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LLiitteerráárrnníí  vvííkkeenndd  ––  rreeppoorrttáážž  
V den státního svátku 28. 9. se do Třebíče sjela parta bláznů, z nichž 
většina má za sebou jisté literární pokusy. Měli se zde v rámci akce, 
originálně nazvané Literární víkend, přiučit něčemu novému, 
konfrontovat svá dílka se svými kamarády a vůbec toho bylo 
organizátory naslibováno hodně. Já jsem byl požádán, abych napsal 
z této šílenosti reportáž. Tak ji teda píšu a jak jste si jistě všimli, 
vytříbený literární styl mi není cizí. No dobře. Bude to děsný a bude to 
nudný, ale dobře vám tak. 

Aby se někdo necítil ochuzen, pokusím se 
zde uvést seznam účastníků. Velká část 
z nich sice nebyla na celé akci a někteří se 
dokonce příliš nezapojili, ale aspoň to bude 
vypadat, že tam bylo docela dost lidí. Takže: 
Celou akci organizovali Bára, Čiki a Hynek. 
A již předem mohu poznamenat, že na to, 
jaké to jsou trosky (teda Bára tak moc ne), se 
jim to opravdu povedlo. Dále se zde více či 
méně vyskytli: Olinka, Maruška, Hanka, 
Piškot, Čmelda, Suzu, Žužla, Hejkal, Kukie, 
Špunt, Rozum, Čaj, Permon, Ondra, Mamut, 
Ďábel, Stegi a určitě jsem na někoho 
zapomněl, takže se stejně někdo bude cítit 
ochuzen. Tak už to prostě bývá, že se člověk 
všem nezavděčí. Svět je prostě krutej 
a nespravedlivej. Mimo tyto jmenované (a ty 
zapomenuté) si občas přišel poklábosit 
někdo z Třebíčáků.  

Ale asi bych se měl už vrhnout na popis 
akce. No, jak už tomu u tria našich 
organizátorů bývá, dvě třetiny z nich 
samozřejmě přišly pozdě. Ono je nutno 
dodat, že ta jedna třetina tam byla včas 
pouze díky tomu, že měla v Třebu nějaké 
věci na vyřízení. Nevadí, jsme zvyklí a asi 
bychom se divili, kdyby se začalo včas. 
Přesto se ve čtvrtek vše stihlo. Byli jsme 
i přivítáni a na začátek jsme si dali nějaké ty 
seznamovací / rozehřívací hry. Nutno dodat, 
že tentokrát to nebyla pouhá otravná 
formalita, neb Čaje a Piškot nikdo z nás 
neznal a oni zase neznali nás. Kupodivu ani 
nevypadali příliš vyděšeně, když začali 
chápat, mezi jaké exempláře se to dostali. 
Teda alespoň já jsem se zhrozil hned poté, 
co nám Hyňas vysvětlil svoji hru, jež se 
měla jako červená nit táhnout více dny. Na 

začátku se mi líbila. Měli jsme si vytáhnout 
kartičku, na níž bude některý z účastníků, a  
zlikvidovat ho. Já likviduji rád a již jsem se 
se slovy „Ať dostanu kluka, ať dostanu 
kluka“ těšil. Jenže způsob likvidace byl 
poněkud jiný. Spočíval v tom, že jsme měli 
vybraný objekt políbit na tvář. Rychle jsem 
změnil taktiku („Ať dostanu nějakou holku, 
ať dostanu nějakou holku!“) a pochopil, že 
tuhle hru nevyhraji. A taky že ne. Už druhý 
den jsem byl přepaden na WWWC a povím 
vám, že jsem měl v životě hodně 
příjemnějších zážitků, než byl huban od 
Hyňase. Další ze zahřívacích her bylo 
například poznávání přísloví řečených zcela 
jinak, obvykle intelektuálštinou majznutou 
latinou, nebo pantomima, v níž jsme měli 
vyjádřit nejrůznější věci od našich koníčků 
po barvu spodního prádla (lososová rules!). 
Delší a náročnější už byl první test našich 
literárních schopností. I když původně to tak 
zase nevypadalo. Za asi minutu a půl, jsme 
měli napsat na papír co nejvíce libovolných 
podstatných jmen. Prostě naše volné 
asociace. Většina jich vypotila něco pod 
dvacet. Potom nám bylo řečeno, ať na 
začátek přidáme slovo mrkev. Teprve teď 
jsem začal tušit nějakou zradu, ale přece jen 
mrkev je pěkné slůvko, navíc obsahuje 
betakaroten, a tak jsem neprotestoval. Když 
nám Čiki řekl, ať stvoříme povídku 
obsahující slova, jež jsme právě napsali, 
začali jsme se někteří děsit. Ovšem poté, co 
dodal, že naše slůvka v povídce nesmí 
změnit pořadí, začal jsem uvažovat o tom, 
zda chlapec nepozbyl zdravého rozumu. 
Díky tomu, že většina lidí měla slova značně 
různorodá, vyskytly se mezi pokusy skutečné 
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skvosty. Teď mě sice ani jeden nenapadá, 
ale určitě tam byly. Takže po čase, který 
jsme dostali na svoji tvorbu, jsme se opravdu 
dobře pobavili při čtení našich výtvorů. Ještě 
než jsme šli spát, proběhla taková menší 
„kritická fáze“. Ne že bychom na tom byli 
tak blbě, ale vžili jsme se do role kritiků 
poezie. Orgové nám přečetli nějakou tu 
báseň a my na to co se nám líbí, či nelíbí a 
také jsme tipovali, zda báseň napsal amatér, 
či profesionál. Docela nám to šlo, neb jsme 
dokázali odhalit i „vyčpělého profíka“ 
(myslím, že jsme to nazvali takhle). Ale jak 
to celé skončilo, vám nepovím, neb to bylo 
natolik zábavné, že jsem u toho usnul.  

V pátek dopoledne (jste-li jako většina lidí, 
kteří byli na akci a vstávají nejdřív v 10:00, 
rozumějte ráno) jsme si vyzkoušeli psaní ve 
dvojici. Rozdělili jsme se, jak již jistě bystrý 
čtenář poznal, na skupinky po dvou a naším 
úkolem bylo vyplodit nějakou tu prózu 
mající hlavu a patu (pro ty, co tomu rozumí, 
pointu). Na úskalí 
tvůrčího partnerství 
vyzrál každý tým po 
svém. Většina pracovala 
tak, že se oba domlouvali 
co a jak napíší, případně 
měl jeden převahu, ale 
vyskytly se i zajímavější 
pokusy. Například když 

první člen týmu psal jednu větu, druhý další, 
ten první zase další atd., nebo když měl 
každý svoji část, jež se navzájem prolínaly. 
Délka oscilovala mezi „hlubokomyslnými“ 
povídkami o vztahu muže a ženy (ty byly 
dokonce dvě), fantasy patlaninami, sondou 
do života večerníčkových postaviček, parodií 
na červenou knihovnu a dalšími čupr žánry. 
Poté již nastal další bod programu, jenž 
tentokrát nevyžadoval naše tvůrčí zapojení. 
Přednáška o poezii paní profesorky Brodecké 
musela bavit i zaryté „prózáky“. Byla 
podávána s nepřehlédnutelným nadšením i 
humorem, který bychom od tak seriózního 
tématu možná nečekali. Obzvlášť zajímavá 
byla pasáž se známým „Co tím chtěl básník 
říct“, kde se ukázalo, že i když chce básník 
říct cokoliv, stejně si pod tím každý 
představí něco jiného. Nejlépe to bylo vidět 
na popisu ženy v parku. Zatímco si většina 
představovala pěknou mladou svěží dívku 
(viď Špuňto), Mamut tam jasně viděl starší 
paní v podzimu svého žití. No tak každej 
jsme nějakej. I když já si radši budu 
představovat tu mladou a krásnou. Po nějaké 
té nezbytné pauze zaplácané takovou tou 
hrou, při které lidi plácají do stolu (Zdá se 
vám to být slabomyslné? Potom vězte, že 
takovýchto her jsme si užili povícero. Pouze 
jsem si dovolil na ně raději milostivě 
zapomenout.), jsme vešli do čajovny a tam 
na nás čekaly... (chvilka napětí) ... to byste 
nečekali... (ještě delší chvilka napětí) ... čaje! 
Asi patnáct šálků, u nichž byla pouze čísla. 
Každý z nás si měl vybrat jeden, který ho 
zaujme. Skoro všichni tak očuchávali a 
ochutnávali jako diví. Našli se ale i výjimky, 
které měly hned jasno. Třeba Rozum a jeho 
zatuchlá knihovna (rozuměj Pu-erh). Jistěže 
se nejednalo o chvilku bezstarostného 
rozjímání nad čajem. To bychom to měli 

