


 Slovo úvodem 
 
 Velmi mě těší, že se Vám dostala tato kniha do vaší čtečky. Jedná se 
malou sbírku mých autorských povídek, která je zdarma k dispozici k 
přečtení. 
 První povídku jsem napsal z donucení na střední škole. Jelikož měla 
kladný známkový ohlas a vylepšila mi průměr před rodičákem, vycítil jsem 
šanci a díky slohovým útvarů si lepšil známku stabilně. Ověnčen úspěšným 
zdoláním zkoušky a stále v psacím laufu jsem pokračoval s povídkami ještě 
nějaký čas a po překročení třiceti kousků jsem si vlastoručně vydal malou 
sbírku (Dobytí východního pólu). Povídky jsem zkoušel posílat i 
humoristického časopisu Trnky-brnky, kde byla řada z nich otištěna a 
honorována. To byla další věc, která povzbudila ve psaní a tak vznikla 
druhá vlastoruční sbírka (Rychlé pípy). Během studia na VŠ postupně 
dostávaly přednost jiné koníčky a povinnosti, až jsem se přestal psaní 
věnovat úplně.  
 
 Celkem jsem napsal téměř 70 povídek, které jsem sesumíroval do 
velké souhrnné knihy. Kniha, jenž právě prohlížíte a je zdarma ke stažení, 
obsahuje 20 z nich. Tedy 15 povídek, které jsem vystavil k přečtení na svém 
webu a 5 povídek navíc jako bonus. 
 Doufám, že Vám mé povídky udělají raost a trochu zpříjemní den. Za 
případné ohlasy budu upřímně rád. 
 pozn. Celkově jsem sepsal téměř 70 povídek, které jsou všechny 
dostupné v e-knize "POVÍDKY". Pokud Vás tedy mé povídky zaujaly, 
kontaktujte mě o celý souhrn. Více informací najdete na www.pkweb.eu 
 Pavel Kohout 
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 1.    NA PRKNA CO ZNAMENAJÍ SVĚT 
 
 Znal jsem jednu holku. Jmenovala se Anastásie, ale já ji říkal Ano, 
jelikož mi dělalo problémy vyslovit celé její jméno. Byla to takový ten učený 
typ. Chtěl jsem ji něčím okouzlit, ale nevěděl jsem jak. Já, hospodský 
povaleč, kterého učenkyně přehlížela jak velbloud ledního medvěda. Bylo 
mi jasné, že pozvání na panáka, nebo lístky na fotbal, bude pro ni stejně 
nepochopitelné, jako když dáte chrobákovi místo jeho kuličky trusu zlatý 
dukát. Nezbývalo tedy než přemýšlet nad vhodným trusem pro učeného 
chrobáka. 
 Koupit jí nové brýle jsem neuměl, jelikož jsem nevěděl kolik má dioptrií, 
nebo zdali už to není dalekohled. Další nápad  byl knížka. Jenže co? Já, 
jelikož jsem za celý život přečetl maximálně televizní program a to jen 
mimořádně, jsem přece nemohl vybírat dárek pro takovouhle čtecí mlátičku. 
A pak to přišlo. Moje myšlení vyvolalo bouřku. V hlavě blesk, v srdci hrom a 
v kalhotách déšť. Náhle jsem poprvé za život poznal, co je to skvělý nápad. 
No co skvělý, dokonalý. Z ničeho nic jsem vyskočil, až jsem převrátil celý 
stůl i s půllitry ostatních štamgastů. ,,Lístky do divadla!", zařval jsem na 
celou hospodu. ,,Hele, vole, ty už radši víc nepij!.", komentoval mou radost 
vrchní. Neměl jsem čas mu něco vysvětlovat, chvátal jsem jak o život, 
jelikož jsem znal svého pamatováka, který stále stávkoval a naschvál 
vypínal. 
 Půl dne jsem běhal po městě a hledal nějaké divadlo. Až konečně. Vlítl 
jsem dovnitř a vyhrkl ze sebe, že chci dva lístky vedle sebe. ,,Srandičky si 
dělejte z někoho jinýho!", zněla překvapivá odpověď. Jelikož mi na tom 
hodně záleželo, místo zmlácení jsem se dal do trpělivého vysvětlování. On 
mi za to se stejnou trpělivostí zase vysvětloval, že nejsem v divadle, ale v 
museu. Jelikož jsem člověk inteligentní, ihned jsem pochopil, akorát mi bylo 
líto té ztráty tří hodin. Po dalších pár hodinách  jsem objevil  plakát s 
adresou divadla Semtamfór. Ana samozřejmě souhlasila, že prý tam ještě 
nebyla. Lístky byly hned na druhý den.  Nedočkavostí jsem nemohl usnout, 
protože jsem v divadle v životě nebyl. Toho dne odpoledne jsem byl ještě u 
kamaráda. Pekli jsme husu a popíjeli. Na poslední chvíli jsem se odtrhnul a 
chvátal do divadla. Pozdě, už začali hrát. Hledal jsem vstup do hlediště, ale 
marně. Místo toho jsem vběhl na prkna, co prý znamenají svět. Moje funění, 
vytřeštěný výraz, umaštěná teplákovka a podnapilost vzbudila u diváků 
bouřlivý smích. Herci však zachovali klidnou hlavu a zapojili mě do hry: 
,,André, kdes byl celou dobu?". ,,Na huse, vole", perlil jsem ve svém 
hereckém debutu. Hra se ubírala náhle úplně jiným směrem a ze mě se 



