak přišlo to nejhorší,
v životě vše začíná a vše končí.
Dnes se význam toho slova ztrácí,
neboť matky spěchají za placenou prací
když příjem otce, živitele rodiny
nestačí na nezbytné i náročné potřeby.
K výchově přispívaly různé složky,
ve škole byly zájmové kroužky,
u chlapců povinná vojenská služba
pracovité a slušné muže vychovala.
Dnes mládež vychovává ulice,
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co jim může dát nejvíce?
Z nudy vyrábějí a drogy užívají
a v nepříčetném stavu se zločinů dopouštějí.
Občané se dříve procházeli,
aby si přírody i zábavy užili,
dnes se i nutné pochůzky obávají
aby takovou mládež nepotkali.
Náprava této doby je v nedohlednu,
vyžaduje především změněnou legislativu,
zákony, které budou přísně dodržovány
a všemi občany akceptovány.
Krátke pozastavenie a zaspomínanie / Ján Bazger
Hneď z kraja dlhej haly jedného supermarketu, ktorou som nedávno kráčal, stal
som sa pri atrakcií pre detičky svedkom, lepšie povedané divákom podivnej scénky.
Je tam také autíčko, čo sa dá po vhodení mince do pohybu, teda akosi sa na
podstavci rozkníše. Autíčka sa držal malý, tak dvoj-trojročný chlapec a reval ako by
ho z kože drali. Jeho mladá mamička sa ho pokúšala odtiahnuť, ale chlapec nie a nie
sa pustiť. Položila tašku s nákupom, odtrhla mu od autíčka obe rúčky a kričala pri
tom viac než on. Lenže chlapec, ako keby sa mu podlomili nôžky, spustil sa na zadok
a rozkričal sa ešte viac. Mladá matka sa len poobzerala, chytila chlapca za ramienka,
chvíľu s nim lomcovala, bila po rúčkach a revala po ňom ako tur. Schytila ho pod
pažu, do druhej ruky tašku s nákupom a odišla. Ešte som tam chvíľu stal, pozeral sa
za ňou a krútil som hlavou, ako i niektorí ľudia, čo nazerali z predajne s obuvou.
Napadla ma myšlienka: „Kde sa stratila ta niekdajšia trpezlivosť matiek?“ Matiek, čo
vedeli vľúdnym slovom vytýčiť deťom nevyhnutné mantinely a určitou taktikou
výchovy, revu a trestom predchádzať.
Myslím však, že naše babičky boli ešte trpezlivejšie. Ponechali vnúčencom oveľa
širšie pole pôsobnosti, ale rámec výchovy bol rovnaký. Asi to po dlhoročných
rodičovských skúsenostiach vedeli akosi inakšie.
Prišiel mi na um nedávny rozhovor so synom, keď spomínal na babičku. Vtedy mi
povedal: „Vieš otec, často spomínam na starých rodičov a babičku si predstavujem,
ako ma vítala pred chalupou s rozovretou náručou. Jej dlhé vlasy boli vždy spletené
do vrkoča, pekne stočené v zátylku do akéhosi venčeka a voňali po brezovom
šampóne. Ona sama vždy voňala iba mydlom VIERA, alebo ELIDA. Jej pery boli od
prírody rúžové. Ona nikdy nepoužívala žiaden rúž. V lete jej dlane voňali po lesných
jahodách, čučoriedkach, alebo iných zrelých bobulovinách, čo mala v záhrade
a taktiež často aj po buchtách, či po koláči práve vytiahnutom z rúry. Také boli jej
parfumy.
Pri každom vbehnutí do jej náruče som pocítil jej pevný, ale pritom vrúcny
a láskavý stisk. Cítil som v ňom veľkú nekonečnú nehu a bezpečie. Keď ma náhodou
niekedy okríkla, či pokarhala, nikdy to nebolo v afekte a taktiež nikdy vulgárne. Ak ma
musela niekedy plesknúť cez prsty, neviem prečo, ale pamätal som si to naozaj dlho.
Avšak, keď voľačo robila a ja som sa zdržiaval pri nej, vždy mi dala niečo do rúk, aby
som jej akoby pomáhal. Takto učila ma spôsobu, ako majú ľudia medzi sebou
komunikovať. Vždy, keď som šiel von, alebo keď som od nej odchádzal, pohladila ma
a s vľúdnym úsmevom na tvári mi porovnávala golier,“ hovoril syn a spomínal ďalej.
„Áno, často si na deda a babičku spomeniem. Najmä vtedy, keď prídem na
návštevu do rodného kraja. To sa vždy rád idem prejsť do polí za dedinu. Spomínam
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a s pohľadom na nebo hľadám odpoveď na veci, ktorým nerozumiem. Vylievam zo
svojej duše smútok, ale mám i radosť zároveň. Smútok mám, že už babičke
nemôžem povedať: „Babí, mám ťa rád!“ A radosť mám z toho, že sa môžem do
svojho rodiska kedykoľvek na nejaký ten čas vrátiť a takto si v spomienkach znova
všetko pripomínať,“ povedal nakoniec syn.
Mne ostáva len dodať, že i mňa toto jeho vyznanie veľmi potešilo.
Matka / Ján Bazger
Vďaka matke, človek prichádza na tento svet.
Matka nás na svet privedie,
pripraví a uvedie do všedného života.
Dňom i nocou nad nami bdie,
na každú bolesť nájde liek
a jej náruč láskavá
nás vždy na hruď privinie.
Učí nás prvé kroky i prvé slová
a modlí sa za nás v mene lásky.
-Svoju životnú púť si každý z nás sám volí,
avšak puto matky nepovolí.
Jej láska stále trvá,
hoci sme niekde v cudzom kraji
a nájde si nás láska iná – prvá.
Láska matky trvá,
aj keď si nás niekto iný
svojou láskou k sebe pripúta
a život náš s tým svojím zaviaže,
lebo tak si to príroda žiada a káže.
-Matka je s nami i keď sme veľmi vzdialení.
V spomienkach hľadá s nami spojenie
a láskyplnou myšlienkou
nás stále ochraňuje.
-To iba matka dokáže!
Povídka Matka / Miroslav Landecký
Dostal jsem od přátel za domácí úkol napsat úvahu o matce.
Psát o matce, to je věru nesnadná věc. Člověk si vzpomene to a ono, ale mít ty
události a vztahy před očima ještě po létech… a jaksi vcelku to pojmout... tak, aby to
mělo hlavu a patu... a aby se nepsalo jen o dobře míněných záhlavcích za všelijaká
uličnictví... bylo jich halelujah... to už chce kus fištrónu.
Taky aby se neopisovalo je třeba dávat pozor, vždyť Karel Čapek napsal drama
Matka, Gorkij napsal revoluční román Matka...kdoví, kdo všechno ještě další zkoušel
ostří svého pera na tom tématu...
Ale nejde ani tak o to, co nepsat, jako spíše co napsat.
Přemítám, přemítám, ale nápad nepřichází žádný, nápad se nedostavuje, Múzy spí.
V tísni nejvyšší se obracím k svému Mistru – k Jaroslavu Seifertovi. A sahám do
knihovny pro jeho sbírku básní Maminka. Vždyť právě za ni dostal ten Titán české
poezie Nobelovu cenu, i když zdaleka nejen za ni, to se rozumí. Jak jen jsem na to
mohl zapomenout?!
To by v tom byl čert, aby mě něco nenapadlo...
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Listuji znovu a znovu jeho sbírkou, jdu od jednoho textu k dalšímu a zjišťuji ejhle: to,
co on, genius české poezie napsal o své mamince, to bych mohl po pravdě napsat
i já o mamince své.
(Kdybych to jako on uměl, ovšem!)
A tady zas: Prstýnek po mamince. I já ho mám schovaný!
A báseň Kávový mlýnek – zase ta totožnost. Stejné věci v knize i v mých
vzpomínkách z dětských let.
Báseň Petrolejová lampa – ano, pravda, měli jsme jich ve stavení několik. (Pak přišla
elektrika – hlavně asi kvůli mlátičce obilí...)
Tady se u Seifertů šije – jako u nás doma!
Hele, tady se vzpomíná hra v kuličky – ano, i v té básni je kus mého dětství.
A vlastně i dospívání, když uvážím její závěr.
Krok za krokem, báseň za básní jdu Seifertovým textem a on je mi poetickým
průvodcem nejen po své sbírce, ale i po mém dětství, které mi vyvstává znovu ve
vzpomínkách.
Na závěr malá, ale dobře míněná rada: chcete-li si připomenout maminku, čtěte
Maminku Seifertovu, tam to všechno je...
KONEC
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ČERVEN 2017
Téma: Risk
Poučen? / Roman Štolfa
Bylo to před lety, ale poučení z této události se mi hluboce vrylo do paměti. O čem
mluvím? O lidském faktoru. O tom, že výběr spolupracovníků, přátel a partnerů má
obrovský vliv na člověka. Nechal jsem se tehdy přemluvit a vzal na akci sice
dospělého ale přeci jen mladíka.
Byl vyšší stav vody, a tak jsme k řízení lodí pouštěli jen zkušené vodáky. Ani ve
snu by mě nenapadlo, že mladík, který měl stát na břehu a hlídat děti v dostatečné
vzdálenosti od vody, se sebere a nastoupí do lodi. Do lodi, kterou pořádně ovládat
neumí. A výsledek? Celý týden byl mladík v kómatu. Celý týden jsme se strachovali,
jestli přežije.
Poučení pro mne? Výběr lidí je základem základním stavebním kamenem. Ať už
jde o vztahy, akce nebo pracovní povinnosti.
Risk / Helena Červenková
Loni jsem odjela na zájezd po Švédsku. Ráno volám domů miláčkovi celá nadšená,
že už jsme šťastně projeli Německem, máme za sebou trajekt z Rostocku do
dánského přístavu Gedser a právě jsme vjeli na dánskou půdu. On se jen tak
mimochodem zeptá, zda mám cestovní doklad. Samozřejmě, že mám, nechápu jeho
otázku. On, že to je teda dobře, protože moje občanka leží v obýváku na stole. Tak to
je gól. Honem hledám v batohu a vytáhnu pouzdro, ve kterém zůstal jen
kalendáříček, protože občanku jsem z něj vytáhla a připravila s ledvinkou na stůl,
abych to měla po ruce. Nemám ani ledvinku ani občanku. Něco shnilého je
v království dánském... asi to budu já. Zatím si dělám legraci, že švagrová bude
tvrdit, že je moje poručnice, protože jsem zbavená svépravnosti – což se asi stane co
nevidět, budu-li takhle pokračovat. Soused přede mnou v autobuse má pas
i občanku, tak mi nabídl, že mi ji při kontrole půjčí. Bodrý to muž!!! Stejný nápad má
i kamarádka a nabízí svůj pas. Vypadá to, že ho potřebovat nebudu. Vedle jak ta
jedle. Švédové se rozhodli nás zkontrolovat. A teď se potřebuju urychleně
rozhodnout. Je jasné, že bez dokladu mne nepustí, tady by nepomohly ani psí
očička. Přijmout nabídku kamarádky? Ale to je veliký risk pro obě. Jestli nás odhalí,
budeme se do Čech potupně vracet obě a o putování po Švédsku si budeme muset
nechat akorát zdát a deset tisíc vyhozených do luftu, brrrrr. Rychle se rozhoduj,
rychle, protože dvojice uniformovaných se k autobusu blíží. Rozhodnuto, risknu to!
Sedíme naštěstí hodně daleko od sebe a výhodou je, že kontrolu provádí jeden
pracovník vlevo a jeden vpravo a stejného jména si nevšimli. Ufff, tentokrát to dobře
dopadlo, zahrála jsem celníkům pěkné divadlo. Ale sedadlo pode mnou je úplně
mokré – nepočurala jsem se, jen jsem se tak strašně potila strachem! Naštěstí už
nás nikdo nekontroloval a celou cestu jsem absolvovala bez dokladů.
Risk / Anna Vojtěchová
Největší risk v mém životě... Bylo to v 70. letech minulého století. Měla jsem 17 let
a svět byl pro mne růžový. Krásné a nerozumné mládí… Bydlela jsem tehdy na
Valašsku a měla mnoho přátel. Jednoho dne mě a kamarádku Drahušku pozvala
k sobě domů Anička z Valašské Bystřice. V sobotu hned ráno jsme se vydaly na
cestu. Byl krásný letní den a my jsme vyrazily pěšky, se svačinkou v tašce, na cestu.
V minišatičkách, na nohou vietnamky a už jsme se posouvaly k Valašské Bystřici.
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Bylo vedro a naše šaty byly zanedlouho v našich taškách. Plné humoru a zpěvu jsme
se blížily k cíli. Před námi se objevila říčka se splavem a zanedlouho jsme se už
chladily ve vodě. Já šla přímo ke splavu, bylo tam plno napadaných větví, které
tvořily pomyslnou hráz. Ale jak jsem se chtěla přichytit, začala jsem se propadat do
spleti větví, bahna a mé úsilí se dostat nahoru bylo marné. Plavat jsem neuměla
a zřejmě jsem uvízla někde pod splavem… Mé myšlení mi naskočilo, když jsem
hlavou dolů ležela na břehu, a bylo mi hodně špatně. Moje kamarádka se třásla po
celém těle a já celkem nechápala proč. Později mi vyprávěla, co se vlastně stalo, jak
jsem byla zaklíněná pod splavem, a ona zavolala kolemjdoucího kluka, kterému se
podařilo mě po chvilce vytáhnout za vlasy z vody. Jeho zásluhou jsem vlastně dnes
tady, žiju, a i když se mi nepodařilo vypátrat jeho jméno, tak bych mu aspoň tímto
způsobem chtěla říct... své díky...