trochu moc snadné. Poté 
co jsme si vybrali, jsme 
dostali lístek s názvem 
čaje a jeho stručnou 
charakteristikou. Naším 
úkolem bylo napsat o 
něm nějakou báseň, 
která by vystihla naše 
pocity z jeho pití. Pro 
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mě to mělo jednu výhodu. 
Alespoň jsem pochopil 
(už asi po sto osmdesáté 
sedmé v životě), že ze mě 
básník nikdy nebude a 
raději se budu i nadále 
vyžívat v mučení čtenářů 
například takovýchto 
reportáží. Hrůza ovšem 
neskončila. Čiki vytáhl 
lístky ručního papíru, na 
něž jsme měli báseň 
čitelně přepsat 
(podotýkám, že to 
neznamenalo, vyťukat to 
do počítače a narvat ruční 
papír do tiskárny, ale 
opravdu se snažit psát rukou tak, aby to jiní 
dokázali přečíst). Chtěli-li jsme (nechtěli), 
mohli jsme se pokusit svůj papír i trochu 
vyzdobit. Na večer byl přichystán pro 
někoho zlatý hřeb, pro jiného ostrá gilotina. 
To záleží na tom, zda se odhodlal, či 
neodhodlal přečíst v kruhu (svádí to napsat 
rodinném, ale toto klišé zde neplatí) 
ostatních účastníků nějaké to své dílko a 
nechat si ho ostatními trochu zkritizovat. Pro 
mne osobně to bylo to nejlepší za celou akci. 
Poslechl jsem si trochu poezie od Čikiho, 
Čmeldy, Báry, Hyňase, Ondry, Rozuma a 
možná ještě někoho. S trochou té fantasy do 
mlýna kritiků přispěli Mamut a Stegi. Hynek 
přečetl perfektní politickou bajku o křečcích. 
Ondra se ukázal jako více než kvalitní 
písničkář. A hlavně jsem se zde naučil nové 
slovo! Didžina. A protože už vím, co to je, 
můžu klidně říct, že vy co ho neznáte, jste 
prostě out a styďte se za to. Aby toho nebylo 
málo, k dobré náladě přispěl i objev 
úžasných buchet od Sylvinky, po nichž se 

zaprášilo během 
pár okamžiků. 
Kdo neviděl, 
neuvěří, aneb 
kam se hrabou 
kobylky. Já jsem 
si to ještě   
trochu zpestřil 
vycházkou na 
hřiště, kde jsem 

se nasomroval k 
neliterárnímu „fire teamu“ 
Permoník, Špunt, Hejki, 
plivajícím oheň, či 
cvičícím s hořící tyčkou 
nebo řetězy. Před spaním 
jsem si tak dal trochu toho 
kung-fu s hořící tyčí a 
připálil si chlupy na noze 
a málem i obočí. No 
prostě super.  

Ze snů, či u někoho 
nočních můr (na takové 
akci není divu), nás (no 
dobře, mě ne) vytrhl Pán 
kožichů a jeho velký 

fanda Čiki („I´m a loser baby, so why don´t 
you kill me“). Všichni radostně vyskakovali 
ze spacáků a těšili se na další den skvělého 
víkendu. Zářným příkladem aktivity byl 
například Permi, se slepenýma očima a 
žvatlající něco o tom, že někoho zabije. 
A aby toho na nás Čiki nechrlil málo, hned 
se vytasil s přednáškou o hai-kai, spíše 
známých jako hai-ku. Tyto krátké japonské 
básně se nám na čas zaryly pod kůži také 
proto, že po nás Čiki chtěl, abychom taky 
nějaké vyplodili. A že si k tomu máme najít 
místo, kde se nám budou dobře tvořit, 
případně i provozovat činnost, u níž nám to 
půjde par exelance. Bohužel to pro mě 
nebylo tak snadné. Šel jsem cvičit na hřiště. 
Moji koncentraci ale brzo začal narušovat 
Rozum kopající do jakéhosi kulatého 
nesmyslu a hned potom i Čiki, který si sedl 
opodál a zpíval si. A v takové atmosféře má 
člověk plodit. Tak jsem utekl jinam a po čase 
vylezl na strom, abych vyzkoušel metodu, o 
níž jsem již slyšel. I zde si mě ale Čiki našel, 
a tak jsem vylezl co nejvýš. Pohodlně se 
usádlil a vypotil takovou hrůzu, že jsem 
raději slezl dolů a na hai-ku se vykašlal. 
Poté, co jsme si svá dílka přečetli, jsme 
konečně šli dělat něco pořádného. 
V tělocvičně jsme hráli volejbal. Bylo to 
špica a moc nám to všem šlo. Dokonce i 
nešikům s natrženou šlachou. Pár odpadlíků 
si našlo ještě inteligentnější zábavu v koulení 
sama sebe po podlaze v roli kobercožíněnky. 
Když nás vyhnali nějací ti sportuchtiví 
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místní, také jsem 
si to zkusil. 
Málem mi urazili 
hlavu o stěnu, ale 
můžu vřele 
doporučit. Od 
vážných záležitostí 
jsme se přesunuli 
zpět k blbinkám. 
Psycholog Hyňas si 
pro nás připravil 
jakousi psychohru 
či co. Omlouvám 
se všem, které by 

zajímalo víc, ale za prvé si to moc nepamatuji, 
za druhé mne to moc nebavilo a za třetí i 
kdybych si to pamatoval, bylo by to příliš 
obsáhlé na vysvětlení. Takhle vás můžu pouze 
v případě zájmu odkázat na něj. Však on vám 
to už chlapec vysvětlí.1 Zajímavější se mi zdála 
následující rétorická hra. Každý z nás napsal na 
papírek jedno slovo (například inkunábule, 
individualita, idea a aby jste neřekli, že je 
všechno na „i“ tak i anděl, oheň a aby jste 
neřekli, že je všechno se samohláskami na 
začátku tak třeba... ...sakra, ale určitě tam něco 
takového bylo). Měli jsme za úkol si papírek 
vytáhnout a minutu a půl o dané věci hovořit. 
Výkony se různily a každý si od 
ostatních vyposlechl, co a jak dělal 
dobře a co ne. Osobně bych vyzdvihl 
vynikající výkon Bářin a také 
Mamutův, který poté, co mu ostatní 
vysvětlili, že je naprosto jedno, pokud 
neví, co dané slovo znamená, podal 
heroický výkon. Po kratší pauze jsme 
se dostali do zatím neprobádaných vod 
tvorby comicsu. Je pravda, že po celý 
víkend si velká část účastníků četla 
comicsy o těch nejznámějších, nebo 
nejlepších hrdinech (svalnatej chlápek 
zatíženej na netopýry, ještě svalnatější 
lamač ženských srdcí a mužských 
páteří z Cimmerie, králík s katanou, 
proti kterému je Azuritek jako 
dvanáctej nálev pueru, nebo střapatec 
vládnoucí říši snů a mající opravdu 
                                                 
1 REP test osobnostních konstruktů, pokud vás to 
zajímá :-P (pozn. red.) 

povedenou rodinku2). Nakreslit pořádný comics 
po nás naštěstí organizátoři nechtěli. Našim 
úkolem bylo vytvořit nějakým ten strip - takový 
ten málo čtverečkový vtipný (případně trapný) 
comics, jehož zářným příkladem je Garfield. 
Například Marušce to šlo od ruky jedna báseň. 
Teda spíš jeden strip za druhým. Jiní se trápili 
(třeba já) a doufali, že přijde někdo nebo něco a 
osvítí jejich duté palice. Večer nastal důležitý 
okamžik. Okamžik rozhodnutí. Okamžik, kdy 
měli účastníci debatovat o tématu příštího 
almanachu a také jej vybrat. Apropos, proč 
příštího? No protože už nějaký ten almanach 
byl. Jmenoval se Věčnost a podílela se na něm 
řada lidí, kteří se literárního víkendu zúčastnili. 
Každý měl také právo navrhnout svoje téma a 
pokusit se ostatní přesvědčit o tom, proč je 
nejlepší. Návrhy byly opravdu různorodé. Od 
Života, přes Svobodu, Krizi, Inspiraci 
neliterárním uměleckým dílem, Tajemství, či 
13. komnatu, až po krásný obraz Pavla Čecha a 
psaní na jeho motiv. Vítězem se ale nakonec 
stalo téma s nejkratším názvem - Zeď. Někomu 
se moc nezamlouvalo, ale tak už to na světě 
chodí a aspoň budou moci zkostnatělé struktury 
(mne nevyjímaje), odhodlané psát do 
almanachu, provětrat svoji fantazii. Nuž, jako 
poslední byla tradiční zpětná vazba.  

Na druhý den už zbylo jen brzké 
vstávání (většina lidí kolem 11:00), 
balení a cesta domů. Ale to už je jiný 
příběh...  

A abych nezapomněl. Pokud vás 
náhodou zaujaly kusé informace o 
zde stvořených literárních pokusech 
účastníků a rádi byste si některé 
z nich přečetli, mám pro vás dobrou 
zprávu. Organizátoři akce totiž dílka 
sesbírali a hodlají je v brzké době 
(aspoň doufám) vydat. Na druhou 
stranu ale zase předpokládám, že 
jakmile to vydají, některý z účastníků 
nespokojený se svými výtvory vše 
sebere a obřadně spálí.Takže to berte 
jako bych nic neřekl.. 

                                                 
2 pozn. autor: Batman, Conan, Usagi Yojimbo, 
Sandman 

Stegi
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VVoollnnéé  aassoocciiaaccee  
Mrkev, tabule, láska, tyč, sněžnice, 
kulomet, tráva, metr, opasek, 
kung-fu, meditace, hra, sex, 
propiska, láhev, ruch, klid, pes, 
počítač, kravata, koberec, larva 
Snažil se pod lavicí nenápadně chroupat mrkev a 
koukal na mladou učitelku stojící u tabule. 
Přemýšlel, jestli se mu jen líbí, nebo je to 
opravdu jeho první láska. Stála rovně jako tyč, 
na nohou pantofle připomínající sněžnice. 
S kadencí kulometu vyprávěla o jakési 
jihoafrické trávě dosahující až metr na výšku. Na 
opasku měla nějaký orientální znaky. Třeba dělá 
kung-fu, napadlo ho. Nebo meditace. On radši 
hrál hry na playstationu. Stejně ale, jak koukal, 
myslel na sex. Radši popadl propisku 
a zaznamenával její výklad. Učitelka na chvíli 
přestala, vytáhla zpod katedry láhev minerálky, 
ale vyklouzla z jejích prstů a dopadla na zem. 
Když se pro ni zohla, nechtěně odhalila třídě 
pohled do svého záňadří. V chlapeckých lavicích 
nastal ruch. Učitelka pochopila, narovnala se 
a s ruměncem na tváři požádala o klid. Chlapci 
poslechli jak cvičení psi. Atraktivní slečna se 
podívala na obrazovku svého příručního 
počítače, zjistila, kde skončila, a pokračovala 
s výkladem. On se ale vůbec nesoustředil. 
Myšlenky se mu zašmodrchaly jako tátova 
kravata při jeho prvním pokusu o její zavázání. 
Radši sklopil oči a koukal na koberec na 
podlaze. Měl krásnou barvu. Jako její 
podprsenka, napadlo ho. Zarděl se a stáhl hlavu 
mezi ramena. A to ani nevěděl, že puberta teprv 
začíná. 