stala hlavní postava. Na konci představení, při tzv. děkovačce, jsem 
neudržel své tělo a praštil s ním o zem. Bouřlivý potlesk ještě umocnilo moje 
zděšené zvolání; ,,Kde jsou záchody, ale rychle!". 
 To byste nevěřili jakou ze mě toto představení udělalo hvězdu. V 
divadle mám již stálé angažmá a jezdíme i do zahraničí. Nyní patřím mezi 
smetánku. S Anastásií jsme dokonce zasnoubeni a nyní si vybíráme dům, 
kde strávíme život jak dvě hrdličky. Hlavně co nejdál od těch pofidérních 
pajzlů, jelikož k smrti nesnáším a pohrdám tzv. hospodskýma povalečma. 
 
 2.    MRAZY. MRAZY. MRAZÍČKY 
 
 Ráno jsem se probudil opět naprostou zimou. Takovéhle počasí 
nepamatuji určitě od dob mamutů. A ke všemu si v teplárně stávkují kvůli 
platům. Hrůza, ale mě nezbývá stejně nic jiného, než vstát z postele a 
vyrazit jako každý den do práce. Tak jsem setřásl z peřin jinovatku, 
zapalovačem rozmrazil zledovatělé brýle a svlékl pyžamo. Tento rituál mi 
denně zabere minimálně dvacet minut. To víte dvoje tepláky, kamaše, 
čtvery fusekle, nějaké mikiny, trička, zimní bunda, rukavice, čepice a pod 
tím vším neprodyšný neoprén a vložky s křidélky, abych byl v suchu a 
bezpečí. Poté mě čeká cesta do koupelny, kde se jak na potvoru pokaždé 
rozmáznu na zledovatělých dlaždičkách. Po tomto protaženi ještě jen tak z 
principu zkusím otočit kohoutkem, zda-li již neteče voda. Hmm, neteče. Na 
záchodě už se mi nějak hromadí přebytky, jelikož zamrzla veškerá voda, 
tudíž nefunguje ani splachování. Ale mě nezbývalo stejně nic jiného, než 
zase přihodit. V kuchyni jsem odloupnul opět ten největší krápník od stropu, 
abych si mohl uvařit kafe. K snídani jsem měl jako obvykle marmeládovou 
dřeň, poté si obul brusle a vyrazil do práce. 
 Výtah nám v činžáku nefunguje a tak jsem zase musel po schodech. 
Ve čtvrtém patře jsem po cestě pozdravil pani Krompáčovou, která jako 
každý den nevybrala zatáčku a rozplácla se o zeď i se saněmi. Je mi jí lito. 
Taky mi je líto, že nikdy před ní nedokáži zabrzdit a tak se válíme do 
přízemí oba. Dost často ještě ve třetím patře přibereme paní Sedláčkovou, 
která se šplhá nahoru po zábradlí z noční směny. Když jsme vylítli na 
chodník, srazili jsme ještě jednoho lyžaře a až jsme se rozmotali a posbírali 
své věci, všichni jsme si zanadávali na počasí a na teplárnu. Poté co jsme 
se rozešli, já ještě chvíli zůstal stát na ulici a pozoroval děj kolem sebe. 
Připadalo mi legrační vidět marně se snažící autobus zabrzdit, jenž svými 
kličkami mezi auty připomínal Jágra s hokejkou. Protihráči však byli silní. Do 
cesty se postavil kamion, který stejně proti autobusu neuspěl. Dostal takový 