Největší riskování v mém životě / Stanislav Filip
Když jsme v Literárním klubu dostali zadání na téma „Kdy jste ve svém životě
nejvíce riskovali“, říkal jsem si, že to bude docela jednoduché, jenomže jak jsem se
tak probíral situacemi, které by mohly odpovídat danému tématu, vyvstanuly mi před
očima i takové momenty, které jsem už za ten čas, který uplynul od jejich aktuálnosti,
docela vytěsnil. Ke svému překvapení jsem zjistil, že život je vlastně jeden veliký risk,
ať se člověku připlete do cesty vlastním přičiněním, nebo se o něj postará někdo jiný,
nezřídka i ten nejbližší, od koho byste něco takového nikdy neočekávali.
Jak jsem se po létech znovu seznamoval s těmi riskantními prožitky, bylo jich tolik,
že jsem si je musel poznamenávat na papír, abych z nich vyčlenil ten nejbizarnější
risk mého života, kterým bych překonal všechna ta riskování, která bych uslyšel od
ostatních přátel na schůzce Literárního klubu.
Řeknu to na rovinu – nešlo to! Co takové dětství? Kostelec na Hané je tak rovná
placka, že i kopečku, čnícímu nad okolní krajinou necelých padesát metrů, dali jméno
Velký Kosíř. Nikde se nedalo sáňkovat, jenomže jakmile napadl první sníh, nám se
toho prožitku z jízdy tolik chtělo! Jediné místo v Kostelci byl prudký, šestimetrový
sráz, zvaný Kozí Brada, kde to teoreticky šlo, jenomže tam byla vždycky taková
tlačenice, že si člověk musel nejdřív vystát frontu, aby pak absolvoval přibližně
třívteřinovou jízdu, když se v tom fofru ovšem bravurně vyhnul kmeni rozložité lípy,
která trochu nešťastně stála právě uprostřed dráhy, a zavčas zabrzdil před plotem
stadionu, kde celá jízda zpravidla končila. A to se ještě musel rychle odklidit z cesty
dalšímu řítícímu se kaskadérovi, aby jednak nezdržoval, a taky aby nedošlo
k hromadné srážce. Kolik už tam bylo zlomenin! Já sám jsem tam zničil na lipovém
kmeni sáňky po sestře, rozbil si ústa a vyrazil dva přední zuby. Naštěstí to byly ještě
mlíčňáky, takže by mi jednou stejně vypadly samy. A co naše střelby v lomu, kde
jsme nectili pravidla bezpečného zacházení se zbraněmi? Nebo jak mě máma
poslala na trať sbírat kousky uhlí, a já jsem byl tak zabraný do té činnosti, že mě
málem přejel vlak? Na šachtě – tam přece bylo takových situací stovky! A potom na
dvouleté prezenční službě, jak jsem vlezl do kobky pod napětím 22 000 Voltů,
protože na otevřených dveřích nebyla cedulka Vstup zakázán a já jsem dostal příkaz
od mého nadřízeného, že musím dovnitř pro elektrikáře? Jak mě málem zavalil
strom, když se mi při dořezávání skřípla motorovka a já ji chtěl mermomocí
vytáhnout? Jak jsem šel v Dolním Žandově na houby do lesa a najednou jsem se
propadl do močálu, který mě polykal milimetr po milimetru? Tehdy to naštěstí odnesly
jenom boty. A co ten zdivočelý býk, kterému se nechtělo na jatka, vypadl z vagonu
a řítil se přímo na mne? Jenom instinktivně jsem na poslední chvíli stačil uskočit!
Nemohu si ani nevzpomenout na okamžik, kdy jsem jel v prudkém lijáku na motorce,
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i když jsem přes brýle moc neviděl, a když jsem si je sundal, tak jsem před sebou asi
v metrové vzdálenosti uviděl korbu náklaďáku. Jako posunovač jsem často musel
naskakovat na stupačky nákladních vagonů; vždycky byly upevněny na čtyřech
šroubech a byl na ně spoleh. Až jednou jsem naskočil na jednu, která visela na
jediném povoleném šroubu, který už nějaký sběrač kovů nestihl ukrást.
Člověk zkrátka musí mít obrovskou kliku, aby vůbec přežil, a nemůže se trápit
pomyšlením, co by se stalo, kdyby. Život je docela krásný, i když je to vlastně jedno
veliké riskování. K tomu ale člověk dostal od přírody rozum, aby se mohl svobodně
rozhodovat.

Jak jsme riskovali…?! / Ján Bazger
Kdy jsem riskoval nejvíc? Těžko povědět. Dá se říct, že člověk riskuje skoro
pořád. O riziku při výkonu povolání ani nemluvě. Kdybych já měl, jako bývalý horník
o takových situacích psát, bylo by toho tolik, že bych si na všechno asi ani
nevzpomněl. Každá lidská činnost je riziko a je nutno podotknout, že mnohdy
riskujeme i vědomě. Třeba při vstupu do manželství, a zvláště také za volantem,
nebo při takzvaných adrenalinových sportech.
A co takové dítě? To si riziko ani neuvědomuje a často se bezhlavě řítí do činností
velmi riskantních. Když zavzpomínám na své dětství, kolik jsme spolu s kamarády
takových riskantních lumpáren provedli, toho by také bylo na celou knihu. Teď se
pokusím jednu takovou příhodu popsat.
Bylo mi tenkrát asi tak deset, nebo dvanáct let. V prodejně, kde se prodávala kola,
daly se za pár korun koupit broky do vzduchovky, kterou jsem měl, ale i náboje do
poplašňáku, tedy do sportovní startovní pistole. Tenkrát to byl mezi kluky hit, chodit
po vsi a řachat. Takové poplašňákové pistole jsme si tehdy dělali doma sami ze
dřeva. Stačilo pouze kousek bukové, nebo dubové desky a ventilek i gumička ze
staré duše od bicyklu. Kalibr ventilku byl pro takové poplašňákové náboje akorát
přesně dělaný a úderník se udělal z hřebíku. Tuhle zbraň si tehdy uměl udělat snad
každý kluk. Jenže to bylo pouze na jednu ránu a zas se muselo znova nabíjet. Ale na
co by kluci nepřišli, aby to střílení bylo vylepšené hned o několik ran za sebou. To
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jsme pokladli třeba na schody, nebo na veliký kámen několik nábojů do řady vedle
sebe a pak se jenom rychle za sebou tlouklo po nich kladívkem. To vám pak byla
řáchanda jaksepatří. Jenomže, co jsme měli pod kůží na rukou i nohou těch střípků,
které se pak zanítily a hnisaly?! Těch bylo požehnaně. Toho si ale včas všimli rodiče
a rázně zakročili. Doma byl zajisté pořádný výprask, ale střílení stejně neskončilo. To
se jenom udělalo opatření v podobě hrubého oblečení a kožených pracovních
rukavic.
Za několik měsíců se však stála mému spolužákovi nehoda, lépe řečeno neštěstí.
On totiž způsobil zranění oka malému, asi tříletému chlapci od sousedů, který tomu
střílení jenom přihlížel. Střepina chlapečka zranila tak, že přišel o oko. Až tohle
neštěstí potom definitivně ukončilo střílení pomocí kladiva. Ale do té doby si ani jeden
z nás žádné riziko nepřipouštěl.
Riziko / Marie Brabcová
Riskujeme každý den, každou hodinu, každou minutu.
Riskujeme pro něco, pro někoho, pro sebe.
Proč vlastně?
Sbíráme odvahu a pak hop,
po hlavě dolů, ať to stojí, co to stojí.
Bojíme se, a přesto do toho jdeme.
Každý den sedáme za volanty aut,
běháme pro zdraví, jezdíme na kole
a to vše s rizikem, že se už nemusíme vrátit.
Horníci fárají do dolů, huťaři odpichují vysoké pece.
Trochu strach, trochu adrenalin.
Pro radost létáme balónem,
skáčeme padákem nebo plachtíme na rogalu.
Riziko je tak veliké a smrt tak blízko.
Přesto každý den vstáváme
abychom čelili novým výzvám.
Mé největší riziko / Irena Otýpková
Za svou zodpovědnou práci
obdržela jsem poukaz na podnikovou rekreaci
na Slunečném pobřeží v Bulharsku,
v blízkosti rázovité rybářské vesnice obce Nesebaru.
Obec původním názvem Mesembria
Byla v roce 510 před naším letopočtem založena.
Hýří mnohými byzantskými památkami,
Nyní se však chlubí rekreačními zařízeními.
Obec romantickou jsme navštěvovali
Na jízdních kolech přírodou se těšili.
Celou dobu však moře bouřilo,
černým praporem na stožáru hrozilo.
Předposlední den pobytu, když nastal
a černý prapor se stále na stožáru houpal,
přes písečné duny jsem k moři spěchala
abych se aspoň pohledem s ním rozloučila.
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Avšak jaké nastalo překvapení
moře se uklidnilo, snad jen na chvíli
já netrpělivá, hned ve vodě byla,
abych po dlouhém čekání si zaplavala.
Mohutná vlna však nelenila
a s velikým hlukem přispěchala.
Hrůza mne obrovská pojala,
když daleko od břehu jsem se dostala.
Vysílená jsem se na pláž vrátila
a na písku dlouho odpočívala,
když se otec se synem objevili
aby se s mořem rozloučili.
Bez váhání své svršky odložili,
mé varování nerespektovali.
Do moře spěchali a tam si užívali,
avšak náhle s nebezpečnou vlnou zápasili.
Otec nebezpečnému živlu nestačil
s rozvířeným mořským pískem se udávil.
Uvědomila jsem si riziko, které jsem podstoupila,
když do nebezpečného živlu jsem se odvážila.
V poslední vteřině / Karel Sikora
Příběh, na který nerad vzpomínám, se odehrál jednoho pátečního odpoledne, kdy
jsem s plně naloženým wartburgem překročil slovenskou hranici. Plně naložený
znamená čtyři osoby a pes. Dále dva pytle cementu, a plný kufr různého harampádí
pro týdenní pobyt na chalupě.
Cesta ubíhala svižně a zdálo se, že na místo dorazíme ještě za světla. V Čadci
jsem projel úzký most přes železniční koleje a pak mi široká cesta umožňovala
prudce zvýšit rychlost. Zatáčí se vlevo v délce asi dvě stě metrů, a proto také
neumožňuje
předjíždění
pomalého vozidla. Tohle
všechno
si
zřejmě
neuvědomil řidič kamionu,
který se v protisměru
rozhodl předjet jiný kamion.
Byli vzdáleni asi sto metrů
od mého vozu a zdálo se,
že mě ani nevidí. Řítili se
proti mně takovou rychlostí,
že ke vzájemnému střetu
muselo dojít asi za deset
vteřin.
Naštěstí
jsem
nezpanikařil. Četl jsem kdysi knihu automobilového závodníka Sobieslawa Zasady,
který v těchto situacích doporučoval intenzivně brzdit a v poslední vteřině před
střetem prudce odbočit na bok. Je pravda, že jsem to párkrát i nacvičoval, takže má
reakce byla téměř pudová. Visel jsem na pedálu brzdy a sledoval blížící se obludy.
Těsně před čelním nárazem jsem vybočil prudce na bok a projel ještě asi dvacet
metrů po chodníku, kde naštěstí nestála žádná lampa. Kdybych vybočili hned, ve
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velké rychlosti bych proletěl zábradlím a skutálel bych se do údolí. Všechno mi
zpětně docházelo, tupě jsem zíral před sebe a teprve štěkot psa mě upozornil, že
mám pokračovat v jízdě.
Povídka od řeky / Miroslav Landecký
Moje maminka mi vždycky říkala: risk je zisk, nebo v pysk!
Tato povídka je o jednom risku, který se proměnil v zisk.
Když jsem onehdy přicházel liduprázdným parkem k řece, hned mě už zdálky
trklo, že se na jejím břehu cosi změnilo.
Tam, kde dříve býval jen prázdný a rozlehlý zatravněný říční břeh, na kterém jsem
se rád opaloval, se najednou tyčil srub z tmavých impregnovaných trámů. Měl
zelenou plechovou střechu tvaru převráceného L, která ohromně ladila s čerstvě
posekanou trávou kolem srubu.
Cedule na srubu informovala kolemjdoucí, že se jedná o srub MO ČRS, čili srub
místní rybářské organizace. Dodatková cedulka pak hlásala, že je tam voda
mimopstruhová.
A velký visací litinový zámek na dveřích srubu mlčky dodával, že domácí nejsou
zrovna doma.
Kromě toho bíle a voňavě rozkvetl dřišťálový keř rostoucí poblíž onoho srubu.
Jak jsem tak ten srub obcházel, abych se dostal na pěkné místečko, kde bych se
mohl opalovat během čekání na nějaký lukrativní zahraniční projekt nebo prostě lepší
budoucnost rozhádané Evropy, ocitl jsem se s ní zčista jasna tváří tvář.
Ano, za srubem ležela na dece žena a řekněme si to hned zkraje, že nečekaně
hezká žena, pohledná, štíhlá, přiměřeného věku…Zpola na dece seděla – na patě,
zpola se zvedala jako kobra připravená zaútočit na nepřítele.
I na ni patrně zapůsobil místní genius loci a chtěla si ho užít pod červnovým
sluníčkem. A možná i položit základ opálení, které bude o dovolené dále rozvíjet na
plážích Chorvatska i jinde.
Oba jsme byli náhlým setkáním překvapeni, ale byl jsem to já, kdo je dokázal jako
první přetavit ve výhodu a v akci. Do smrti bych si taky vyčítal, kdybych to neudělal.
„Dobrý den,“ pozdravil jsem ženu ihned poté, co naše pohledy o sebe poprvé
zavadily. Cinkly o sebe, jako když dva zkřížené kordy cinknou a zachrastí na planši.