Mrkev, slovo, papír, kniha, Koniáš, 
Bakly, Žamboch, meč, Trilien, 
fantasy, výběr, listy, bílá, magie, 
kouzelník, trik 
Oranžová šťáva z mrkve skapávala na slova 
napsaná na zažloutlém papíře. Otevřená kniha 
ležela na dřevěném podstavci v zašlé staré 
knihovně. Koniáš, který stál nad ní a chroupal 
onu již zmíněnou mrkev, se právě rozhodoval, 
co s ní udělá. Stal se velkým cenzorem své doby 
a právě přemítal nad osudem knihy, kterou měl 
právě před sebou. Vzal ji opatrně do rukou a 
obracel stránky. Ozvalo se křupnutí a oranžová 
tekutina potřísnila černá písmena. V největším 
oranžovém fleku se objevilo slovo Bakly. 

Koniáš neměl tušení, co to slovo znamená, ale 
pravděpodobně to bylo jméno. Podíval se na 
začátek knihy, přečetl si pár slov. Zjistil, že 
Bakly je chlap s hrudníkem jako skříň, zjistil 
taky, že to Bakly nemá jednoduché. V jeho 
životě je příliš mnoho mečů na to, aby byl 
šťastný. I když Koniáš zjistil, že se v Baklyho 
životě objevila nějaká Trilien. To vypadalo 
nadějně. 

Páter Koniáš si vzal knihu do kouta, sedl si na 
židli a zaníceně četl. Úplně zapomněl na okolní 
svět. 

V příběhu se stávaly stále zvláštnější věci a 
začalo být čím dál jasnější, že to není z tohoto 
světa. V úvodu knihy si přečetl, že se jedná o 
fantasy - to v životě neslyšel.  

Kniha, kterou držel v ruce, patřila mezi výběr, 
který vytipovali jeho nohsledi. Byla to určitě 
jedna z nejkacířštějších, jakou kdy držel, přesto 
ale otáčel listy dál a dál. Byl zvědavý, jak to 
skončí. V příběhu se objevila bílá magie. Už tam 
chyběl jen zlý kouzelník. Kouzla, která se on 
učil, byly jen triky, a magie v příběhu nemohla 
být nic jiného.  

A pak se to stalo. Bakly i Tril zemřeli. 

Mělo to skončit dobře, sakra! 

Tak tohle si opravdu zaslouží spálit. 

Mrkev, mlok, benzin, konec, rýč, 
knihovna, kýbl, jahoda, kůň, 
přehrada, major, zelí, krabička, 
zlato, voda, CD, svetr, vlasy, zánik 
Mrkev byla zasazena a spokojeně rostla do té 
doby, než přišel starý korpulentní mlok, jenže ten 
smrděl benzínem, ale k této příhodě se 
dostaneme jindy. Pak okousal mrkev. Jak nastal 
konec mrkve, přišel rýč a... 

V škaredé knihovně, kde pracuji, byl takový 
nepořádek, že jsem dostala kýbl do ruky a... 

Jahoda, který skoro dozrála, byla rozšlápnuta 
statným a nádherným koněm, který uháněl po 
břehu, přehrady s majorem, který spadl 
pěstěného zelí... 

Krabička, v níž se nacházelo ukradnuté zlato, se 
kterým magor prchal, se už nikdy nenašla, 
jelikož podle některých zpráv spadla do vody.  
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Vypůjčené CD i svetr jsem na jakési akci 
ztratila... A vlasy? Ty jsem si ostříhala a jak milé 
děti vidíte, všechno, ale všechno je určeno 
k zániku. 

Seznam asociací neznámý 
„Ještě mrkev!“ Zvolal Pepa. Ještě tu musíme 
zalít. Vzal konev a jal se nabírat vodu. „Představ 
si,“ pronesla náhle Alžběta, „že ta studna, do 
které spouštíš konev, je vesmír a to kotě tam 
kosmonaut volně se topící v nicotě.  

„Papír, dones mi papír,“ ulekl se kotěte Pepa a 
jeho textil se podivně zabarvil.  

„Proč papír v dnešní době počítačů?“ podivila se 
Alžběta. 

„Tak aspoň prkno, ať jej můžeme dostat z orbitu 
zpět na zem,“ žadonil Josífek. Alžběta jen 
protočila oči v sloup a polkla naprázdno až se jí 
zachvěl ohryzek. „A neměl by ses raději 
převléknout, ať nedostaneš vlka?“ tázala se 
starostlivě Alžběta. 

„Ty tvoje věčný otázky? To je jak z podhradí. 
Ale máš asi pravdu. Já chtěl stejně vždycky 
raději psa,“ souhlasil se sestrou. „Jenže já 
nejsem na druhou stranu žádnej kaskadér - a tak 
si tam raději dojdu.“ 

Alžběta se zadívala zhnuseně na bratra a jen tiše 
konstatovala: „Nahodilost tohoto rozhovoru mi 
připadá, jako když myslivec střílí rány.“ 

„Víš Líbo, já jsem měl být radši lazebník. Těm 
nevadí, že mají hloupou sestru, ano plný kalhoty, 
oni si klidně lazebničí a nějaký utopený kotě je 
pro ně stejně důležitý jako vlk, kterého vlastně 
ani nikdy nechtěli.“ 

Mrkev, tanec, spánek, tužka, papír, 
dopis, postel, lampa, metr, nůžky, 
brýle, modrá, žába, boty, vana, 
voda 
Malá, krásná mrkev si vždycky, když se ráno 
probudí, zívne a vykoukne z okna. Pozoruje, 
jestli už je krtek vzhůru. A pak teprve vyleze 
z postele a dá si s ním kafíčko. Jenže... dnes je 
změna! Koukne, promne si oči a vidí tanec 
dešťové víly... Ááá! Co to je? Co se děje a kde je 
krtek? „Asi ještě sním,“ pomyslí si a znovu se 
zachumlá do peřiny a na celý mrkvový dům zase 
ulehne spánek. Asi za hodinku se situace 
opakuje. Mrkev vstane, koukne z okna, hledá 
krtka, ale na louce je zase ta víla... Vezme tužku 
a papír a začne psát dopis! Píše krtkovi, 

kamarádovi, bojí se o něj i o sebe. Nechápe, co 
má ta víla v úmyslu, tuší, že chce přivolat déšť a 
vytopit mrkvi domečkovou čtvrť. V zápalu psaní 
jí spadne tužka pod postel. Pokouší se ji 
zvednout, aby mohla dokončit svůj dopis, ale 
praští se hlavou o lampu. A ejhle. Jakoby se 
přetočil celý svět. Mrkev oblékne svetr, vezme 
nůžky, nasadí brýle a vyběhne z domečku. Běží 
jako splašená, nekouká napravo, nekouká 
napravo, nalevo, jen utíká... Zakopne o modrou 
žábu, které stejně jako minulý týden ukradla 
boty. Tedy další důvod rychle zmizet. Mrkev 
běží, utíká, poskakuje... zastaví se až na 
paloučku, kde otevřeli včera nové lázně. Uvidí 
krtka ve vaně, jak se rochní ve vodě. Uff. Krtek 
žije, chce mu dát dopis, ale... hm, kde je? 
Sakryš? Asi ho někde cestou ztratila. Krtek ale 
čeká na vysvětlení. Mrkev za ním hupne do vany 
a pošeptá mu, co se jí přihodilo. Ach. Mrkev 
pohladí mrkvičku a spokojeně se do ní zakousne. 

Mrkev, zvíře, dům, pes, auto, 
volant, kola, silnice, benzínka, 
nafta, propiska, papír, koberec, 
kniha, písmena. 
Dnes jsem měla na oběd mrkev. Nemám mrkev 
ráda, a tak jsem ji dala kočce, našemu domácímu 
zvířeti. Přišla zrovna domů a já jsem si při 
pohledu na ni uvědomila, že jsem babičce slíbila 
najít jí jejího ztraceného psa. Nastoupila jsem do 
auta, chytila jsem volant a nastartovala. Kola se 
začala točit a já sledovala silnici před sebou. 
Bohužel nám došel benzin. Zabočila jsem 
k benzínce a natankovala jsem. Hrozně tu 
smrděla nafta, ale já si toho nevšímala a šla jsem 
zaplatit. Vešla jsem dovnitř a všimla si, že paní 
prodavačka má za pultem psa a dává mu najíst. 
Byl to samozřejmě babiččin pes. Koupila jsem si 
tedy obálku a papír a napsala babičce lístek, že 
jsem psa nalezla a že jí ho už vezu domů. 
Babička byla velmi šťastná, a proto mi darovala 
koberec do mého nového pokojíku a také knížku 
s velkými písmeny - byla jsem moc ráda. 