Pozdravil jsem ji pevně, zdvořile, se vší seriózností, jaké jsem byl právě schopen.
Dokonce jsem zdvořile kývnul hlavou.
Toto pozdravení jsem si nacvičil pro podobné situace a mělo oslovené ženě
naznačit, že se ode mne nemá čeho bát, že se mnou ji čekají pouze samé
příjemnosti, zdvořilosti a vůbec nic zlého. (Ano, souhlasím, tento pozdrav je možné s
úspěchem a bez rizika použít i jindy a jinde, například v mrazivé půlnoci na
liduprázdné ulici, respektive autobusové zastávce v polích.)
Dlouhodobým hlasovým cvičením jsem se tak zdokonalil, že odpovědi
pozdraveného protějšku jsem se dočkal až v šedesáti procentech pokusů.
„Dobrý den,“ odpověděla žena na dece a měla hlas docela příjemný. Dokonce
půvabně kývla hlavou a měla přitom oči modré jako nebe nad námi. Vzápětí si lehla
na břicho a začetla se do jakéhosi magazínu.
V tomto bodě se názory mně známých odborníků na mezilidskou komunikaci
rozcházejí. Někteří mí přátelé si myslí, že ženy v takové situaci odpovídají ze
slušnosti, zatímco jiní přátelé jsou toho názoru, že ženy odpovídají z neslušnosti
a v radostném očekávání věcí příštích.
Sám osobně to hodnotím jako fifty – fifty, půl napůl, aneb jak která.
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Buď jak buď, kontakt mezi námi tedy byl pozdravem navázán a šlo teď o to, jak ho
nenásilně rozvinout.
Slunce pražilo jako o závod a já si dobře uvědomoval slabé místo všech
osamocených lidí, ležících pod rozpálenou nebeskou klenbou. Ano, správně – tím
slabým místem je nemožnost rozetřít si po zádech rovnoměrně opalovací krém nebo
mléko. Sám jsem se opakovaně pokoušel najít správný způsob, vlastně techniku, jak
si takovou látku nanést nejdřív na hřbet ruky i s prsty a posléze ji úspěšně rozmazat
kdesi mezi krkem, kostí křížovou a lopatkami. Výsledkem bylo vždycky
nerovnoměrné opálení a bílé skvrny neopálené kůže v místech, kde se rozetření
vyloženě nepodařilo. Byl jsem potom prostě flekatý jako mlok, jako velký rudo-bílý
mlok…
Zkrátka a dobře řečeno, citlivou ruku přítele nebo přítelkyně na pláži ničím
nenahradíš…
Podobnou zkušenost jistě udělala i žena ležící přede mnou na dece, protože tato
zkušenost je obecná, nevázaná na věk, pohlaví, národnost, světový názor, je prostě
přímo univerzální. A na této zkušenosti jsem postavil svůj seznamovací plán, zvlášť
když jsem postřehnul, že záda ženy ležící na dece jsou již podezřele červená, kůže
suchá a volající po ošetření dobrým opalovacím prostředkem. Zřejmě před vzhledem
mloka dala přednost spáleninám prvního stupně. Anebo s sebou žádný takový
ochranný prostředek neměla, což by mi nevadilo, naopak.
Rozložil jsem si nedaleko od ženy svoji deku, svléknul se do plavek, které jsem
měl natažené v pohotovostní poloze pod bermudami a vytáhnul z tašky tubu
opalovacího mléka s dobrým ochranným faktorem.
Dlouho jsem je protřepával, aby si žena toho všimla a aby to mléko mohlo začít
působit v jejím mozku. Jako že by se s ním dalo leccos rozumného na jejích zádech
podniknout.
„Ale pozor, mladá paní, vy už máte záda docela červená a kůži vyloženě suchou,“
zhrozil jsem se naoko po chvíli a udělal několik kroků k ženě na dece.
Odpovědí mi bylo její hrdelní zavrčení, které říkalo cosi jako: vím o tom, ale něco
s tím udělat jaksi nedokážu. Pohledem přitom šlehla po opalovacím mléku, které
jsem držel v dlani. V tom okamžiku jsem věděl, že je už má a že jen hrubá chyba
v choreografii by mohla zmařit můj plán.
„Nerad se vnucuji, ale snad bych vám mohl ta záda s vaším laskavým svolením
natřít opalovacím mlékem a vy byste mi to potom třeba mohla vrátit…?“ nadhodil
jsem tázavě a přikleknul k její dece.
(Jedná se čistě o psychologickou fintu, protože nabídka se tváří seriózně – něco
za něco za daných a společensky přijatelných podmínek. Nic ovšem není myšleno
méně vážně než tato nabídka serióznosti a vzájemnosti…)
Samozřejmě se jedná především o to, aby kontakt optický a hlasový mohl přejít do
kontaktu hmatového.
Žena dál mlčela a měřila si mě zpytavým pohledem.
I tady se názory odborníků liší. Jedni radí vyčkat její odpovědi, jiní radí nečekat na
ženský názor a přikročit k akci. K postupně rozvíjené akci.
Já sám jsem pro presumpci souhlasu, jakože když žena v takové a podobné
situaci mlčí, je to totéž, jako když dvakrát za sebou řekne ano, a navíc ještě kývne
hlavou.
Slunce žhnulo jako o závod, napínalo kůži, rozvoňovalo kvetoucí dřišťál s jeho
jehlanovitými květenstvími a omamovalo myšlení, takže živly byly na mé straně
a žena stále mlčela.
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Odšrouboval jsem proto uzávěr tuby mléka, zlehka natáhnul ruku nad ženina záda
a nechal z tuby vytékat tenoulinký pramének mléka mezi ženiny lopatky. Lehká bríza
vanoucí od vody pramínek všelijak odkláněla a rozplétala. Oba jsme fascinovaně
sledovali hru větru s pramínkem, já přímo, žena se musela dívat přes rameno.
Byl to risk, protože jsem byl u ní dost blízko, takže mě mohla snadno plácnout. Ale
ji to asi ani nenapadlo.
Při prvním kontaktu pramínku s její pletí se žena lehce otřásla, asi chladivým
zašimráním, ale jinak dál mlčela a nedávala najevo nižádný nesouhlas s prováděnou
operací.
Ach, byla to věru skvostná chvíle: jen já a ona v oblaku dřišťálové vůně
a slunečních paprsků, široko daleko nikde nikdo, pouze my dva spojeni jenom
upřenými pohledy očí a prýštícím pramínkem bílé barvy!
Když jsem usoudil, že mléka už vyteklo z tuby dost na ošetření celých zad,
zašrouboval jsem zpět krytku mléka a položil ho vedle sebe na deku.
(A zvednul jsem svoji dlaň nad loužičku mléka a držel ji tam dlouho, dost dlouho
na to, aby si žena v duchu mohla netrpělivě říct: tak už krucinál začni!)
Když se mi zdálo, že ten správný čas už uplynul, začal jsem vyteklé mléko
systematicky roztírat; nejdříve na jejích uších, na krku a nad horním dílem bikinek,
později se moje ruka přesunula pod něj a pokračovala níž a níž k pasu.
(Uši a krk jsem jí pochopitelně natíral proto, abych ji připravil na doteky v místech,
kde by se koneckonců mohla natřít mlékem i sama.)
Hleděl jsem přitom, aby každý můj pohyb vycházel z pohybu předcházejícího
a připravoval pohyb následující, aby nic nemohlo navodit atmosféru chvatu,
nahodilosti a zbrklosti.
A když jsem vylité mléko na jejích zádech rozetřel, otevřel jsem znovu plastový
kanystřík a nechal z výšky vytékat pramínek mléka na horní vnitřní část jejích nohou;
do míst hned pod dolním dílem plavek. Ano, tam kde pleť kryje svaly zvané chrániče
panenství.
Žena se v tom okamžiku uchichtla a nepatrně oddálila nohy, takže jsem na dece
mohl vidět stíny chrániči vrhané.
Ach vy sladké stíny žhavého léta! Ach vy vody mimopstruhové, z nichž čas od
času vyskočí ryba přímo kapitální!
Ach vy, kdož se nebojíte riskovat v lásce a milování a vrháte se třeba po hlavě do
jeho víru!
Konec
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ČERVENEC–SRPEN 2017
Volné téma
Uplynie vždy, ako voda / Ján Bazger
Opäť sa k búdkam do záhrad
vrátili vlaňajší nájomníci,
čo spevom zaháňajú dlhé noci
i ten neblahý šedivý chlad.
Na semafor prírody naskočila zelená,
včielky už na kvetoch pokľakli na kolena,
kajúcne prosia o nektár lúku i stromy,
že po zime ich z úľov vyhnal hlad.
K nebi stúpajú chorály operencov
a dlhá rieka slivkovej aleje
trúsi popri ceste okvetie,
sťa biele slzy.
Ako voda v potoku uplynuli týždne...
Slniečko teplom opantalo zem,
ukrojilo z dlhých nocí veľké kusy,
vôňa líp sa celým krajom rozlieva,
poľom ozývajú sa hlasy žencov
i cvendžanie brúsenej kosy.
V rozochvetom vzduchu obilie zlatne,
chlieb v klasoch dozrieva,
vôňa sena a pokosenej trávy
letným povetrím prestupuje
a vtieravo sa tlačí do okien domov.
V žiare slnka šumí a vzdychá,
šelest na srdciach stromov,
že príroda tým teplom až omdlieva.
Rumba gule makovíc v pravidelnom rytme
nehlučne hrkajú si v tichom vánku
a deň, už akoby sa chcel
o niečo skôr ukladať k spánku.
Letničky poslednú vôňu vydychujú
a slnečnice svoje ťažké hlavy
k zemi skláňajú.
Semafor prírody zmení
zelenú za oranžovú a červeň,
už čo nevidieť.
Babie leto na tenkej pavučine
uletí kdesi v šíry svet
a zakrátko príde k nám jeseň.
Vietor zo stromov očeše pestré farby,
ťažké sivé chmáry rozbehnú sa po oblohe,
krajina akosi zostarne a začne šedivieť.
Mráz zlovestne rozostrie sa po údolí,
svoje sekery a dláta rozbalí,
za rána v záhradách sa zabelie
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a boľavo chytí si nás za ruku.
Za ním zima, cez hory na saniach
priženie sa v belostnom kožuchu,
po šírom kraji duchny rozostelie
a opäť si nám ľahne priamo pri dverách.
Dokonalá / Marie Brabcová
Vím, že nejsi dokonalá a máš spoustu chyb.
Přesto tě miluji.
Jsi jarní louka zalitá slunečním svitem,
tvé bílé paže jsou jak z alabastru.
Když se směješ, je to jako zvonící rolničky.
Lásko jsi tak plachá, křehká, zasněná.
Vím, že nejsem dokonalý a mám spoustu chyb.
Ty mě miluješ a já to vím.
Spolu jdeme ruku v ruce, srdce plné lásky
to že nejsme dokonalí, nedělá mi vrásky.
Svatba / Karel Sikora
Jako otec ženicha se pan Láďa snažil chovat nenápadně. Už proto, že obrovská
svatba byla výmyslem nevěstiny strany a taky pro svou vrozenou plachost se nerad
zviditelňoval. Nikdy se nezúčastňoval velkých slavností, a tak by to snad dožil do
smrti. Jenže měl syna, a ten na potvoru si namluvil dceru místního šéfa lázeňského
komplexu. S nevěstou jeho synáček zřejmě vyžení i okázalou prezentaci celé rodiny
se vším všudy. Co bylo v rodině pana Uhra normální, u Ládi a jeho ženy se zdálo
spíš přehnané a provokativní. Nejen, že Uher jezdil v mercedesu a Láďa ve staré
Felicii. A už vůbec, že barák Uhra byl odhadován na deset milionů a Ládík obýval
dvoupokojový panelový byt. Problém nastal až se svatbou, kdy bylo pozváno dvě stě
hostů ze strany nevěsty a ženichovi předci už vymřeli. Sehnal deset hostů
s vědomím, že to nějak dopadne a nikdo si ničeho nevšimne. Nadešel den Dé
a ohromující veselka ochromila lázeňské město.
Pompézní obřad na Magistrátu vystřídal dojemný kostelní, ale taky s velkou
pompou a výpravou okořeněný. A že bylo jaro a poměrně hezké počasí dosahovalo
někdy letních teplot, vyšlo rodině pana Uhra, že vsadil na zahradní slavnost. Kam by
taky nastrkali dvě stě hostů v zimě. Průběh svatby se Láďovi dost líbil, vše se
odehrávalo spíš venku a hosté se bavili nenuceně a všeobecné veselí rostlo
s množstvím vypitého alkoholu, zdáli se mu nějak bližší a vřelejší. Hlavně ti z Jižní
Moravy, stávali se i hlučnější. V jejich kruhu se pan Láďa cítil nejlíp, a tak se přistihl,
že s nimi zpívá Za tú horú za vysokú ... v tónině, o které neměl zdání, že jeho
hlasivky vyloudí. Před svatbou si sám sobě sice přislíbil, že se bude hlídat s pitím,
protože jako otec ženicha musí reprezentovat svou rodinu. Večer se ale přistihl, že
tančí kozáčka na parketu na hudbu od Aerosmith, a tak se nevzpíral, když ho dva
silní chlapi odvedli do kamenné budovy se trochu zchladit.
Poseděl si v boxu naproti samoobslužného baru, u kterého stála omladina,
a vesele si užívali chlazených nápojů z volně dostupné ledničky. Bylo mu sice trochu
divné, že na to množství, co spořádal v jídle, se mu nijak nechce na záchod. No, jen
to vzpomněl, ozvalo se mírné zabublání ve střevech.
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Doufal, že to bylo jen varování, aby se už mírnil s jídlem a vlastně i s pitím. Musel
se vrátit do zahrady, ohlašovali sólo pro ženicha s nevěstou, a to by synovi neudělal,
aby mu nezatleskal.
Jenže zabublání se ozvalo znovu od jeho střev a už razantněji se přidala i tupá
bolest břicha, příznak toho, že nápad vyřešit problém až doma, nebyl moc dobrý.
Nezbývalo, než se poohlédnout po příslušném a rychlém způsobu řešení, než začne
tanec. Odebral se k záchodům, které ovšem byly stále permanentně plné hostů. Bylo
jich prostě moc v poměru ke kapacitě, poznal to bezpečně, když se snažil otevřít dva
boxy, a ještě s pěti dalšími svatebčany neuspěl. Boxů víc nebylo, bolest rostla, a tak
stlačil půlky a vyšel na chodbu hledat pomoc i třeba v dámském oddělení. Ale i tam
bylo plno. Opět stlačil půlky a cítil, jak se mu řine po zádech pot až ke slipům, které
asi brzo, pokud to nějak nevyřeší, nebudou do sebe vsakovat pouze jeho pot. Pojala
ho mírná hrůza při té představě, bolest rostla, tlak se zvyšoval a zdálo se mu, že brzo
břicho praskne. Pohyboval se po chodbě se stlačeným pozadím, jako že postává
a upravuje si šaty, těkal očima po dveřích, na kterých v zoufalství hledal typické
označení této místnosti, která by mu zachránila život.
Proběhl kolem jeho syn a v letu mu sděloval, že ho čeká překvapení, pokud za pět
minut přijde na parket v zahradě. Zbledl při té představě a tušil, že asi bude on sám
brzy velkým překvapením pro hosty, budou si ho dlouho pamatovat. Uviděl nápis WC
a symbol invalidního vozíku. I klíč ve dveřích byl. Sunul se ke dveřím se stlačenými
půlkami a vidina úlevy zvyšovala tlak. Odemkl nemotorně a nervózně a vešel.
Rozsvítilo se automaticky hned u dveří, což uvítal, nemaje čas šmátrat po vypínači.
Hledal mísu, ale neviděl nic. Posunul se s největším vypětím k přepážce rozdělující
místnost na dvě části a za rohem, vpravo, ji uviděl. Ještě dva metry a ještě metr.
Otočil se zády k ní a ani nevěděl, jak se události dál seběhly, co kde padalo dolů,
co se kde zaseklo a bylo silou utrženo. Zvládl to v poslední vteřině, další by už
znamenala, že nestihl.
Pocit úlevy byl tak silný, že se málem rozplakal a děkoval bohům, že ho neopustili
ani v té nejhorší chvíli jeho života. Náhle světlo zhaslo a ocitl se v naprosté tmě.
Chvíli čekal, zda se někdo nedobývá do té místnosti záchrany a nezhasil mu. Ne,
bylo naprosté ticho. A naprostá tma.
Chvíli mu to nevadilo, ale časem si uvědomil, že se světlo samo nerozsvítí.
Přemýšlel, kde je papír, aby se očistil a mohl hledat vypínač. Potřeboval se umýt
v bidetu a uvést svršky do svatebního stavu. Natáhl ruku a šmátral po stěnách okolo,
ale role papíru nikde. Natahoval se ještě víc, co mu sed dovolil, ale ani dál nic
nenašel. Ani výše, ani níže, ani z boku. Ani na zemi.
Neuměl si představit, co se stane, kdy náhle vstane. Kdyby se aspoň to světlo
rozsvítilo, už by někde papír našel. Došlo mu, že je závislé na pohybové buňce.
Začal mávat rukama a kývat se na míse z boku na bok. Nic. Uvědomil si, že buňka je
u dveří, a ty jsou za rohem dvoumetrového výklenku. Tak dlouhou ruku nemá, aby
tam zamával. Byl v pasti.
Seděl tam tak asi půl hodiny a přemýšlel, zda si někdo všimne, že se ztratil otec
ženicha.
Je vidno, že nikomu nechybí. Manželka zřejmě předpokládala, že někde spí po
tom tanci a vypitém alkoholu.
Asi tu zahyne, barák se vylidní a zamknou ho tu… Nemá ani doklady a ani peníze.
V tomto stavuna ulici nemůže, zavře ho do lochu první strážník veřejného pořádku.
Musí to risknout. Vstane, proběhne podél té zdi, pokálí sice svršky rozházené po
zemi, ale rozsvítí se konečně! A pak se dá do pořádku a zadním vchodem uteče
domů.
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Vstal, rozběhl se, avšak zapomněl, že má nohy uvězněny v kalhotách. Po dvou
krocích upadl na břicho a málem narazil hlavou do protilehlé zdi. Nemaje už tušení,
kde je čidlo, začal kolem sebe mávat zběsile rukama na všechny strany jako brouk,
převracený na záda mává nožičkama a tykadly. Zřejmě čidlo mělo naprogramované
určité zpoždění, anebo reagovalo jen do určité výšky, nerozsvítilo se.
Pojala ho hrůza, že tu zahyne. Začal řvát z plna hrdla a volat o pomoc. Válel se
v rozházených částech oblečení a neustále mával rukama, ba, zapojil už i nohy.
V tom se rozsvítilo a současně do místnosti vtrhla skupina hostů promíchaná
s personálem, a to, co viděli, zůstane jim v paměti snad do konce života. Pana Láďu
odvezla pak sanita s podezřením na otravu alkoholem a z nemocnice ho odvezli do
blázince, protože všem vysvětloval neustále, že mu nic není, jen neměl jíst tu kachnu
hustě politou sádlem, a to pak rychle projelo jeho tělem při divokém tančení kozáčka.
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ZÁŘÍ 2017
Volné téma
Anička Vojtěchová
Babí léto... Září nastoupilo jako další v řadě...slunce den za dnem svléká svůj ohnivý
šat... bílé mraky se kupí nad hlavami lidí... ze dne je míň, podzim je znát...
Děti po ránu cupitají ke škole... kdepak, není už čas si celý den hrát... prázdniny
odešly za hory, kopce... vkrádá se podzim a ten nám dává mat...
Stromy si oblékají barevné kamizolky... list za listem plánuje svůj pád... ptáci už vědí,
že nastaly žně plodů... vždyť bude babí léto ještě, určitě snad...
Teď září, říjen, pak přijde listopad... studený vítr se vrátí k nám rád... jak ten čas letí,
už ruce se třesou... někam za obzor, daleko, však já zůstávám stát...
Život / Marie Brabcová
Poprvé jsem tě viděl ležet na louce
jako slunečnice na zeleném koberci.
Poprvé jsem tě viděl bosou
s rozpuštěnými vlasy a květovaných šatech.
V šortkách a tričku jsem se styděl
rušit tu nádhernou scenérii.
Ale to už jsi mě uviděla,
než jsem se nadál, držela jsi mě kolem krku,
šeptala lásko a já tě pevně držel ve svém náručí.
Prošla léta štěstí, radosti i starosti.
Dávala jsi mi tak hodně a chtěla tak málo.
Prožili jsme spolu tolik příběhů, až se mi z toho tají dech.
Naposledy jsem tě viděl v bílé posteli.
Tvé stříbrem protkané vlasy ležely na polštáři.
Sluneční paprsky tě hladily po bledé tváři
a oknem posílaly stíny stromů z parku.
Naposledy jsem tě viděl ležet v posteli
a držel jsem tě za ruku.
Usmívala ses, ale tvé oči byly plné smutku.
Oči se mi zalily slzami, pohladila jsi mě po tváři,
a řekla, neplač. Únava ti zavřela oči.
Políbil jsem tě na čelo a tiše zavřel dveře.
V parku u lavičky seděla bílá holubice
s křídly protkanými šedými pírky
když jsem se u ní zastavil, vzlétla až někam do oblak.
A já věděl, že ses se mnou přišla rozloučit.
Čertík Barnabáš / Petr Korč
ČÁST DRUHÁ
Kapitola čtvrtá
Čertík Barnabáš opětovně velmi rychle pochopil, že když se nevzdělával celý
pekelný život, není mu vzdělání ani tak moc potřebné v tom pozemském světě. Má
před lidmi tajemství. Vzdělán není, ale přesto je moudrý. Nepochybuje o existenci
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pekla, žil v něm a žije v něm i nadále, zde na zemi. Někdy mu to připadá, že
existence pekla je mnohem větší zde na zemi než v tom pravém pekle.
K ověření této úvahy se rozhodl formou cestování. Cestováním se také do určité
míry vzdělává. Lidé cestují pěšky, vlaky, autobusy, auty, letadly, na lodích,
autostopem. V pekle se také cestovalo například od jednoho kotle k druhému, aby
ani v jednom náhodou nevyhaslo. Jednou za čas se stalo, že Lucifer vyslal jednoho
z nich na výzvědnou službu k pozemšťanům. To už bylo jiné cestování. Barnabáš
měl nejvíce radosti, když cestoval v převtělení nějakého zvířete, nejraději koně. Jindy
zase cestoval v převtělení za myslivce v sedmimílových holínkách, to však nestačil
ani sledovat okolní krajinu. Bylo to však cestování velmi rychlé. Svoji cestovní misi
ani moc nenaplňoval, bylo mu velmi dobře v mysliveckém, než v tom chlupatém
zavšiveném kožichu.
Barnabáš se rozhodl, že využije všechny vymoženosti lidí, a bude cestovat
s cestovní kanceláří. Velmi brzy však pochopil, že cestovat s cestovní kanceláří
nelze. Bylo by to zaručeně pohodlné, bezstarostné, ale chtějí tam po něm peníze.
A to docela mnoho peněz. Zadlužit
se nechce, tak jak jsou skoro všichni
pozemšťané zadluženi. A také
cestování po památkách čertů
v Čechách žádná cestovka ve své
nabídce nemá. Na cestovní kancelář
zanevřel, bude cestovat pěšky
a autostopem. Někdy možná i vlakem
či autobusem, jen tak, jak lidé říkají
“na černo“.
Vzpomínal, že mezi pozemšťany
se dostal pekelným chřtánem na
hradě Houska. Hrad je tajemný,
magický, prokletý či pekelný. Je
vstupní bránou do pekla. V okolí
hradu prožil mnoho zajímavých chvil. Měl mnoho snů, ne každý se mu podařil
zrealizovat. Sen o cestování po památkách čertů v Čechách byl jeho dávným snem,
musí si ho splnit.
Jaký vlastně je, hodnotí sám sebe. Jsem veselý až komický, očima mluvím
a očima si lidi získávám, jsem také čilý, houževnatý, snažím se být rtutí, nerad delší
dobu sedím. Sedět nebude, vydá se na první cestu. Navštíví pohádkové peklo
v Čertovině.
Príbeh chlapca Frenka / Ján Bazger
Bolo to viac ako pred sto rokmi a v tu dobu boli naozaj zlé časy. Z jednej neveľkej
osady Nad Brehom odišla za mužom do Ameriky mladá žena Verona aj s malým
dievčaťom Luckou. Keďže jej muž tam kdesi za morom prišiel pri práci na stavbe
priehrady o život, vrátila sa po rokoch už s dvomi deťmi späť do rodného pľacu. Vraj
ona by v tom cudzom svete bez muža nevedela žiť. Ale vrátila sa finančne
zabezpečená, lebo za stratu muža dostala akési peniaze, a tak si tam v osade žila
i s dospievajúcou dcérou a chlapcom na tu dobu dobre. Nielenže si nechala postaviť
novú drevenicu, ale líšila sa aj s dcérou od ostatných ľudí v pľaci v obliekaní. Už
nenosila kroj ako kedysi, ale chodila aj s dcérkou vyobliekaná v šatoch, ako tam
voľakde v Amerike. Preto ľudia v osade i v okolí volali vdovu Veronu Amerikánka.
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Iba chlapec František bol iný. Priniesol si poameričtené meno Frenk. Bol chudáčik,
tak trochu duševne postihnutý a ako taký, kto vie prečo, neznášal pánov a panské
deti.
Len čo sa vrátili, hneď si našiel v osade kamarátov, lebo tiež hovoril kysuckým
nárečím, ako rozprávali jeho rodičia aj tam kdesi za morom. Svoje pekné nohavice
i košeľu vymenil s chlapcami na pasienku za plátené rozodraté háby. Čiapku
rádionku, ktorú mal v osade iba on, hneď roztrhal v zuboch, že ostala len obruba
a dookola strapce. Nuž a takúto ju stále nosil na hlave. Keď mu matka kúpila novú,
vo chvíli bola taká, ako ta predošlá.
Doma vraj nespával a tiež ani nejedával. Matka mu musela každé jedlo priniesť
von a on sa posadil na prah pitvora, alebo na klát, na ktorom štiepali polienka a tam
sa najedol.
Čo sa týkalo kamarátov, čim boli deti chudobnejšie, tým ich mal radšej. A beda
tomu, kto by sa odvážil chudobným posmievať, alebo slabším ubližovať. Bol oveľa
vyšší a mocnejší ako iné deti a preto mali všetci chlapci na pasienku pred nim veľký
rešpekt. V zime chodili deti do školy, lebo od jari do neskorej jesene museli pásť
kravy a pomáhať rodičom na poli.
Možno že sa Frenk považoval za ochrancu slabších a hlavne deti z pľacu. No
a deti ho tak i brali.
Do školy však chodil Frenk s deťmi pravidelne, ale nemal tam nič, ani len tabuľku
s griflíkom, aby mohol aspoň písať. Pán učiteľ si však toho nevšímal, lebo bol rád, že
Frenk pozorne načúval i keď určite ničomu nerozumel, lebo za Rakúsko Uhorskej
monarchie sa vyučovalo iba po maďarsky.