Mrkev, modrá loď, shora, pípnutí 
notebooku, ruch, rakev, 
protoplazma, afekt, Jirka, pták, sto 
jedenáct, tank, stopař, kráva, 
postel 
Kdyby žil v roce 2212 Galileo Galilei a sledoval 
oběžnou dráhu Země, myslel by si, že kolem naší 
planety obíhá mrkev. Pravda, nebyla by červená, 
ovšem tvar byl od mrkve k nerozeznání. Ne, že 
by kdy ve vesmíru rostly modré mrkve, ale stalo 
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se, že hlavní konstruktér firmy Carot byl trochu 
blázen a nová průzkumná loď třídy Žluva byla 
velice zvláštní. 

V kajutě 10 se ozvalo pípnutí. Málokoho 
napadlo, že je to zvuk, jenž má budit zde spícího 
prvního pilota, ale jemu to stačilo. Jeho 
notebook byl nastaven kromě toho pípnutí 
i k tomu, aby spustil světla a zapnul kávovar. 
I když se hodně lidí Jimovi divilo a považovali 
to za přežitek, potřeboval po ránu hrnek horké 
kávy, aby byl vůbec schopný vstát. 

A potřeboval ho zvlášť dnes, kdy měl poprvé 
řídit tuhle modrou rakev, jak ji nazývali všichni 
členové posádky. Není se čemu divit, tenhle 

experiment se nikomu nelíbil. Zvláštní 
konstrukce, šílené nápady a takzvaná 
protoplazma (o které nikdo nic nevěděl, snad jen 
to, že protoplazmou není), která byla hlavním 
palivem v úplně šíleném motoru. Člověk měl 
dojem, že proti astronautům pociťoval 
konstruktér afekt. Jirka, jak se vlastně Jim 
jmenoval, se podivil, na kávovaru seděl pták 
s cedulkou 111 na krku. Něco tu nesedělo. Vyšel 
do koridoru, kterým právě projížděl tank a hned 
vedle jeho dveří stál jakýsi divný stopař, když ke 
všemu tenhle chlapík zabučel jak kráva, 
uvědomil si, že by se mohl probudit a posadil se 
na postel.

Autoři děl Volné asociace nebyli uváděni. Jednak se to nehodí, a jednak vesměs nejsou známi. 

TTýýmmoovváá  ttvvoorrbbaa  
Dialog 
Bylo mlhavé ráno, jedno z těch, kdy doufáte, že 
zrovna dnes se budík porouchá, dojdou mu 
baterky, nebo ho aspoň sežere sousedovic kočka. 
Jenomže kdesi uvnitř víte, že se to nestane. 

Ráno zazvonil budík, přehlušil tak monumentální 
manželovo chrápání a způsobil rozruch, který 
v posteli už dlouho nebyl. 

Už jste si někdy představovali ráj? Ne ten suchý 
obraz, kam se dostaneme dlouhým, nudným a 
zbožným životem.  

Brčkem líně pošťouchnu led v drinku vedle 
lehátka. Až jej dopiju, opálená servírka 
v bikinách mi ladným krokem přinese nový. 
Přivírám oči a usmívám se. 

V okamžiku kratším, než se zdá být možné, se 
vše změnilo. Jako kdybych byl svetrem, který 
někdo obrátil naruby a strčil ho do ždímačky 
s vyděšeným kotětem. 

Trpělivě jsem čekala, až se Evžen uráčí probudit 
a zaklapne ten rachotící stroj. Dneska mu to 
trvalo obzvlášť dlouho. Hluk, který měl snad 
větší sílu, než hlas naší učitelky ze školky, se 
nedal vydržet. Převalila jsem se přes Evžena, 
zaklapla jsem budík a zjistila, že se můj vyvolený 
sladce usmívá, protože ho probudila jeho krásná 
choť, ležící na něm. 

Tak trochu jsem si přál, ať je to jen tsunami. 
Desetimetrová vlna, jež mě drtí vahou několika 
tun.  

Otevřel jsem levé oko. Zamžoural jsem a na tváři 
mi poněkud nepatřičně zůstal úsměv z minulého 
snu.  Zasténal jsem. Spíše nedostatkem vzduchu, 
než rozkoší. 

Pokusil jsem se o několik nemotorných pohybů a 
doufal jsem, že ani nedopatřením nemohou být 
vyloženy vyzývavě. Jejich pravým účelem bylo 
zbavit se té tíhy na mé hrudi, ale vzhledem 
k dosaženému výsledku to bylo vlastně jedno. 

Snažil se obepnout své paže kolem mého těla. 
Nevím, co to s ním dneska bylo, ale když byl 
takhle milý, proč bych se nenechala?! Byl trochu 
nemotorný, ale nakonec jsme se přeci jen objali... 

Panebože, ona se nade mnou naklání! Blíží se! 
Ne, pusu ne!! 

...a já mu vtiskla něžný polibek na tvář. Kupodivu 
už se neusmíval. 

Zásah. Už jste někdy zkusili namočit pilník do 
aspiku a přejet si s ním po tváři? 

Odvalila jsem se bokem, protože se mi na něm 
špatně leželo. Tím svým záchvatem lásky mi 
krásně vynahradil to ošklivé probuzení. 

„Vstávej, miláčku,“ zacukrovala jsem, „a můžeš 
připravit snídani, jestli chceš. Já jdu do 
koupelny.“ Ladně jsem vstala a odkráčela do 
koupelny tak, aby co nejvíc  vynikly obliny mého 
těla. 

Také jste si v mládí představovali Claudii 
Schiffer v saténové noční košili? S mojí 
Alžbětou v růžovém froté čemsi byste si ji 
rozhodně nespletli. Chvíli jsem se snažil 
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namluvit sám sobě, že tohle ráno nikdy nebylo. 
Marně. 

V koupelně mě zaujala pleťová maska. Dnes 
musím být pro svého miláčka krásná. Navlhčila 
jsem si vlasy a ještě jsem si nasadila své 
oblíbené natáčky. Pak jsem si na obličej nanesla 
jemnou vrstvu pleťové masky. Musela jsem zavřít 
oči, aby se mi do nich nedostala ani trocha 
zelené hmoty. 

Otevřeným oknem do místnosti proudil chladný 
vzduch. Mohlo to být znamení. Nápad mě přiměl 
k akci. Pootevřenými dveřmi nahlédnu do 
koupelny. Alžbětu musela sežrat godzila! Zelený 
obličej, mohutné tělo, výrůstky pokrývající 
hlavu... Kdepak, asi ji nechala. Zamknu dveře a 
otřepu se. Už na nic nečekám. Do jedný kapsy u 
kalhot strkám tři páry ponožek, druhá pojmula 
náhradní trenky. Ještě pivo. Někde tu bylo! 

Uslyšela jsem vrznutí koupelnových dveří. 

„Lásko? Ty proutníku, co to s tebou dneska je?“ 
Ozval se zvuk klíče chrastícího v zámku. 

„Evžene, ty nás tady zamykáš? Poslepu jsem se 
vydala ke dveřím a čekala jsem, že narazím na 
mužnou hruď svého chotě. Ten má dneska 
nápady! Já jsem asi pořád zamilovaná. Narazila 
jsem jen na dveře.  

„Evžene? Lásko?“ 

Otevřeným oknem dál proudil čerstvý vzduch do 
prázdné místnosti. 

Špunt a Maruška 

Horror 
Tma. Ticho. Zatuchlý vzduch. Omezený prostor. 
Tlak. 

Převalujeme se jedna přes druhou jak kameny 
v mlýnském kole. Každá z nás bojuje o svůj 
prostor, chráníme svoji kůži před ostrými lokty 
druhých. Jsme celé rozbité a z ran nám prýští 
lepkavá krev.  

Co je lepší? To, že jsme zde nyní zavřeny, nebo 
to, co nás teprv čeká? 

Za chvíli se pohyb zastaví, nárazy ustanou. Naše 
kobka se otevře. Zůstaneme nahé a bezmocné, 
přilepená jedna k druhé. Utéct již není v našich 
silách. Náš osud je zpečetěn. Přiblíží se velké, 
mozolnaté ruce. Odtrhávají nás od sebe, nesou 
mne pryč. Kus mé kůže zůstal mezi mými 
sestrami. Zmizely mi z očí, zavřeny zpět do tmy. 

Co mě čeká, co se se mnou stane? Uvidím ještě 
své sestry? Velké ruce mě nesou pryč. Zvedají 
mě do výše. Snažím se vyklouznout - marně. 
Obrovské prsty drží silně. Blížím se k velkému 
tmavému otvoru. Je lemován světlem, bílou, 
zářivou nadějí - čeká mě vykoupení... záchrana? 
Ne. Naděje se promění v hrozbu. Ostré bílé 
čepele se ke mně blíží. Zakousávají se do mého 
těla. Hrozná bolest, jsem trhána na kusy úděsnou 
silou. Kus po kuse ztrácím své tělo. Krev prýští a 
zkapává na zem, zvolna mi s ní z těla odtéká 
život. Propadám se do hlubin a do tmy. Má 
poslední končetina je odhozena a pošlapána.  

Příběh pro mne skončil. Příběh o Hruškách 
v mikrotenovém sáčku. 

Hyňas a Luca 

Lavička 
Je skoro poledne. Obloha zdá se být skoro jasná. 
Sluneční světlo se hravě odráží na říční hladině. 
V parku kousek od skály dlí lavička, čas od času 
střídající svého majitele. 

Od řeky se line strašné vlhko a zarývá se mi 
hluboko do dřeva. Kolem jen tak lhostejně chodí 
lidé a o čemsi hovoří. Jedni chvátají a druzí jen 
tak zabíjejí čas. Už velice dlouho cítím, jak 
chřadne mé dřevo. Po každém dešti se cítím 
slabší a slabší. Barva líně odtéká na chodník. 
Jsem si jistá, že mě brzy vymění. Když jde kolem 
korpulentní dáma, doslova se děsím toho, že by 
si na mě snad mohla sednout. Jednou, až slunce 
bude krásně hřát, určitě jedna taková přijde. Já to 
nevydržím a s rachotem prasknu. Je to zajímavá 
hra. Hra s osudem o štěstí. Pořád přemýšlím, kdo 
vyhraje. Jestli já, nebo můj vrah. 

Možná že on, protože budu dočista odepsaná. 
Ale třeba vyhraji já. Při troše dobré vůle se 
poslední pevné kousky mého dřeva zaryjí v 
podobě třísek (doufám, že pěkně hluboko) do 
zadnice toho grázla. Pevně věřím, že tě to bude 
pořádně bolet. Ty úlisná kreaturo! Budeš se tam 
válet a děsně řvát a všechen můj soucit s tebou 
odteče tou vodou tady kolem.  

Ne, to je konec. Opravdu se sem blíží dítě. 
Proboha! Ten malej floutek má zmrzlinu. 
Čokoládovou. Jsem si jistá, že jí má kolem pusy 
víc než v kornoutku. Ty ruce mu lepí tolik, že by 
bez problému mohl lézt po stropě. Místo toho se 
ovšem sápe na mě. Chvíli po mně leze. Najednou 
PLESK! A to lepidlo už na mně reálně lpí. Navíc 
do mě ještě kopne, zakleje jak ten chlap, co tu 
byl včera, rozbrečiv se, se slzami v očích utíká ke 
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skále. Stejně ti závidím holka. Jsi pevná, stůj co 
stůj, a jen tak tě něco nerozháže. Ten spratek by 
se na tebe jistě bál vylézt, natož aby na tebe 
žgryndal to hnusný čokoládový lepidlo. Těch 
korpulentních babek uneseš třeba třicet a ani to s 
tebou nehne. Nebojíš se slunce, vody ani větru a 
jsi tu snad od nepaměti. Nikdo tě nemůže 
vyměnit za model, co je zrovna „in“ od nějakýho 
cucáka, co si říká designer. Holka, povídáš ty si 
někdy vůbec aspoň s tou lampou? 

Víš co? Já na to rezignuju. 

Piškot a Čaj 

Pohádka o třech slonech 
afrických 
Byl jeden slon a pak byl ještě jeden slon a pak 
byl ještě jeden slon a dohromady byli tři 
slonové. A víc těch slonů nebylo, protože je lidi 
postříleli. Proto ti slonové byli chránění a žili 
spokojeně v rovníkové Africe. Každý den 
potkávali lovce, kteří stříleli antilopy a žirafy a 
hrochy a zebry a domorodce. Zdálo se jim divný, 
že nikdo zatím nezabil je. Časem si všimli, že 
takové privilegium mají i čtyři nosorožcové.  

Šli za těma nosorožcema a zeptali se jich: „Jak je 
možné, že nás nikdo nestřílí?“ Nosorožci 
odpověděli: „My jsme totiž poslední nosorožci 
na světě a lidé se rozhodli, že nás nevyhubí.“ 

„A to jim nevadí, že jsme čtyři samečkové?“ 

„Možná je jim to jedno. Tak je na to půjdeme 
upozornit.“ 

„Myslíte, že umí slonsky nebo nosorožsky?“ 

„Uvidíme, až dorazíme někam do civilizace,“ 
odpověděli nosorožci a všech sedm zvířat se 
vydalo na cestu. Sbalili si batůžky, dali si tam 
sváču, brču, teplé spodní prádlo a karty na 
dlouhé zimní večery a vydali se na výlet. A šli a 
šli a šli a cestou potkali kouzelnýho dědečka, ale 
protože s sebou neměli žádný buchty (jen chleba 
s máslem), děda jim žádný přání nesplnil. Tak šli 
a šli dál až došli do města. 

Byl tam zrovna generální tajemník OSN na 
dovolené. Asi přijel lovit antilopy a žirafy a 
hrochy a zebry a domorodce. Zvířata si myslela, 
že on je ta správná osoba, která jim poradí. Šli 
do obchodního centra a koupili sáčko a kravatu a 
pěkný boty z pravé sloní kůže, aby udělali 
dojem. Všechno zaplatili kreditkou, na účtu měli 
hromadu peněz, protože v divočině neměli stejně 
kde utrácet. Slušně oblečení ještě zašli do 

restaurace na obídek, ale pro třítunovýho slona 
byly porce celkem malý, takže měli stejně  
hladeček. 

Pak si stopli taxi a konečně se vydali za panem 
generálním tajemníkem OSN. 

Když se s ním konečně setkali, promluvil na něj 
slon: „Vy lidi jste zabili všechny nosorožce a 
ušetřili jste pouze tady naše čtyři kamarády. Ale 
oni to jsou stejně samečci. Nemohli byste to 
nějak vyřešit?“ A pan generální tajemník OSN na 
ně čuměl jak puk. Asi neuměl slonsky. Tak na 
něj promluvili nosorožci, ale ani jim zjevně 
nerozuměl. Asi neuměl nosorožsky. 

Protože sloníci s nosorožci byli ještě hladoví, tak 
snědli generálního tajemníka OSN - stejně s ním 
nebyla rozumná řeč. A když je za to nikdo 
nezastřelil, tak jedli další lidi. Protože lidské 
maso je výživné, slonům se dařilo dobře. Začali 
se množit. 

O mnoho let později byli poslední čtyři nosorožci 
už dávno mrtví, po světě pobíhalo 5,5 miliard 
slonů a někde ve střední Evropě byl jeden člověk 
a pak ještě jeden člověk a pak ještě jeden člověk 
a dohromady byli tři člověci. A víc těch člověků 
nebylo, protože je slonové snědli. 

A zazvonil zvonec a to je konec naší romantické 
pohádky s hororovými prvky. 

Olinka a Kukie 

Kterak trpaslík zabil draka 
Kdysi dávno na jedné fantasy planetě žil trpaslík. 
Jmenoval se Legolas, protože jeho rodiče to 
jméno našli v jedné fantasy knížce. Měl fakt 
hustou sekyru s útočným číslem 27 a ještě 
doplňovala manu. To mu stejně nebylo moc 
platný, protože neuměl kouzlit. Taky měl cool 
štít, ale protože jeho sekyra byla obouruční, nosil 
ho v inventáři. 

Z dalších jeho věciček bylo mitrilové brnění, co 
vzal jednomu elfovi. Pochopitelně mu moc 
nepadlo. 

Trpaslík neměl zrovna nic pořádnýho na práci, 
rozhodl se tedy, že zapíchne draka. Žádný drak v 
nejbližším okolí nebyl, tak navštívil svého 
kamaráda čaroděje a poprosil ho o vyčarování 
town portálu. On mu portál slíbil, ale nejdříve 
mu zadal jeden quest. Musí zabít všechny 
pavouky v jeho alchymistické laboratoři. Ne, že 
by pavouci byli tak zlí, ale čaroděj trpěl 
arachnofobií. Bylo to dost primitivní a tak se mu 
podařilo všechny pavoučky zabít. Potom použil 
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čarodějův town-portál a ocitl se uprostřed 
neznámého města. Koupil si turistického 
průvodce a tam našel mimo jiné i jeskyni s 
drakem. 

Šel si nakoupit zásoby, ale protože už neměl 
moc peněz, musel zajít do zlevněnky. Nakoupil 
si nějaký konzervy, těstoviny, rýži, čínský 
polívky a instantní bramborovou kaši. Vydal se 
na cestu a večer došel k dračí jeskyni. Neměl 
peníze na turistickou ubytovnu a musel spát pod 
širákem. V noci ho přepadl drak. Trpaslík 
zachoval paniku, dal se na statečný útěk a 
zanechal tam všechny své zásoby. Drak mu 
snědl jídlo. Najednou celý zezelenal a padl na 
zem mrtev. Konzervy byly prošlé a drak zemřel 
na otravu botulotoxinem. Od té doby po celé 
planetě koluje legenda o Legolasovi drakobijci. 

Olinka a Kukie 

To byla párty 
„Hepy brrzdej tú jú, hepy brrzdej tú jú, hepy 
brrzdej drahý Véčo, hepy brrzdej tú jú!“ 

Slyšíte to taky? To právě Večerníček slaví své 
čtyřicáté narozeniny. Už od rána se k jeho 
garsonce starého mládence sjíždějí limuzíny. 
Nejdříve vystoupila ochranka a teprve poté 
nějaká ta „Ví Aj Pí“. Párty právě vrcholí. 
Barmanka Maková panenka právě v makovici 
mixuje své proslavené opiové koktejly, Rumcajz 
láduje svoji bambitku žaludy na slavnostní 
kanonádu a vyhazovači Pat a Mat v tmavých 
slunečních brýlích vyvádějí motýla Emanuela, 
který je již značně společensky unaven. Jen 
chudák Maxipes Fík na dvorku smutně vzhlíží 
ke třetímu patru a vyje žalem, že se nevejde 
dovnitř. Večerníček dojetím pláče a přitom 
rozkrajuje svůj narozeninový dort, připravený 
Pejskem a Kočičkou. Původně chtěli upéct 
nějaké skvělé koláčky, ale Rákosníčkovi se 
zpozdila sklizeň. Všichni pojídají dort a baví se 
mezi sebou. Večerníček, snažící se si zjednat 
klid pro děkovný proslov, pustí svoji znělku. Ale 
co se nestalo. Klid nikde. Postavičky začnou 
tančit a pračlovíček se dokonce snaží rapovat. 
Stejně mu ale nikdo nerozumí. Večerníček 
změní taktiku. Se sadistickým úsměvem vytáhne 
CD skupiny Lunetic a vsune ho do přehrávače. 
Když spustí píseň Máma, všichni s hrůzou 
utichnou. Dá volume na max a všichni už sedí na 
svých místech. Děsem ani nedutají. Večerníček 
se samolibě ušklíbne a zmáčkne tlačítko off. 