Frenk v škole sedel vždy ticho a nikdy nevyrušoval. Ale doma rešpektoval iba
matku. Sestru akosi nemal rád, pretože sa rada strojila a líšila sa od ostatných.
„Frajľa strapatá – škaredá,“ nadával jej a vždy ju zahnal domov, keď vyšla von. To
preto, že si nezaplietala vrkoč, ako ostatné dievčatá, ale chodila s rozpustenými
vlasmi. Najviac sa zlostil, keď šla s matkou vyobliekaná v nedeľu do kostola. To by
bol najradšej na nich oboch tie šaty roztrhal.
*****
V lete sa často Frenk zdržiaval pri Kysuci na kamencoch, lebo tam deti z pľacu
pásali husi a kúpali sa. Ale ak zbadal pánske koče, čo uháňali po ceste za riekou,
hneď zbieral vôkol seba kamene.
„Koťuhy pánske!“ vrieskal Frenk a hádzal kamene po kočoch. Zrejme však
našťastie tak ďaleko ani nedohodil, lebo sa nikdy nikomu nič nestalo.
Keďže Frenk neznášal nažehlené bavlnové obliečky na periny, ktoré si jeho mama
priviezla z Ameriky, tak ani doma nespával. Videl u susedov, ako spávajú ostatní
ľudia v osade a že niektorí nemajú v posteliach ani slamníky, ale iba vrecia napchaté
ovsenými plevami, alebo najčastejšie suchým machom. Mali ich uložené vedľa seba
naprieč cez posteľ a na nich bola natiahnutá plachta z ľanového zrebného plátna.
Slamníky boli iba pre tých, čo spávali na zemi a ti ich každé ráno odnášali na deň do
humna, aby neprekážali, lebo v každej drevenici bola vždy plná izba ľudí.
*****
„Kuku, kuku, kuku!“ ozývalo sa každý večer, keď sa stmievalo, z jaseňa, hneď
vedľa chalupy Amerikanky. To tam na jaseni kukal Frenk a neprestal, pokiaľ
nezaspal. Tak tam chudák chlapec, zvaný neskôr kukučka, každý večer kukal
a spával na tom jaseni od jari, až do neskorej jesene. Keď už bolo veľmi chladno
a hlavne cez zimu, spával v chlieve pred kravkou na náručí slamy, ktorú si vždy
večer priniesol zo stodoly. Tak ubiehali dni, týždne, mesiace i roky.
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Frenk sa však dospelosti nedožil. Začal chudnúť a akosi sa strácať. A bodaj by
nie, keď svoje desiate i olovranty, čo mu matka nachystala, rozdelil na pasienku,
alebo i v škole medzi kamarátov.
Jedného jesenného skorého rána, našli susedia chlapca pod jaseňom bez známok
života. Akosi sa v tu noc veľmi ochladilo a Frenk na jaseni umrel, zrejme v spánku na
podchladenie. Tak skončil krátky životný príbeh jedného dobráckeho chlapca, čo od
útleho veku nemal rád pánov. A tak deti z osady „Nad Brehom“ ostali navždy bez
svojho ochrancu. Ale jeho kukanie sa tam vraj za tmavých nocí ozývalo ešte niekoľko
rokov.
Starí ľudia vravievali, že to jeho dobrý duch sa nemohol od toho miesta odpútať,
lebo sa nestačil rozlúčiť s kamarátmi, a tak sa ponevieral po okolí, aby ich chránil,
pokiaľ nevyrástli a nedospeli.
Jesień / Karel Sikora
Aromat jesieni i piękno kolorów
pojmuję jakby pożegnanie
Moc tonów
brzmiących z wnętrza szumiącego lasu
jak poryw wiatru
odkrywa gałęzie i masy liści
co przypomina taniec dryblasów
a przed zimą wszystko zamiata i czyści
Ta zwilgotniała już gleba
która po wyschniętym lecie
powłoką nakryła się z łusek nagle
A te mgły ukryły z jezior
wszystko czego już nie trzeba
Przeciągłe horyzonty jak żagle
ptasim stadem nad zatoką
z pierwszymi śnieżnymi płatkami
i gnących chmur
panowanie zimy i mrozu jednak przyjdzie ze zwłoką
Woda w korytach rzek w szalonym biegu
odbija iskrzące słońce
kroplami deszczu nabiera siły
i płynie tą krainą
wiecznego mechu
porosłych trawą brzegów w kształcie pochyłej mogiły
gdzie żegna się kwiecie
robactwo i lśniące pajęczyny
żegna się z ciepłem
co tak kochało
i wchłania zapach śniegu
a ze wzmaganym wiatrem
już ogoloną twarzą lasu
nadstawia oblicze i ciało
białej księżniczce
która pędzi zaspy jak tabuny koni
a swój powóz śnieżny lejcami
kieruje nieodwracalnie ku brzegu
68

Almanach Literárního klubu 2016–2017
ciszy spokoju bez życiodajnego hałasu
Můj šatník / Helena Červenková
Správně bych asi měla říct můj průšvihový šatník, protože já jsem na všeliké
průšvihy magnet. Tak například takový jednoduchý kousek dámského oblečení –
sukně.
Za prvé ji od dětství nemám zrovna v lásce. Špatně se v ní lezlo po stromech!
V první třídě mi byla zakoupena vínově červená plisovaná suknička a v té jsem
statečně chodila do školy ještě v pětce, i když v té době už mi z ní koukalo půl
zadečku! Takže moje maminka je vlastně vynálezce minisukní, jenže si to nenechala
patentovat. Sukni oblékám opravdu jen k vážným příležitostem, jakou bylo například
frýdecké kladení věnců k pomníku padlým asi tak před padesáti léty :-)
Za znění pochodu padlých revolucionářů jsem za naši školu stoupala po schodech
s kyticí rudých karafiátů, a co čert nechtěl, na posledním stupínku jsem si delší sukni
jaksi přišlápla a vážnou pietní siestu jsem korunovala rozplácnutím se na mramoru
mezi opentlované věnce. Inu, padlá k padlým!
K sukni patří nezbytné punčocháče. Své první silonové jsem poprvé oblékla snad
až v šestnácti do tanečních. Do té doby jsem byla svou maminkou nucena nosit
k sukni takové ty pravé bavlněné vroubkované, co se jim na kolenou dělaly krásné
boule, fuj.
Byla jsem pozvaná na jedno výběrové řízení do velkoměsta. Abych udělala dojem,
navlékla jsem se opět do slavnostních šatiček a vyrazila. Punčocháče mi při chůzi
začaly sklouzávat po hladkých kalhotkách. Každou chvíli jsem je nenápadně, (hlavně
nenápadně!), tahala opět do pasu. Marně. Po několika dalších krocích opustily
přidělený sektor a začaly sklouzávat ke kolenům. To už se nenápadně upravit
nedalo, tak jsem vyhlížela po obou stranách ulice nějaký lokál, kde bych na
hospodském záchodku své neposlušné punčocháčky trochu zkrotila. Konečně! Ale
v tu chvíli už jsem měla štrample shrnuté až ke kotníkům a tuto nehodu nezakryly ani
dost dlouhé šaty. Snažila jsem se s personálem udržovat oční kontakt, aby náhodou
jejich pohled nezachytil mé silonové onuce kolem kotníků. V malé místnůstce jsem
punčochové kalhoty tak vehementně tahala do pasu, až se mi do silonu zabořil prstík
a dalším potáhnutím jsem si vytvořila originální punčocháče, kdy přední díl držel na
gumovém pásku v pase a zadní díl nebyl, nebo chcete-li to přesně popsat, tak na
zadním díle bylo trochu větší puštěné očko, asi tak velikosti lavoru – no zkraťme to,
čouhala mi z nich – naštěstí schovaná pod šaty – celá zadnice.
Zadnice – na tato místa my, ženy, oblékáme spodní kalhotky. To vám takhle taky
někam jdu, na sobě nové nádherné kalhotky ozdobené na nohavičkách krajkou. Po
ujití několika kroků mě začaly krajky bolestně řezat do stehen. Jak jinak – hlavně
nenápadně – jsem kalhotky různě posunovala. Tu nahoru, tu dolů a hned zas nalevo
nebo napravo. Nic nepomáhalo. Už jsem uvažovala o tom, že skočím někam do křoví
a kalhotky svlíknu a radši půjdu naostro. Křoví žádné a já už málem odříznuté nohy
od těla. Poslední zoufalý pokus. Zadní díl kalhotek jsem vehementně tahala málem
až k lopatkám a kalhotky volily nejkratší cestu – nasoukaly se do průrvy mezi půlky.
Stehnům se konečně ulevilo a já jsem si v padesátce poprvé vyzkoušela, jaké to je
nosit moderní tanga. Už chápu jejich slovenské pojmenování tri niti v riti.
A pojďme níže. Například ponožky. Měla jsem jedny speciální zimní, co nebyly
ponožky, ale podnožky. Ony se totiž v botě při každém kroku shrnovaly, až jsem je
měla srolované pod chodidly. Chození s takovými výstelkami taky není žádný med,
a co sto metrů sundávat v mrazu na cestě boty a natahovat ponožky nad kotníky, je
pro silné nátury.
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Brrrr, mráz, zima, oblečeme si kabát. Jsem z chudé rodiny a dostávali jsme od
sousedů obnošené svršky. Bylo mi jedenáct, když maminka pro mne přešila nějaký
pánský kabát, který byl tak hnusný, že jsem vždy trpěla, když ho na mě navlékla
a modlila jsem se, aby už bylo jaro. Šla jsem se sestrou po Porubské hlavní třídě
a moc jsem spěchala, ať mne v tom hubertusu neuvidí hodně očí. Loudající sestřičce
jsem pošeptala, ať jde rychleji, že mám na sobě ten strašácký kabát. Moje čtyřletá
milovaná sestra začala na celou Leninovu třídu uječeným hláskem vykřikovat věty,
které slyšela doma u maminky: „Lidičky, podívejte se na ni, takový krásný kabát
a slečince se nelíbí!!!...“ Do té doby nevšímaví lidé se zastavovali a okukovali mne
jak na módním molu. Červená jak rak jsem utíkala z místa činu... a v hlavě kula plán
na sestrovraždu. Sestru jsem naštěstí nezabila............ ale někdy mám chuť zabít
výrobce podprsenek. Ještě se mi sice nepodařilo podříznout si poprsí ostrým drátem
kostice, jak se to stalo jedné kamarádce, ale i tak jsou kostice mým úhlavním
nepřítelem. Jakmile si jednou ty dráty najdou cestu z tunýlku, do kterého byly zašity,
je o zábavu postaráno. Opět, hlavně nenápadně, se snažím vykukující a do prsou
píchající potvůrky posouvat zpět. A další svízel s tímto kouskem prádelka, když se
ohnu, kozy opustí chlívky a jdou volně na pastvu. V tu chvíli je název podprsenka na
místě. Mám ji totiž opravdu jen pod prsy. Gumová ramínka taky dovedou pěkně
zamávat s člověkem. To jsem takhle běžela s vnoučkem na Běhu města Bohumína
a kameraman nás zabral při průběhu cílem. Tak v přímém přenosu mohli diváci
sledovat v detailu, jak do cíle jako první poskakují nahoru dolů má kůzlata a pak
teprve vbíhám já s vnoučkem.
Tak honem na ta místa navlékneme tričko. To je nejproblémovější kus mého
oblečení. Každé triko pokypu nějakým jídlem tak, že skvrny už nikdy nevyčistí ani
Vanisch. Pro nezasvěcené vysvětlím, že pojem pokypu není překlep, nepatří tam
pokapu, protože pokapat znamená několika maličkými kapičkami, kdežto tady na
ostravsku se slovem POKYPU rozumí, že si triko od límečku až po spodní okraj
zbabrám tak, že si na něm vytvořím chodící jídelníček. Téměř každé tričko se mi po
vyprání roztáhne a zkrátí. Jednou jsem si zakoupila taky jedno levné u ťamanů
a z podpaží trčela niť. Ve snaze ji utrhnout jsem potáhla, šlo to podezřele lehce,
a ejhle, najednou jsem měla tričko bez rukávu. Pak už byla jen otázka času, kdy i na
druhém rukávu najdu a potáhnu za tu správnou niť, aby triko bylo symetrické. Ještě
se musím zmínit o kalhotech. Samozřejmě nejpikantnější jsou situace, kdy povolí šev
na zadku. Ale jaký horor jsem zažila jednou v noci! Při jízdě na kole se mi do řetězu
namotala nohavice. Poskakovala jsem po jedné noze a cloumala kolem dopředu
a dozadu. K vysvobození kalhot bych potřebovala obě ruce, ale jednou jsem musela
držet kolo a druhou jsem si na inkriminované místo svítila blikačkou. Náhle jsem při
svitu měsíce zahlédla po chodníku kráčející postavu a zoufale jsem škemrala
u kolemjdoucí paní, jestli by mi nepomohla. Nevím, jak si to vysvětlila ona oslovená,
ale odsekla, ať si dělám srandičky z někoho jiného. Než jsem jí stačila v té tmě
vysvětlit, oč tu běží, byla tatam. Zoufalé ženy dělají zoufalé věci. Jedinou záchranou
mohlo být svléknutí kalhot, čímž bych osvobodila tělo a pak snad se mi podaří uvolnit
i zakousnutou nohavici. Při tomto velice krkolomném manévru jsem se za chvíli
válela na zemi i s kolem. Pomaličku jsem se coby zmítající žížala na té prašné
opuštěné komunikaci vysvlékla jak had z kůže. V poslední fázi pak v podřepu jak
chytrá horákyně, ani oblečená, ani neoblečená, se svítilnou v zubech točila pedajlí
a pokoušela se vytočit kalhoty z ozubí... Po čase, který se zdál nekonečný, jsem
konečně nohavici uvolnila, navlékla se zpátky do kalhot a pokračovala v jízdě.