„Drazí přátelé. Velice vám děkuji a jsem 
neskonale vděčen za to, že jste přijali moje 
pozvání.“ 

„Hmmm, ale mě nikdo nezval,“ ozve se z rohu 
místnosti. Slavný osel s odepínacím ocasem 
sklopí uši i zrak. 

„Dobrá tedy. Jsem rád, že přišli i tací, které jsem 
nezval, a vyřídím si to s nimi po skončení oslavy. 
Nerad vám kazím zábavu, ale při této příležitosti 
bych vám chtěl oznámit, že plánuji pověsit 
čepičku na hřebík. Už mě bolí ruka z toho, jak 
čtyřicet let, den co den, večer co večer, na každé 
obrazovce odhazuji papíry. Navíc se cítím 
poněkud stár na to, abych se ve svém pokročilém 
věku den co den, večer co večer, na každé 
obrazovce ztrapňoval infantilním pohupováním 
na dřevěném koníkovi. Uznejte sami, je to pod 
moji důstojnost a jistě i vy si máte na co 
stěžovat.“ 

„Ano, to je pravda. My tady s Machem si 
myslíme, že je na čase se spojit,“ přihlásila se 
Šebestová. „A proto navrhujeme, založit VOH.“ 

„A co to jako bude?“ optal se Ruprecht. 

„VOH je zkratka, milý Ruprechte. Znamená to 
Večerníčkářské hnutí. Založíme odbory,“ řekl 
Mach s revolučním zábleskem na brýlích. 

„A proč?“ zeptal se Bobek. 

„Protože je ráno,“ odpověděl Bob milionkrát 
použitou frázi. 

„Nechci vám brát iluze,“ ozval se pohřebním 
hlasem kouzelník Zababa, „ale už je poledne.“ 

„Ale já mám ještě noc a na odbory vám kašlu,“ 
řekl Bobek, zalezl do klobouku a k tématu se již 
nevyjádřil. 

„To ovšem není špatný nápad,“ na to Večerníček. 
„To bych ani nemusel odcházet. Založíme 
odbory a prosadíme si svoje. Řekneme 
Janečkovi, že chceme hlavní vysílací čas a ještě 
mu tak pomůžeme k vyšší sledovanosti. Což si 
mezi náma ten vydřiduch nezaslouží.“ 

„Ale co chudáci děti,“ pípla nesměle víla 
Amálka. „Přece nebudou chodit spát tak pozdě.“ 

„V tom nevidím problém,“ oponoval víle pan 
Krbec. „Buďto budou ponocovat, nebo si 
přivstanou a podívají se na Raníček.“ 

„Chá, chá,“ zasmál se Hurvínek, „a nás s 
taťuldou už nebude nikdo vodit za nos.“ 
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„Inu dobrá,“ prohlásil Večerníček, sundal si 
čepici, vytáhl z ní propisku a začal na ni psát. 
„Hlašte mi své požadavky, já je zaznamenám a 
předložíme je řediteli.“ 

Já první,“ zakřičel červík Pepík. „Chci nový, 
velký a zdravý jabko, odrůdu Idaret. Moje 
stávající je nahnilý a červivý. Navíc je to nějaká 
padavka.“ 

„Dobrá, píšu si.“ 

„My s Machem bychom chtěli nový telefon. 
Pažout a Horáček už dávno píšou esemesky a my 
pořád voláme tomu trotlovi, co nechce přijmout 
naši reklamaci, že prý už je po záruční lhůtě. A 
plní nám jenom samý blbiny,“ ozvala se 
Šebestová rázným hlasem. 

„A taky ať nám vymění toho vořecha,“ přisadil 
si Mach. 

„Takže Sony Ericsson K 700 I a jeden zlatý 
retrívr pro Macha a Šebestovou.“ 

„A já bych chtěl pořádný větrák,“ vyndal 
Rákosníček jointa z pusy. „Už mě nebaví každý 
ráno krájet mlhu. Zanedbávám kvůli tomu 
zahrádku a odběratelé si stěžují.“ 

Pejsek zavrčel a kočička vytáhla drápy. 

„Zamítá se,“ rezolutně na to Večerníček. 
„Nemáš tolik hulit. A vlastně proč ti to říkám. 
Stejně to do zejtra zapomeneš.“ 

„Ugh, ugh, Zippo, Zippo,“ zahalekal 
Pračlovíček. Nechtěl čekat na blesk a bolely ho 
ruce od křesání. 

„Tak jo. Že seš to ty. Jeden zipáč pro pračlobrdu. 
A ještě někdo něco?“ optal se Večerníček. 

Manka nesměle zvedla ruku. „Nedalo by se něco 
dělat s výší přídavků na děti? Cipísek už skoro 
prošoupal svoje botičky a děcka v mateřské se 
mu smějí, že nemá Najky jako ony. Jenže ty 
neumí Rumcajs ušít. A náhražky od Vietnamců 
moc dlouho nevydrží.“ 

„To není pravda,“ opáčil Rákosníček. „A já si 
stejně myslím, že lidi málo hulej.“ 

„Tak tak,“ ozval se Spejbl, „kdyby nosil 
dřeváky, neměl by co prošoupat.“ 

„Hulení tady prostě nemá vybudovanou tradici,“ 
mlel Rákosníček pořád svoji a Rumcajs naštvaně 
ládoval bambitku neboje se ji použít proti 
komukoliv, kdo by držkoval. 

„Situaci uklidnil až Večerníček. „Dost, dost. 
Zavolal jsem Janečkovi a každou chvilku příde. 
Musíme být jednotní.“ 

... 

Klika cvakla, dvéře letí, pod plachetkou ředitel. 
O berličce, hnáty křivé, hlas Janečka podoba. 
Večerníček mu hrdě předal papír s požadavky. 
Plešatý ředitel se podíval na čepičku a prohlásil. 

„Dávky vám stejně zamítnou kvůli velikosti 
státního deficitu. Zapalovač? Ne. Mobil a čokla? 
Ne. Jabko? No, možná. Ale Idarit? Ne. Hlavní 
vysílací čas? No, to jste se snad zbláznili.“ 

Ať naléhali, jak chtěli, nebyl ochotný ustoupit 
ani o píď. Nakonec se situace vyhrotila natolik, 
že Večerníček ztratil soudnost a prohlásil: 

„Jestli nesplníte naše požadavky, půjdeme na 
Novu!“ 

... 

Za měsíc na to Večerníček brouzdal na svém 
novém kole s přehazovačkou po kanále TV 
Nova. Na hlavě čepici z časopisu Ano, na sobě 
kostým zajíce Zazy a přiblblý strojený úsměv na 
rtech. 

„Dobrou noc!“ 

Žužla a Stegi 

Sex on the beach 
„To jsou teda líbánky,“ zamyslela se Annie se 
slzami v očích, když si vzpomněla na svůj 
svatební den. Jack, její vyvolený, si vše 
rozmyslel, nechal ji čekat přes dvě hodiny v 
kostele v nádherných a příšerně drahých šatech, 
které Ann a její rodina budou splácet minimálně 
dva roky. Jack, burzovní makléř, nasliboval 
nehynoucí lásku, peníze, kolik nedokáže utratit, 
ale o svatebním dni měl vypnutý mobil a jediné, 
co Annie zůstalo, byly letenky do Thajska, kam 
se chystali na svatební cestu. Byla by to skvělá 
dovolená, nebýt toho parchanta Jacka. 

Špičkový hotel přímo na pláži se skvělou 
obsluhou a vše v ceně ubytování. Když odjížděla 
na letiště, byla rozhodnutá si to pořádně užít. 
Teď, když ležela na pláži a vzpomínala, co se 
stalo, měla jenom chuť se opít. Začala se 
rozhlížet po hotelovém číšníkovi. 

„Sex na pláži,“ po chvíli zvolala. Ten drink vždy 
pili spolu s ním... s Jackem.  

Začala si užívat horkého počasí a když se ozval 
sexy hlas s netypicky jižanským přízvukem 
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angličtiny, zpozorněla... Pomaličku se otočila a 
uviděla JEHO! Srdce se jí rozbušilo tak silně, že 
plážové lehátko začalo poskakovat. Cítila, jak 
kapky potu, které jí stékají po obnaženém těle, 
začínají vřít a pomalu se vypařovat. Nervózně si 
prohrábla své mastné vlasy a vyčítala si, že dva 
dny nepoužila sprchu... Číšník byl prostě k 
sežrání, jen ho na jeden oběd bylo moc. Annie 
pozorovala jeho krásně nabušené tělo, které se 
rýsovalo pod ležérně nedopnutou košilí... Mířil k 
ní! Zastavil se u jejího lehátka a příjemným 
sametovobavlněným hlasem se zeptal: „Přála 
jste si Sex na pláži?“ 

„Jestli znáte nějaké útulné místečko, tak klidně.“ 
odpověděla vyzývavě. 

Číšník na sucho polkl a řekl: „Já myslel, ten váš 
koktejl...“ 

Annie studem zrudla. Avšak ON se k ní nahnul a 
něžně jí zafuněl do ouška: „V pět tu končím a 
rád vám to tu ukážu...“ 

Podal jí drink a jejich prsty se zlehka dotkly... 
Ucítila, jak přeskočila jiskra statické elektřiny. A 
odešel! Celým tělem jí projel mráz a kapky potu, 
které se ještě nevyvařily, se proměnily v led... 
Annie si celý den užívala Sexu na pláži - ten 
koktejl jí opravdu chutnal. 

V pět ji nalitou jak žok vyzvedl a galantně ji 
podpíral... Byl opravdu milý a ukázal jí město, 
ač si z toho moc nepamatovala. Co jí v paměti 
opravdu uvízlo, byly barové záchodky, kde 
vyzvracela cosi, co mělo být thajskou 
specialitou. ON ji poté soucitně nabídl, že ji 
odvede zpět do hotelu. Nějakým nedopatřením si 
asi spletl dveře, protože si pamatovala místnost s 
plno košťaty, hadrami, kýbly a jeho horký 
přerývaný dech. 

Ráno se vzbudila ve svém pokoji. Opice byla 
téměř hmatatelná – s hnědou hrubou srstí a 
příšerně vřeštěla. Taky ji trochu bolela třísla a 
bylo jí děsně špatně. Hm, ale nakonec by to 
mohla být docela dobrá dovolená, napadlo ji 
poté, co spolykala několik prášků na spaní a 
bolení hlavy, a zapila je půl lahví whisky z 
pokojového baru. Vzápětí upadla na podlahu. A 
pomalu se z ní vytrácel život... 

Hanka a Mamut 

Muž, pán tvorstva 
Pršelo. Kapky padaly. Leopold se odvrátil 
od okna a zapnul televizi. Paprsek začal 
emitovat elektrony a na obrazovce se objevil 

pán v kravatě. Zrovinka začínal Leopoldův 
oblíbený pořad Muž, pán tvorstva. Natáhl se 
do křesla a jako správný muž se podrbal na 
břiše a níž. Otevřel jedenáctku Hostana a 
bylo mu dobře jako tenkrát, když ještě každý 
věděl, kde je jeho místo a k volebním urnám 
se od ploten neutíkalo. Ano, tohle bylo to, co 
ho nevíc rozčilovalo – ty hloupé ženy, co si 
snad myslí, že se mohou vyrovnat pánům 
tvorstva – mužům. Jenže svět už byl takový, 
koneckonců i delfíni dnes mají svá práva. 

Náhle se ozvalo rázné zaklepání na dveře. 
Polda vstal, někde uprostřed koše se 
špinavým prádlem objevil nejméně 
páchnoucí trenýrky a obléknuv si je, jal se 
chápati kliky u domovních dveří. Když 
spatřil rušitele své bohulibé činnosti, 
zhnuseně si odplivl, byla to přesně ta typická 
emancipovaná slepice odvedle. Kdyby aspoň 
nedávala vždy všem kolem tak nehorázně na 
odiv ty svoje... názory. 

„Tak co je?“ zeptal se Polda po půlminutě 
jejího civění na jeho trenky. Byla přece jen 
sobota odpoledne a tak nápis středa, psaný 
černým tlustým fixem, který se na nich 
skvěl, působil poněkud rozpačitě. 

 „Já... přišla jsem se zeptat, jestli vám taky 
nefunguje televize,“ odpověděla Ofélie se 
sklopenýma očima a její tváře nabyly barvy 
fuchsiové, až téměř šarlatové. 

„Mně funguje všechno tak, jak má,“ 
odpověděl sebevědomě Polda a významně 
povytáhl obočí. 

Ofélie v tu chvíli zalitovala, že se radši nešla 
zeptat nahluchlé senilní důchodkyně z bytu 
číslo 425, která by ji ztrapňovala otázkami 
na budoucího manžela (ačkoli babka ví, že 
nikoho nemá). 

„Jestli chceš, můžem‘ se na to mrknout. 
Moje nářadí už stejně dlouho potřebuje 
trochu vyluftovat.“ 

Byla tak zaskočena jeho ochotou, že se 
nezmohla na nic, než: „Ano, prosím.“ 

„Já jsem totiž domácí kutil, víš?“ prohodil 
ještě Leopold jakoby naoko ledabyle a 
zřetelným gestem vybídl sousedku, aby šla 
dál. 
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„A to sem mám jako tu bednu dotáhnout 
sama?“ řekla trochu naštvaně, ačkoli ji to 
naplnilo slastným pocitem, že ti chlapi jsou 
opravdu na nic. 

„Jakou bednu?“ podivil se Leopold. 

„Asi tu s kunou, ne?“ ironicky odpověděla 
Ofélie a už se obracela k němu zády, aby z 
bytu přinesla svoji nefungující a jedinou 
společnici na dlouhé večery. 

„Tak já myslel, že kunu máš s sebou,“ 
odvětil lehce lascivně Polda. 

Ofélie byla z těch jeho narážek opravdu 
vytočená a už už měla chuť po něm televizí 
hodit, ale pak si uvědomila, že Poldu 
potřebuje, aby jí televizi opravil, tak všechny 
její feministické zásady šly stranou. Polda si 
přitáhla Ofélii za ruku, až se jeho pupek 
nalepil na její nádhernou postavu a jeho 
chlapský dech, mísící v sobě odér pečeného 
bůčku a chlazené 11°, jemně zamlžil její 
brýle. Ofélii se navalilo, ale pak si 
uvědomila, jací vlastně muži jsou a ona... je 
už tak dlouho sama. 

„No tak, nedělej fórky. Dyť já moc dobře 
vím, vo co tady celou dobu to, vo co tady de. 
Sem přijdeš v tomhle upnutým tričku a civíš 
mi tu do rozkroku,“ snažil se ji Polda nějak 
povzbudit. 

Ano, měl pravdu, přišla ho sem sbalit, ale 
přece mu to nemůže říci narovinu. Polda ji 
štípnul do zadku. Nějakým záhadným 
způsobem se mu její sukně přilepila na ruku 
a jak trhnul, ocitla se náhle Ofélie jen v 
kalhotkách. 

„To je ale šrumec,“ uchechtl se Polda a už 
tlačil Ofélii do předsíně. Jak se naoko 
bránila, podařilo se jí rozbít zrcadlo, strhnout 
věšák a zašlápnout všechny insekty 
pohybující se po Poldově zaplivané zemi. 
Přitom ovšem nějak zakopla, upadla a ve 
snaze zachránit se, strhla Poldu na sebe. 
Praskání rozbitého botníku bylo 
doprovázeno praskáním Oféliina prádla, jak 
je nenasytný Polda strhával s jejího těla. 
Ofélie ani nedýchala, což Polda chápal, 
koneckonců ani jemu se po pár minutách 
dechu nedostávalo. Nejdříve si myslel, že je 

Ofélie tolik vzrušená, ale pak si matně 
vzpomněl, jak v televizi říkali něco o 
vyraženém dechu. No ale co, to bude řešit, až 
to budou mít za sebou. 

Tak to teda po pěti minutách začal řešit. 
Musí ji někam uklidit, než přijde máma, 
jenže ta už stála ve dveřích a na celé to 
divadýlko koukala přes své obrovitánské 
brýle. 

„Ma-mami, mami, já... já ti to vysvětlím,“ 
koktal Polda. 

Jenže, co jí měl říct, jeho mozeček o 
velikosti rajského jablíčka nemohl na nic 
přijít a rajské jablíčko se ocitlo i na jeho 
tvářích v podobě červené barvy. Červík mu v 
jablíčku šrotoval. Měl skvělý život, žil se 
svojí matkou ve 2 + 1, a dobrej flek jako 
dělník u jedné stavební firmy, přece si to teď 
nenechá všechno zkazit jednou blbou 
ženskou, kterou tak rozpálil, že u toho 
zapomněla dýchat. Proč jen musel být tak 
skvělý milenec? Vždyť tohle se mu ještě 
nikdy nestalo, a to už měl za sebou 
milostnou zkušenost s jednou nebo dvěma 
ženami. U té druhé si nebyl jist jejím 
pohlavím, ale zkušenost to určitě byla, a ta 
první se teď na něj dívá se žárlivostí v očích 
zvětšenou brýlemi na dálku. Ta se však 
vzápětí změnila v pokoru, lásku a odpuštění. 
I Polda si uvědomil, kdo je pro něj 
nejdůležitější, nejkrásnější a koho nejvíc 
miluje. Sebral Ofélii ze země, té pod surovou 
silou jeho paží vyletěl z hrdla bonbón, co jí 
zaskočil a v jeho náručí kráčeli oba vstříc 
zapadajícímu slunci, jež se odráželo v 
matčiných kostěných brýlích... 

Bára a 
Rozum 
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HHaaii  ––  kkuu  

Stegi 
Nad mísou stojím, 
do hlubin temných zírám. 
Zlatý vodopád. 
 
Housenka malá 
Hádovi unikala. 
Bude motýlem? 
 
Sladký ptačí zpěv 
omamující. Prýští krev, 
život uvadá. 
 
Marnost největší – 
Cvičení. Nenajdu-li 
dokonalosti. 
 
Vesmírem nahý 
proplouvám každého dne, 
mění se dráhy. 
 
V koruně žluté 
svět voňavý, ovane 
mne, čas zastaví. 
 
Udělej něco, 
zašeptala nesměle. 
A nebylo nic. 
 