Nemám peněz nazbyt, a protože mám jen jediné slušné kalhoty, které taky občas
potřebuji vyprat, naskýtá se otázka Co na sebe? Mám sice v šatníku několik dalších
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letitých kousků, ale z těchto jsem trošičku... ale opravdu jen trošičku povyrostla, takže
mi chybí k jejich zapnutí v pase asi tak pět, možná deset centimetrů. Tuto malou
nesrovnalost můžu vyřešit tak, že do knoflíkové dírky prostrčím provázek, uvážu
očko, a to nasunu na vzdálený knoflík. Vše zamaskuju delší halenkou a nikdo (teď
kromě vás) nic netuší. Pak se mi ale stalo, že jsem se v takových kalhotech při
odchodu z obchodu ohnula při zavazování tkaničky a lusk, knoflík odletěl. Opět, kdo
z vás nezažil, nedovede si představit, jaké úsilí mne stálo v dalších chvílích
nenápadně při chůzi přidržovat kalhoty v pase oběma rukama. Což o to, samotné
držení by až tak velký problém nebyl, ale já nesla v každé ruce plnou tašku!!!
Přes všechny nesnáze svůj skromňoučký a nemódní šatník miluji. Už proto, že
některé kousky mi připomínají dárce – například tyhle šatečky mi věnovala přítelkyně
Květuška a tenhle šál jsem dostala od kamarádky Aničky...
Hymna zlodějův českých / Miroslav Landecký
Satirický text a parafráze na píseň z filmu Pekařův císař
Chmatáci, čórkaři, zákonů komolitelé,
finanční manipulátoři, daňoví unikatelé,
falešní bankéři, veksláci a směnek padělatelé,
zkrátka vší levoty probuditelé:
zloději všech zemí, spojte se!
Když člověk jen tak sám si krade,
slabý jest a sám jak v plotě kůl.
Zatímco ve dvou, ve třech, v mnoha,
bok i záda jeden krytá má,
což nepochopí jenom vůl.
Já kradu v registru a Pepík kalhoty,
to dříve nebylo, takové novoty,
Já kradu to a ten zas ono,
leč všichni dohromady nakrademe víc!
Já kradu osobně, Fanda má komplice,
to se pak vydělá, ze všeho nejvíce.
Já kradu to a ten zas ono,
leč všichni dohromady nakrademe víc!
Venda má tunýlek, možná i ve vládě,
to se pak lumpačí, v báječné náladě.
Ten krade tak a tamten onak,
leč spolu nakrademe dycky víc!
Já kradu pod firmou a tamten bez jména,
Uvítám komplice, nejlépe Goléma…
Protože tyhle nové formy,
ty umožní nám lámat normy,
ty umožní nám smát se drze všem!
Dokavád půjdem v jednom šiku,
a toto budiž provždy ten náš šém,
dotehdy budem míti kliku,
dotehdy smát se budem lidem všem!
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Já vím, že osud náš je vratký,
že chudý lidi na nás zhlíží všelijak!
Vždycky však na nás budou krátký,
když spolu krásti budem nevím jak!
Kuba / Irena Otýpková
Velkolepé oslavy na Kubě
konají se každoročně v Havaně
jedná se o cukrovou třtinu a žně,
která je hlavním zemědělským produktem země.
S Čedokem jsme se do Havany vypravila,
abych krásu karnevalu uviděla,
let nám trval dvanáct hodin s mezipřistáním v Montrealu,
kde nám zůstalo šest pasažérů.
Celý týden trval karnevalový průvod
vyzdobené alegorické vozy prozrazovaly svůj původ
a na nich polonahé Kubánky
v rytmu samby prožívaly své radovánky.
Ulice Havany byly provoněny skvělým havanským pivem
a kubánským bílým rumem
v ulicích se tančilo do bílého rána
a byla skvělá nálada.
Bylo to krásné a bylo toho dost
večer jsem jako čestný host
Havanskou operu navštívila
abych od Eduarda Griega Peer Gynt spatřila.
S nadšením jsem prožívala v Gran Teatru Gorcia Lorca večery
kde jsem spatřila Donizettiho opery,
a když tančila Alicia Alonso, balerína na světové úrovni
byla jsem vždy u toho, to se hned tak nevidí.
Budova opery i vybavení
byly na nečekané úrovni
členové symfonického orchestru byli vesměs barevní
a moc jim to slušelo ve fraku s bílou košilí.
Varadero, nejkrásnější pláž na světě
byla odpoledne naším cílem
také zoologická zahrada s krokodýlí farmou
byla velkolepým dílem.
Co nás však udivilo nejvíce
byla botanická zahrada
kde bylo orchidejí na dva tisíce
a malých ptáčků kolibříčků ještě více.
Když do Havany přijela Tropicána,
soubor kubánských písní a tanců
byla to ohromná podívaná
ještě dnes nad jejich výkony a garderobou žasnu.
72

Almanach Literárního klubu 2016–2017
Na návrší za exotickou Havanou
najdeš vilu Hemingwayovu
kde slavný spisovatel žil
a svá krásná díla vytvořil.
Čtrnáct dnů jsme tam krásně prožili
poslední pesos jsme na střeše v baru pustili
a přes nebezpečné Bermudy
bez mezipřistání jsme se v Praze ocitli znenadání.
Jiskra / František Nagy
Ve zrození básníka víc nacházím než jen poslání,
pro vzpomínky, kdy v srdci pro vášeň jsem planul,
touhu skončit se životem slova mocná rozhání,
neúnavně inkoust z pera v noci kanul.
Proč volit mezi falešnými volbami,
s bezmocí smířit se stáří,
či snad chtít zemřít příliš mladý s marnými mukami,
k čemu nad údělem osudu sténat se zahalenou tváří.
Bez zrady výčitek do světa fantazie básníkovy přijďte,
než hůl nade mnou zlomíte,
poháru lásky slov se mnou bez předstírání se napijte,
pak pozorujte linie stromů života barvité.
Až rozněžní vás saxofon v šeru lamp,
těžko přirovnat půjde tato chvíle,
pro pochopení, čeho nevzdal by se tramp,
mozolů nebál by se ze záslužné píle.
Za rozbřesku, dnes i zítra ochotně za slova poetická bych se bil,
i kdybych v ringu vydržet měl krátce,
abych skutečně pro něco horoucně žil,
dobrovolně zavázal se k této společenské splátce.
Stanislav Filip
Mezi těmi třicetisedmi zaměstnáními, které jsem v minulosti absolvoval, je jedno,
která se nazývá externí montér.
Když už jsem montoval čerpadla nějaký čas, a vedení zjistilo, že odvádím práci
kvalitně a dostatečně rychle, dalo mi možnost pracovat v zahraničí. Zkusilo to
napoprvé v Německu, kde se montovala přečerpávací hydroelektrárna Höhenwarte
(zkušební předchůdkyně naší hydroelektrárny Dlouhé Stráně), a já jsem dostal svůj
první služební pas, se kterým jsem se měl prokázat v Praze na Václavském náměstí
v budově Škodaexportu, kde jsem měl dostat německé marky a jízdenku na rychlík.
Na místo mé budoucí činnosti jsem se dostal bez problémů, ale zjistil jsem, že
jsem mezi všemi nejmladší, což mi připadalo frustrující; přece jen si člověk rozumí líp
s vrstevníkem, než se starými mlčenlivými dědky, které nezajímá nic jiného, než
práce, jídlo a spánek. Jak ale bylo vidět záhy, přecenil jsem je. Benjamínek přece
musí projít křestem, aby se řádně vpravil do party.
Hned příští neděli se rozhodli, že pojedou do Mnichova, trochu se podívat po
městě, zajít si na oběd, do obchoďáku a tak. Po kratičkém kochání se po výlohách
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plných zboží, o jakém se našincům mohlo jenom zdát, mě záměrně dovedli
k jakémusi automatu, který sice vypadal jako červená telefonní budka, ale místo
sluchátka měl jakési kukátko, jaké bývá na dveřích i u nás v Čechách, když nechcete
otevřít jen tak někomu, a napřed se jím podíváte na případnou návštěvu. Jarda
Procházka zvaný Špacírek se do něho koukl a obrátil se na mne: „Pojď se taky
podívat,“– vyzval mě vzápětí. Nechtěl jsem být za blbečka, a tak jsem se k tomu
sklíčku sklonil taky. Uviděl jsem nějakou holku, která před sebou točila červeným
paraplíčkem a usmívala se. Dokonce to vypadalo, že se usmívá jenom a pouze na
mě. „No co má být?“– obrátil jsem se na Jardu. „Tak si to přečti,“ – ukázal prsten na
nápis pod kukrem. „Zwei mark, bitte,“ – přelouskal jsem. „Dvě marky, prosím,“ – řekl
jsem nahlas. Je to ale kravina, pustit člověka do cizí země a nedat mu příležitost se
ten jejich jazyk naučit. „Máš snad dvě marky, ne?“ – usmál se, a já jsem v tom ještě
pořád neviděl nic špatného. „Mám,“ – odpověděl jsem a hned jsem je začal dolovat z
peněženky, protože jsem věděl, že Špacírek nedá pokoj, dokud nedosáhne svého.
„Tak je tam zasuň,“ – řekl, a znělo to jako rozkaz. Ostatní chlapi se za jeho zády
zatím beze slov culili, ale i to mě mělo varovat. Hodil jsem dvoumarkovou minci do
automatu, a vyčkával jsem, co se bude dít. „Na co čekáš? Tak se tam koukni, ne?“ –
vybídl mě Špacírek, a já ho samosebou poslechl. Holka mezitím přestala točit
červeným paraplíčkem a sundala si halenku. Když to udělala, popadla zase to svoje
paraple, chvilku si s ním zatočila, zase ho odložila a svlékla si sukénku. Začínalo to
být zajímavé, protože o striptýzu jsem už slyšel, ale v Čechách něco takového ještě
neexistovalo teda možná v nějakém pražském klubu, co to inzerovali v novinách jako
Krása bez závoje, ale chtěli za to nekřesťanské peníze. Takže je docela fajn, že mě
to bude stát pouhé dvě marky. Děvče bylo mladé, mělo urostlou postavu, a bylo na
co se koukat, co bych zapíral. Postupně si odkládalo všechno, co ji pomyslně tísnilo
(aspoň se tak tvářila) – tedy podprsenku, podvazkový pás s punčoškami, a... už jí
nezbývalo nic jiného, než ty kraječkové kalhotky. Když si sáhla na gumičku v pase,
že se těch trikotýnových kalhotek zbaví, stala se taková nepříjemná věc; na
obrazovce se ocitnul nápis „Noch ein mall zwei mark, bitte!“ Rozmrzele jsem vyšátral
z peněženky další dvoumarku a vložil jsem ji do toho červeného vyděrače. V tu chvíli
jsem si nemohl nevšimnout docela neskrývané pohihňávání mých starších kolegů,
ale byl jsem zaujatý produkcí té dívky, takže jsem si kvůli nějakému pochechtávání
nehodlal nechat ujít ani jediný detail – teda abych byl přesný – hlavně střední části
jejího božského těla. K mému obrovského zklamání dívka ještě jednou zatočila
parapletem – a začala se oblékat, aby počkala na dalšího nadrženého troubu! To už
chlapi za mými záda propukli v hurónský řev, až se kolemjdoucí otáčeli, i když je
o Němcích všeobecně známo, že se chovají na veřejnosti velice bezprostředně
a hlavně hlučně. Tady jsem pochopil, že jsem tu daň nejmladšího jelimánka zaplatit
pro obveselení party musel, protože jinak by mě považovali za nemrcoucha, jak měl
ve zvyku takovou náturu označit Jarda Špacírek. Sice nevím přesně, co to je, ale
zase za čtyři marky mi to nepřišlo až tak drahé.
P.S.: Ale měli to ti Němci dobře vymyšleno! Připadalo mi to, jako automatická
samonabíjecí puška. Za dvě zbytečně vložené marky poskytl firmě výdělek navíc.
Musel to vymyslet chlap, protože jen mužský ví, jak se zachová příslušník stejného
pohlaví. Nebo si myslíte, že by to pokračování výstupu striptýzky oželel?

74

Almanach Literárního klubu 2016–2017

ŘÍJEN 2017
Téma: Kdo jsem
Kdo jsem / Anna Vojtěchová
Kdo jsem... Otázka šitá na tělo. Ale vím já, kdo vlastně jsem?... V každém případě
jsem velice naivní člověk, vím, že se toho jen tak lehce nezbavím. Dá se naivity tak
lehce zbavit, nebo jsem to doživotně dostala do vínku?...Uvedu jako příklad, příhodu
dosti starou, leč stále aktuální... Jednou při lesních toulkách uviděl můj muž na kraji
lesa velkého psa. Byl to urostlý vlčák, a když se muž od lesa vzdaloval, všiml si, že
pes ho následuje. Tak šli tiše za sebou, až k nám domů. Pes byl očividně hladový,
tak jsem vzala misku po našem starém psovi, a dala mu pořádnou porci. Můj muž mu
misku odnesl do ohrady, která nám po smrti našeho psa zůstala, a pes sežral celý
obsah misky. Já jsem se ho trochu bála, ale během týdne jsme byli kamarádi. Pes se
držel v kotci, já ho vykoupala, vyčesala ze starých chlupů. Jela jsem do města, kde
jsem mu pořídila docela slušnou výbavu, ozdobný obojek, vodítko, košík byl kožený,
aby měl pes vše, jak se na psího fešáka sluší a patří. Dostal i známku, po našem
psovi. Byl docela poslušný, uměl základní povely. Koupila jsem mu odčervovací
tablety, pro jistotu, takže byl to opravdu kultivovaný člen naší rodiny. Ale bohužel jen
dočasně. Asi za 14 dní, když ho byl manžel vyvenčit, nasál nějakou stopu,
nenávratně seběhl z kopce, a byl ten tam. Marně jsem ještě týden každý večer
pískala smluvený hvizd, marně volala, byl pryč. Co tím chci říci? Jsem opravdu
naivní, a obrazně řečeno, přečůrá mě každý potulný pes.
Kdo jsem? Jaký jsem? / Petr Korč
JSOU DVĚ NEROZUMNÉ VĚCI: MLČET, KDYŽ JE TŘEBA MLUVIT, A MLUVIT,
KDYŽ JE TŘEBA MLČET
Tak promlouvám: – Kdo jsem, jaké mám znalosti a dovednosti, jak mě vidí ostatní
a jak se vůbec vidím JÁ? A co také vlastně moji osobu zajímá?
Co vlastně určuje, kdo skutečně jsem, co si myslím, že jsem, co vlastně
dělám……???
Začnu sebepoznáním – to slovíčko moc dobře znám? ANO ZNÁM a dokonce vím,
co v něm budu hledat?
Ano, vím, že budu hledat sám sebe. To je velmi zajímavé poznání a v neposlední
řadě poslání.
Začínám hledat a říkám si: Jsem na světě jen na návštěvě, a tak bych se měl,
podle toho chovat a kráčet do budoucnosti. Mám vůbec ještě nějakou budoucnost?
Můj život je takový, jak si ho sám identifikuji. Znám se vůbec? Vím, kdo jsem?
Zjišťuji, že možná žiji život, který ve skutečnosti není ani mým životem.
Od útlého dětství jsem se snažil být takový, jak si to přálo mé okolí, moji rodiče,
ale také učitelé. Neměli nejmenší tušení, co se ve mně skrývá, jaký mám přirozený
talent či potenciál. A tak jsem se choval tak, jak to očekávali ode mě ostatní. Přestal
jsem být sám sebou. Žil jsem život podle představ druhých. Bez naplněnosti, bez
štěstí či spokojenosti. Řídím se jen tím, co si myslím, že jsem. Abych mohl začít žít
svůj život musím znát a musím vědět kdo jsem.
Začínám milovat jednoduchost každého dne. Více otvírám oči a ústa uzavírám,
i když v jednání vyjadřuji co chci. Své myšlenky a pocity sděluji přímo a přiměřeně se
smyslel komunikovat, jak vidím situace já k vlastnímu JÁ, to si myslím, to cítím, to
chci a to nechci. Je někdy těžké vyjadřovat vlastní pocity přiměřenou formou, neříkat
ANO, když chci říci NE.
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Jednoznačně jsem Vůdčí typ toužící po moci a převažují vlastnosti jako je
iniciativa, rozhodnost, energičnost, nezávislost, přátelskost, starost o druhé, citlivost
k potřebám s orientačním zaměřením na vzájemný zisk, společenskost, zdvořilost…
Je to úžasné, kolik větiček, vlastně slovíček mě vystihuje, mám z nich snad i dobrý
pocit?? Cítím své tělo a také signály, které vysílá. Který pocit cítím nejvíce ………?
Začneme tím dobrým pocitem. Mám dobrý pocit ze žití, jsem v pohodě, nebo
zažívám nějaké špatné pocity? Jednoduchá odpověď. Vše je v mé myšlence. Jak
myslím, tak cítím. Co mi to v hlavě vibruje, co se mi zrovna honí hlavou? Špatný
pocit?! Ukazuje mi, že v hlavě mám některé věci, kterých by bylo lepší se zbavit
a nastane optimální stav, budu šťastný, úžasný a úspěšný, sebejistý a příjemný ke
svému okolí. Nebudu unavený, či smutný, ale uvolněný a plný chuti krásných
představ a snů.
Kdo jsem a jaký jsem dále hledám v otázce: „jsem přitažlivý“? Přitažlivost je recept
na úspěšnost v čemkoliv. Být jen přitažlivý, to nestačí. Všemu, co stojí v životě za to,
je potřeba věnovat úsilí. Nejjednodušší způsob, jak se dívat na "přitažlivost", je pro
mě ten, když sebe vnímám jako magnet a vím, že k sobě jiný magnet přitáhnu.
Nebudu smolařem, ale budu vítězem. Nebudu nudný, neohrabaný, nejistý, zmatený
či zaskočený. Překonám plachost, mrzutost, osamělost i slabost. Je mi příjemně,
líbím se, jsem zamilovaný, dobrý, moudrý a rozumný člověk.
Jaký vlastně jsem? Kdo vlastně jsem?
Povídka Slepecká hůl / Miroslav Landecký
Šel jsem jednou takhle Kaufem
že si koupím želé,
bo v tom kšeftu mívají ho
opravdu fakt skvělé:
(Jojo želé, Delfínky, Rybičky,
Bonbony Mixle Pixle, Housenky,
Zmrzlinky, Srdcovky, Pajpky,
Haribo Picco Balla, Medvídky...)
Nahnul jsem se nad regálem,
se mnou mladý hejsek,
začal hrabat v cukrovině,
jako by byl pejsek.
Užuž chtěl jsem vykřiknouti:
nehrabej v tom, vole!
Ještě že jsem povšimnul si,
jeho bílé hole...
Nabídnul jsem dotyčnému
bezúplatnou výpomoc.
Spolu potom hrabali jsme
křížem krážem...moc a moc:
(Tropical Gums, Strašilky, Zmrzlinky,
Fruit Juice Gums, Kyselé rybičky,
Gummy Bears, Gellée, Jelly,
Arabesky želé, Lékorky, Žížalky...)
Chtěl se držet mojí ruky
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a já neměl námitek:
těch pár minut věnuji mu;
přece nejsem dobytek...
(Papagajky, bublalky, excelky,
guglovky,... supermňamky...
žvejkalky, extrakyselky...
prdlafky... cumlalky)
Tak se stalo, že jsem vlezl
do Kaufíku jak hulvát,
při odchodu zasloužil bych
možná diplom, možná řád?!
(Anebo raději kvůli lepšímu rýmu: řát?)
Třeba. Jenže co to je, ten řát? Už to někdo někdy viděl?)
Anebo tam dáme raději nic? To zná každý...
Z režie přichází pokyn, že z úsporných a časových důvodů
ne nic, ale opravdu nic.
Končíme tedy s nicem
a dekorování záslužnými kříži až jindy. Ahoj.
Jsem to já? / Marie Brabcová
Kdo jsem?
To je ta nejtěžší otázka,
kterou může člověk položit sám sobě.
Jsem kniha,
do které den co den vpisuji novou stránku.
Je v ní vše od narození do dneška.
Všechny radosti, starosti, smích, pláč, bolest.
Úplně všechno se v ní najde.
Jsem karafa, do které můžu nalévat vše,
co jsem se kdy naučila.
Je tam poznání, vědění, znalosti.
Kdykoliv ji pomyslně otevřu, můžu se napít
a vzpomenu si na již zapomenuté.
Jsem hora, kterou je potřeba zdolat,
abyses dostal na vrchol.
Tak kdo vlastně jsem?
Žena, máma, přítel.
Kdysi dávno někdo blízky pro mě napsal:
„Znám jednu ženu,
není to žádná kráska ze žurnálu,
ale má to největší srdce na světě.
Vždycky poradí, pomůže, vyslechne,
a když je potřeba, i pokárá.
Je ten nejlepší kamarád.
Když se usměje a podívá těma modrýma očima,
tak i bolest je menší.
Moc si ji vážím“.
Nevím, jestli je to opravdu tak,
ale můžu říct, že když zalistuji ve své knize života,
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nemusím se stydět.
A to je pro mě to nejdůležitější.
Kdo jsem / Karel Sikora
Lidé se liší mezi sebou mnoha znaky. Rasou, stavbou těla, pohlavím a třeba
i chováním. Liší se ale především rozdílným postojem k životu. Vyhlídkám do
budoucna. Buďto svět vidí černě, anebo naopak růžovo.
První skupina, pesimisté, zakládají si už předem na zdravotní problémy. Maléry
typu mozkových příhod nebo žaludeční vředy vzniklé soustavným strachem
a úzkostí. Mozek, který chce být nápomocný při obraně sevřeného organismu
obavami, posílá záchranné chemické látky do těla v podobě enzymů, endorfinů
a jiných budičů a tlumičů. Buňky, třesoucí se strachem, ztrácejí postupně imunitu vůči
chorobám a destrukce osobnosti je na světě.
Naopak optimisté dávají mozku signál, že tělo je zdravé, a když náhodou se už
něco někde občas přihodí, je to jen okrajová záležitost a mozek se nemusí obtěžovat
se svou chemií. Optimisté dovedou najít řešení přikaždé nehodě či katastrofě. Věří
třeba, že při poruše jednoho motoru letadla doletí klidně na to druhé bez mrknutí oka,
bez úhony a včas. Hoří lesy, není problém najít cestu do bezpečí, stačí jen sledovat
směr větru a nezpanikařit. Při povodních tuší, že záchranný systém není dokonalý,
ale věří, že hráze stavěli odborníci. Pokud se optimista dostane náhodou na operační
sál, svěří se klidně do rukou sympatického operatéra a je mu předem jasné, že on
nezapomene v břiše skalpel. Proto také, než ho uspí, ještě si stačí naplánovat
sobotní výlet do hor.
Jsem optimista. Nedávno, kolega, šel na vyšetření konečníku, potil se strachy,
klel. Ubezpečil jsem ho, že doktor už takových konečníků viděl tisíce a bude šetrný
a jemný. Vrátil se potom vysmátý a děkoval mi vřele. Jindy jsem ubezpečil svou
snachu, že porod nebude moc bolet, pokud se bude těšit na malého človíčka.
Radostně mě objala, když bylo po všem.
Nedávno mě zabolel zub. Večer. Věřil jsem, že to do rána přejde. Nepřešlo, navíc
mi otekla tvář. Představa, že zubař do toho zasekne páčidlo nebo udělá v zubu díru
a pak vyfouká nečistoty vzduchem, mě přivedla k mdlobám. Syn mě upozornil jemně,
že oddálením zákroku nic nevyřeším. Protrpěl jsem noc v bolestech opět do rána.
Měl bych jít k zubaři, ale nevěřil jsem, že v tomto stavu mi je vůbec schopen pomoci.
Napadlo mě, že asi takový případ ještě neměl. A proto ani nebude vědět, co má se
mnou udělat. Jestli vůbec probírali takový případ v době jeho studií. Sežral jsem
všechny tabletky na bolest z domácí lékárny. K tomu dvě krabičky acylpyrinu. Víra
v mého zubaře klesala s rostoucí bolestí zubu. K večeru mě manželka odvezla na
pohotovost taxíkem, blábolil jsem něco o tom, že tam asi bude odborník okresního
formátu. Byl, zub šel do koše a já do postele. Málem mě zadusila zředěná krev z díry
po zubu, acylpyrin udělal své. Na pohotovosti mi dáseň zašili a bylo to za pět minut
dvanáct, podezřele jsem byl už bledý.
No, až na tento případ, zůstal jsem optimistou. Nedávno opět kolega měl průjem.
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Tak tohle jsem taky já / Ján Bazger
Nemohu posoudit, jak mě vidí lidé a známí, ale jsem prostě takový, jaký jsem.
Nutno však říct, že jsem dost roztržitý a vzhledem k mému věku občas už
i zapomínám. Ale abych tomu nějak předcházel, snažím se všechna důležitá data
zapisovat do kalendáře. Ovšem, někdy když si nejsem jist, jestli jsem něco náhodou
nespletl, dovoluji si pomoci mobilu obtěžovat své přátele a známé. A dá se říct, že
pro ně asi v tu nejmíň vhodnou dobu.
S tím zapomínáním je to poněkud horší. Když jdu třebas něco si koupit, vyběhnu
ze dveří a až venku před domem zjistím, že jsem tašku i peněženku nechal doma.
Nezbývá mi nic jiného, jen se vrátit a vyšlapat po schodech nahoru, až skoro do
třetího patra. Musím se však přiznat, že ta roztržitost a občasné zapomínání se
projevovalo i ve věku o něco mladším, jak se říká ve středním věku.
Jednou, bylo to v sobotu ráno a já jsem se chytal vycestovat na Slovensko
k rodičům. Trochu jsem si přivstal, abych stihl ještě nějaký ranní vlak a šel jsem něco
nakoupit, abych tam jak se říká, nepřijel s prázdnou a taky aby bylo v lednici něco
k snědku, když se v neděli večer vrátím.
S nákupem ve dvou menších nákupních taškách, funě jako parní lokomotiva, jsem
vystoupal do druhého patra. Zouvajíc se vedle rohožky jsem položil jednu tašku
a odemkl dveře, pak vytáhl klíče, přibral odloženou tašku a zadní častí těla jsem
přibouchl dveře. Otevřel jsem lednici a začal třídit nákup. Něco do lednice a něco do
tašky, se kterou jsem měl cestovat.
Do té doby probíhalo vše v pohodě. Posnídal jsem a s veselou náladou se
pooblékal. Jenomže když jsem chtěl odejít, ne a ne najít klíče. Prohledal jsem
všechno. I tašky, ve kterých jsem přinesl nákup. Taky bundu i kalhoty, jestli nejsou
v kapse, ale klíče k nalezení nebyly.
Nenašel jsem ani žádné náhradní.
Mírně řečeno, nazlobený jsem zůstal
bezradně sedět v křesle a přemýšlel,
kde jsem je mohl položit. Ale
namáhání mého mozku bylo marné.