Srdce mi bije, 
v ruce kluzká zmije 
- toť onanie. 

Čmelda 
Dlaně a slova 
pohladí, umíš hledat 
v jazyce ticha. 
 
Hledám tvou duši, 
město stínů, ztracené 
v nových fasádách. 
 
Minuta ticha 
za léto, rudý list mi 
spadl do vlasů. 
 
Motýlí křídla 
dnes tančí, lehounce 
se loučí s létem. 

 
Svázána vůlí 
divoká ve svých březích,  
odnášíš smutek. 

Žužla 
Bezpečná ona, 
tahle zebra, co auta 
v klidu si zdolá. 
 
Uši neslyší,  
oči osleply, to jen 
naděje zhasla. 
 
Když dozraje, 
prostě si spadne. Co už?! 
Je na mé hlavě. 
 
Voda prýští po 
mém těle, na duchu je 
mi vážně skvěle. 
 
Ano, řeknou se 
slzou v oku, nakonec 
to skončí v breku. 

Olinka 
Zima se blíží, 
oči se chladem klíží. 
Ano, už jdu spát. 

Rozum 
Žaludek zpívá 
bez snídaně elegii 
žebráckých kapes. 
 
Desire 
Bezcitná mrcha 
schovaná za lásku, sžírá mě 
skrze libido. 
 
Despire 
Deštivý šepot 
pižmem vonící trpělivě 
rdousí naději. 
 
Delirium 
Za zlatou rybkou 
žene se bez dechu, aby pak vše 
změnila v duhu. 

 
Destiny 
Nejvyšší kráčí 
napříč slepotou, labyrintem 
nejistých zítřků. 
 
Dream 
Pod padlou hvězdou 
za maskou noci zdobí prachem 
sny zapomnění. 
 
Destruction 
Jedinou ranou 
zničí planetu, aby z jejích střepů 
vznikl nový svět. 
 
Death 
Umrlčí zvony 
bijí na poplach, když věnuje 
svádivý úsměv. 

Bára 
Omluvte duše 
v těle, když spojeny jsou 
jen do postele. 
 
Tvou pouť zabíjí 
zpěvy Pluta, kde hloupý 
měsíc zachází. 
 
V poledním hluku 
uviděl jsem z kanálu 
zelený frisco. 
 
Stegi mi řekl: 
Seš fakt fotogenická. 
To se neříká. 
 
Samota není 
nic pro mě. Chci být pořád 
s tebou. Nebo ne? 

Piškot a Čaj 
Slovo je zbraní, 
kterou básník vládne dál, 
beze strachu sám. 
 
Řeka teče kol, 
zvukem mezi prstem tvým, 
míří dál a dál. 
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Hyňas 
Nenech se zlákat 
pochybným kamarádem. 
Otevře potom? 
 
Ó Zarathuštro! 
Plamenná řeka snivá. 
Pole kamení. 

Ondera 
Přijde den jasný. 
Paprsky živelnými 
píšu já rýmy. 
 
Jak v noci temné 
a bez hvězd třpytivosti 
– člověk pln zlosti. 
 
Bez kapky vody 
na zakleté planině 
– do ráje schody. 
 
Šlechetné cíle... 
co už?! O nich možno číst, 
když není co jíst. 
 
Nevím co více 
přát bych si mohl, nežli 
hořet jak svíce. 
 

Nevědět, neznat, 
zavřít se ve skořápce, 
utonout v kapce. 
 
Života řeku 
proplouváš za rachotu 
zpěvu i skřeků. 

Čiki 
Sen 
Vesmírné prázdno 
a v dálavách odlesk hvězd. 
V půli všech cest. 
 
Osud 
Slyším znít zvony 
zahradou nejstaršího 
nevidoucího. 

Mamut 
Zazníce tichem 
myšlenky čisté, krásné 
ve světě lidí. 
 
Přichází přítel, 
když jsem sám, to má mysl 
tiše promlouvá. 
 
Čas zbarvil listí 
stromů kol, mě slunce svit 
domů provázel. 
 

Vše záblo sněhem  
prvním letos, však smích 
dětí zahříval. 

Maruška 
Dřevo voňavé, 
vzpomínka na první tón 
hudba se line. 
 
Síla objetí 
a pevný stisk života, 
dva jsou jak jeden. 
 
Med a samota, 
letní odraz v čaji 
– radost života. 
 
Hraje si vánek,  
listí zpívá o zimě,  
stromy ožily. 
 
Žluté světlo dne, 
kdy provází mě tanec 
paprsků slunce.  
 
Tichá zahrada 
za zdí, světy dělící, 
skýtá mi úkryt. 
 
Teplo domova, 
zář sluneční, matoucí 
neznalost bytí. 

ČČaajjoovvéé  rreefflleexxee  

Tuareg 
Čmelda 
Pohádka evropského rána 
s chutí Indie, 
stovky kilometrů 
v jednom šálku,  
vůně máty, 
i pot plantáží. 
 
Dálka sládne na jazyku 
a kdesi v povědomí 
svíravá touha 
to vše jednou poznat. 
 

Darjeeling 
Špunt 
Horský svah prokvetl 
houževnatý tón. 
Slyším v něm ozvěnu dálek. 
Pomalu mizí v nedohlednu 
s myslí na křídlech. 
 
Jejich odlesky v misce 
snad vydrží navěky, 
ačkoli 
jsem ji vypil. 
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Mate  
Čaj 
Je lehce nahořklý 
jako život sám, 
však jen než si naň přivykám,  
svou sladkou vůní přislíbí, 
že určitě se ti zalíbí, 
tou barvou volá do světa, 
jak v seno tráva zakletá. 

Rooibos 
Maruška 
Barvy podzimu v kalíšku tonou 
a pampelišky znova vykvetly. 
Spínám ty květy sluneční sponou, 
jež tmavé tóny čaje prosvětlí. 
 
Když tvář zabořím do té kytice 
a omráčí mě medu vůně, 
vím, vyrostl v černé Africe 
a narodil se v jejím lůně. 
 
Přináší mi pohodu a uvolnění 
a tělem se mi teplo rozlévá. 
Nechám se unést proudem snění 
a chuť, ta ve mně prodlévá. 

Assam  
Žužla 
Černý čaj, avšak barvy žluté, 
to poznala jsem podle chutě. 
Jeho vůně není komická,  
je spíše normální, typická. 
Ovšem příchuť nahořklá je, 
nevadí, toť cukr zreguluje. 
Dočetla jsem se, že je to směska, 
poprvé piju ho dneska. 
Obdivuju sběrače z Assamu, 
že při sklizni nespadnou ze svahu. 

Pu-erh 
Rozum 
Zatuchlá tajemství císařských sklepů, 
sevřené útroby plesnivé pachuti 
jak květy zla, co tiše kradu ti 
ze zahrad yunnanských vesmírných světů. 
 
Zčernalá královno, matko mých bolestí, 
ukrytá tiše v ztemnělých srdcích, 
hledajíc tebe v soumračných nocích, 
posledním douškem pohřbím tvá tajemství. 

Chryzantéma ze Zlatých 
hor 
Stegi 
Slepý stařec na hoře 
s nadějí k bohům vzhlíží. 
Srdce uvázáno v pokoře, 
zda stín dne neublíží. 
 
Jezero kalné dešťové 
odráží mrtvé nebe. 
Nenavštíví jej poslové 
z hvězdy, která nezebe. 
 
Vysoko mezi kameny 
starý muž tiše sténá. 
Bod botou symbol zlomený: 
jediná chryzantéma. 

Tie Kuan Yin 
Hyňas 
Železná bohyně 
Tie Kuan Yin 
zlatem se opásá. 
V tekutou vtělí 
se rtuť. 
Moudrost se skrývá, 
kde chuť 
opojná. 
Potěcha srdce 
světlo vtrhne  
v temný stín. 
Pablesky kouzelná 
zlatem se opásá: 
„Jsem bohyně 
Tie Kuan Yin.“ 

Kenya Milima  
Mamut 
Barva medu pilných lesních včel 
a teplo v dlani. Jazyk se lehce chvěl 
tou chutí jemnou, lehce nesmělou, 
znějící v ústech tou chvílí setmělou. 
 
Nahořklý požitek prý z černého světadílu 
má v sobě cos, snad tajemných dálek sílu. 
To malinký ostrůvek klidu v životě dlouhém 
a okamžik laskavého tepla jsou v doušku 
pouhém. 
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Květinový Pu-erh 
Piškot 
Chuť výrazná, jemně medová, 
barva nazlátlá – spíše hnědavá, 
chutí volá po jasmínu, 
na tom nemám žádnou vinu. 
 
Složení má velmi tajné, 
lístky dlouho uchované, 
květy růží, jasmínu 
zbytek chuti dají mu. 
 
Líbí se mi jeho vůně, 
sladká medu tapeta, 
pro ni moje srdce stůně, 
s barvou jeho proplétá. 

White monkey  
Čiki 
Slunce už pomalu vybledlo, 
sedím v mlčenlivém pavilonu. 
Vítr zanáší sem vůni rýže.  
Tonu. 
 
Vlahý večer čeří hladinu, 
jak bych cítil na své tváři 
bílou ruku tvoji... 
 
V tuto hodinu. 
 

 

MMoottttoo  
Stála tam na ulici s opicí, 
co bejvá takhle po ránu. 
Už je to pro ni tradicí, 

že po ránu je vážně na ránu. 
 

Když každou noc takhle propaří 
s kámošema na dydžině, 

to se jí pak nic nedaří 
– život je fakt svině. 

 

Poděkování za motto Literárního víkendu patří nejmenované dívce v týmu organizátorů. 
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