Ještě
jednou
jsem
prošmejdil
všechna možná i nemožná místa kde
by mohly být, také i lednici jsem
otevřel, ale klíče jsem nikde nenašel.
Nedalo se tedy nic dělat. S vyřčením
několika peprných výrazů jsem se
posvlékal, pustil si bednu a zůstal
sedět doma s myšlenkou, jak budu odvrtávat zámek, když se klíče nenajdou. Jestli
zůstaly ve dveřích, mohl by je někdo vytáhnout, třeba některý výrostek, nebo někdo
naschvál, ale víceméně jsem si byl jist, že jsem je vyndal.
Na oběd jsem si uvařil nějakou polévku nebo co a pak dál byl nucen sedět
u bedny, jako bych měl domácí vězení. Až pak večer, když jsem šátral v lednici
a chtěl si nachystat něco k večeři, s hlasitým „hurááá“ jsem klíče objevil za půlkou
turistického salámu vcelku. Nedovedete si představit, jak se mi ulevilo. Ještě jsem si
tak trochu ponadával, jaký jsem to vůl, a pak už spokojeně povečeřel. Jak napovídá
název příběhu, „tak tohle jsem taky já,“ je holý fakt, ale s tím se už asi nic dělat nedá.
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Kdo jsem / Roman Štolfa
Protože se říká, že kdo nepoznal minulost, nemůže rozumět životu současnému,
začal bych tím, kým jsem byl.
Byl jsem hokejový brankář v Karviné. To bylo od první třídy, do mých 15 let. To
jsem vstoupil do oddílu vodních skautů (8. oddíl Hraničář Karviná) a byl vedoucím
přiřazen do posádky Stopařů, takže jsem byl Stopař.
Když mi bylo 17 let, svolal vedoucí našeho skautského oddílu skupinu starších na
tzv. Lodní radu. Jarinkg, tak se vedoucí jmenoval, oznámil, že už se dál vedení
oddílu věnovat nemůže, a tak bylo nutné se rozhodnout, co bude dál. „Já oddíl
padnout nenechám!“, to jsem na Lodní radě prohlásil a vedení se na několik let ujal.
Tak jsem se stal skautským vedoucím.
Zkušenosti z vedení oddílu jsem využil i v civilním zaměstnání. Pracoval jsem
postupně v různých oborech. V obchodě, ve skladu, v hornictví i reklamních
agenturách. Bylo to narůzných pozicích, takže dělník i vedoucí.
Vedení oddílu vodních skautů v Karviné jsem po několika letech předal nástupci.
Vodáctví se ale věnuji dodnes. Trochu ale jinak než na začátku. Zajímám se o rozvoj
vodní turistiky pro širokou veřejnost. Spolek Posejdon, kterému předsedám od roku
2014, mi to umožňuje. Ve volných chvílích organizuji různé akce – úklidové aktivity,
besedy s dětmi, vodácké tábory, výlety a podobně. Jsem organizátor.
Věnuji se psaní projektů, kontaktu se sponzory a partnery. Jsem tedy fundraiser.
Denně si píši záznamy do svého deníčku, které předčítám příležitostně na
veřejných
akcích a setkáních Literárního klubu. Pravidelně v Karviné, nepravidelně i jinde.
Například v Bohumíně, v Českém Těšíně, Orlové a Ostravě. Jsem autor.
A když už jsme u Ostravy, tak se zmíním, že tu působím na Loděnici pod hradem.
Loděnice pod hradem je spolek, který má ve správě loděnici u Slezskoostravského
hradu. Do Ostravy jezdívám také na setkání Rady dětí a mládeže
Moravskoslezského kraje. Zde probíráme potřeby pro akce. Jsem správce.
Úspěšně jsem dokončil bakalářské studium na univerzitě Palackého v Olomouci
na Fakultě tělesné kultury ve studijním oboru Rekreologie. Na profesi, která je mi
blízká už léta, mám tedy i vysokoškolský diplom. Jsem rekreolog, manažer volného
času.
Na podzim roku 2017 mi přibyly povinnosti pro výběrovou komisi Místní akční
skupiny Bohumínsko. Jsem člen komise.
V civilu jsem vedoucím skladu firmy v Bohumíně.
Odpověď na otázku „Kdo jsem?“ je tedy opravdu nelehká. Za nejvýstižnější
považuji pozici: Manažer volného času.
Kdo jsem / Irena Otýpková
V současné době jsem šťastný důchodce. V dnešní ukvapené době s tendencí
zvyšování cen je to tvrzení poněkud relativní.
Nejsem optimista, i když některé osudové ztráty jsem řešila s nadhledem.
Pomohly mi dvě slovíčka „chci“ a „musím“.
Pokud jsem daný problém řešila s elánem, výsledek byl kladný, v druhém případě
nebylo vše tak snadné. Čas také sehrál svou úlohu. S odstupem času daný problém
nevypadal tak dramaticky.
Často vzpomínám na našeho velikána a komponistu Bedřicha Smetanu. Při
skladbě „Vltava“ z jeho symfonické básně „Má vlast“ slyším proudy vody šplhající se
po říčních kamenech. Byl to veliký optimista. V důchodovém věku jsem mimo hudby
zrušila všechny aktivity. Věkové hranice pro starobní důchod jsem dovršila v mém
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stabilním zaměstnání na ředitelství Okresního ústavu národního zdraví v Karviné.
Byla jsem zároveň členkou závodního výboru ROH v naši základní organizaci, také
členkou okresního výboru, Krajského i ústředního výboru ROH pracovníků ve
zdravotnictví v Praze.
Za dlouholetou práci v odborech byla jsem odměněna čtrnáctidenním rekreačním
pobytem v jugoslávské Budvě, kde ústřední výbor ROH vlastnil rekreační zařízení.
Od útlého mládí mně provázela hudba. Jako absolvent ostravské konzervatoře
jsem měla možnost svou profesi změnit, z finančních důvodů jsem tak neučinila.
Věnovala jsem své zájmové činnosti, která byla honorována, výši důchodu však
neovlivňovala. Pracovala jsem jako umělecká vedoucí orchestru ve dvou souborech,
ve kterých jsem se podílela také hrou na housle. Účinkovali jsme v různých
přehlídkových akcích jako „Den gorola“ v Jablunkově a podobných v sousedních
státech. Pravidelně každá tři roky jsme se zúčastňovali Světového festivalu
zahraniční Polonie v polském Řešově, kam přibyli soubory z Austrálie i z Ameriky.
Světový festival končil mohutnou manifestací všech souborů ve Varšavě.
Smyčcové trio našeho souboru účinkovalo také při různých civilních i církevních
obřadech.
Již v době školní docházky jsem se těšívala na hodiny zeměpisu. Průvodcovství
v cestovní kanceláři ČEDOK jsem odmítla a na vlastní náklady jsem poznala většinu
evropských států, včetně španělských Kanárských ostrovů, americké Kuby a Izraele
na blízkém východě. Poznávala jsem jejich obyvatele, jejich kulturu i architekturu. Na
svých pobytech jsem psala denní programy a pořizovala fotografické snímky
pamětihodností. Z těchto materiálů jsem čerpala při psaní svých vzpomínek. Tři
básně byly zveřejněny v poslednm Almanachu.
Kdo jsem? / Stanislav Filip
Ani já sám to nemohu říct přesně. Když se na sebe dívám svýma očima, tak bych
se nemohl popsat bez toho, aniž bych se dopustil nějakých nesrovnalostí, neřkuli
dokonce nepravd. Zde záměrně neříkám lží, protože už v této chvíli by popisování
mé osobnosti tímto způsobem bylo bezpředmětné a zavádějící. Daleko lépe se
„vyrábí“ popis osoby, než když nějakou osobnost vysvléknete takříkajíc z kůže.
Inkriminovaná osoba má například záhadně umenšený skelet. Doktoři tvrdí, že to
souvisí s věkem, jako že se kostra zmenšuje. Moje výška, když jsem šel k odváděcí
komisi pro budoucí dvouletou prezenční službu byla 192 cm. Nyní mám
o 5 centimetrů méně, ale i tak stejně většinou vyčnívám nad davem – teda pokud se
v něm neobjeví nějaký dlouhán, to je jasné. Ti mladí mají dneska vejšku, to se musí
nechat. Prý to zase souvisí s tím, že jsou dobře živení, takže mají ty generace po nás
naději, že vymřou hladem jako ti býložraví dinosauři, kteří žrali příliš, a proto vyrostli
do takových obrovitých rozměrů. Samozřejmě se nejedná jenom o mužskou
populaci. I holky nám nějak vyrostly, a to zase proto, aby ti dlouzí kluci měli nějaký
adekvátní protějšek. Mohli by se někdy cítit jako pedofilové, a to je, řekněme si,
zvlášť ve vztahu, dost frustrující. Když tedy odhlédneme od výšky, dostaneme se
k druhé dimenzi pozorovaného a tou je váha. Dneska se sice říká na rozdíl od
minulosti hmotnost, ale není jedno, jestli mám 110 kilo živé váhy, nebo hmoty? Navíc
hmota zní tak neživě, že raději zůstanu přece jenom u té staré dobré váhy. Mám ale
dobrou zprávu. Minule po mě doktorka chtěla, abych jí v ordinaci vlezl na váhu.
Docela mě potěšila sdělením, že mám výrazně lepší cholesterol, ale hlavně 4 kila
dole, což prý s tím úzce souvisí. Ono to asi bude spíš souviset s tou výškou, ne?
Naučte dědečka jógismu, malá rakev přijde levněji.
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No tak vidíte, jak říkám, když se na sebe dívám svýma vlastníma očima, tak na
sobě nepozoruji žádné výrazné anomálie. Jsem vlastně docela obyčejný člověk,
jakých jsou kolem mne tisíce. Ano, občas dělám něco mimo manželčino chápání, ale
zase na druhé straně se tolik nenudíme jako třeba můj bývalý spolužák Jirka, který,
když začíná náš telefonický rozhovor na otázku, co děláš, odpovídá pokaždé nic.
Před léty jsem v podstatě donutil manželku, aby se stala režisérkou divadelního
souboru. Dělala to úspěšně celých sedmnáct let.
Když jsme skončili s divadélkem, tak jsem si vymyslel, že by se v Karviné mohl
založit Literární klub. Obrátil jsem se na Svaťu Sukopovou, a ona mi vyšla vstříc, jak
jen to bylo možné. Co mám na to říct? Jenom snad to že se v něm schází samí
skvělí lidé, kteří v něm nachází pohodu, sounáležitost a potěšení, ale hlavně tvoří!
A jak tvoří! Schůzku od schůzky můžeme slyšet a zároveň i ocenit ten úžasný posun
v jejich tvorbě a v neposlední řadě v přednesu, který doznal za tu dobu schůzek
téměř profesionálního přístupu. A jak se to odráží na mé osobě? Mám někde uvnitř
dobrý pocit, že to funguje a jak říkají doktoři, že dobrá psychika je pro člověka přímo
úměrná k jeho zdraví, tak vám tady musím na místě poděkovat, že se tak pečlivě
staráte o moje zdraví. Děkuji vám, přátelé!
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Projekt Mapování Slezských Benátek
V roce 2017 je výroba sbírky Almanach Literárního klubu 2016–2017 obohacena
o vybrané myšlenkové mapy Spolku Posejdon. Je součástí projektu „Mapování
Slezských Benátek“. Projekt je podpořen z programu Mládež kraji, který realizuje
Rada dětí a mládeže Moravskoslezského kraje, z.s. za finanční podpory Ministerstva
školství, mládeže a tělovýchovy. Tisk sbírky zajišťuje grafické studio Grafik-Aja. Na
projektu se dále podílí: VK Tzunami Ostrava, Loděnice pod hradem, Hraniční
meandry Odry a Josef Tobola. Zhotovitelem projektu je Nikola Glogovská. Realizační
tým se podílí tak, že pomáhá s výběrem myšlenkových map, jejich uspořádáním,
aktualizacemi profilů autorů na posejdon.cz a propagací.
Přínos projektu Mapování Slezských Benátek jsme si vyzkoušeli například při
přípravách akce Novoroční sjezd Olše. Tak, že jsme si myšlenkovou mapu, která tuto
akci popisuje, vytiskli černobíle a každý si barevně označil své úkoly. Podobně
probíhal postup i při práci na Almanachu Literárního klubu 2016–2017, kde
prezentuje svá díla celkem 12 autorů (Ján Bazger, Marie Brabcová, Stanislav Filip,
Petr Korč, František Nagy, Irena Otýpková, Karel Sikora, Roman Štolfa, Anna
Vojtěchová, Helena Červenková, Mirloslav Landecký, Milada Ptáková).

V roce 2018 dále probíhá distribuce do vybraných knihoven (Karviná, Český Těšín,
Ostrava, Bohumín, Dolní Lutyně, Orlová, Dětmarovice, Třinec, atd.).
Díky projektu Mapování Slezských Benátek a spolupráci Spolku Posejdon
s agenturou K3 Bohumín můžeme rozšířit Vodáckou knihovnu. Co to je? Jde o místo
v pobočce knihovny ve Starém Bohumíně na ZŠ a MŠ Masarykova, kde nově
provozuje spolek Posejdon Učebnu Hraniční meandry Odry. Ve Vodácké knihovně
shromažďuje díla spojená s přírodou, vodáctvím, turistikou a Spolkem Posejdon.
Autoři Literárního klubu jsou společně s dobrovolníky, průvodci a instruktory
zájmovou skupinou spolku. V roce 2018 proběhnou výstavy vodáckých fotokoláží
a myšlenkových map v Dolní Lutyni, Bohumíně a Ostravě.
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