bodyček, že vlítl až k divákům. To však nemůže zůstat bez potrestání. 
Rozhodčí v modré uniformě zapískal a bruslil k řidiči. Vypadá to na osobni 
trest, ale mě to dál nezajímalo. Chvátal jsem ještě do obchodu pro svačinu. 
V současné době nefunguje nic tak dobře jako chladící boxy na potraviny. 
Takhle vychlazené pivo jsem už dlouho neměl. Rozbil jsem tu skleněnou 
láhev a celou cestu do práce lízal ten svůj pivní nanuk. Po cestě jsem ještě 
potkal eskymáka, který si objednával stěhovací vůz, že prý se sem přesídlí 
s celou rodinou i s iglú. 
 V práci bylo vše tak jak má být. Letlampou jsem si rozmrazil zámek od 
kanceláře a poté jsem našel na stole dopis. Nebyl to jen tak obyčejný dopis, 
byl přímo z ministerstva. Celý nedočkavý jsem ho rampouchem otevřel. 
Hurá! Zvýší mi plat. Už nebudu muset stávkovat a při tom takhle nechutně 
mrznout, už zase můžu rozmrazit podřízený a zase spustit topení. To to ale 
trvalo. Už jsem myslel, že tu zimu nepřežiji. 
 
 3.    DOTEK PŘÍRODY 
 
 Celý svůj život trávím v jednom panelákovém bytě. Tady  jsem se 
narodil, tady jsem se naučil chodit, tady jsem zažil svůj první táborák a 
dokonce jsem se tu naučil i jezdit na motorce. Peníze si vydělávám přes 
mobil a jídlo si nechávám vozit až do bytu. Jsem prostě novodobý, moderní 
člověk, akorát mi někdo kdysi vnucoval svůj staromódní názor, že bych měl 
taky přijít mezi lidi, či někam vyrazit. Že prý nejsem v kontaktu s přírodou. 
Pche! Vždyť mám televizi a tam dávají každou sobotu ráno záběry z 
přírody. V pokoji mám kytku, sice umělou, ale zato krásně zelenou. Vedle 
počítače mám myš a nad postelí mám plakát s kozami. 
 Jednoho zvláštního odpoledne jsem vylezl z postele a z ničeho nic se 
rozhodl, že teda vyrazím za dveře svého bytu a to hned. Hned zítra. Ano, 
hned zítra se začnu balit. Uplynulo dvanáct dní, třináct hodin a čtrnáct minut 
a já vyrazil poprvé mimo svůj byt. Zhluboka jsem se nadechl a cítil ten úplně 
jiný vzduch. Nechal jsem se chvíli unášet tou krásou. Připadal jsem si jak 
správný čundrák. Uchopil jsem tedy svůj kufr na kolečkách a igelitky a 
vyrazil vpřed. Cesta se náhle rozdvojovala. Jelikož jsem byl pln sil a elánu, 
vydal jsem se po té, co vedla z kopce. Trochu jsem se bál , jelikož cesta 
nebyla nikterak značená, ale věřil jsem svým orientačním schopnostem. 
Čas utíkal a já se čím dál tím víc vžíval do duší trempů. Připadal jsem si, že 
jsem úplně srostl s přírodou. Dokonce jsem uvažoval, že bych na okamžik 
vypnul svůj mobil. Už jsem se taky těšil, jak cigareta na zapalovač, až budu 
stavět stan. Proto jsem nelenil a začal hned. Byla tu pěkná mýtinka. Po 



postavení stanu jsem si udělal trampskou večeři, na plynovém sporáku. 
Udělal jsem si hranolky na oleji a smažený řízek a rajčatovým kompotem. 
Potom jsem ještě ohýnek na sporáku nechal hořet, aby to byla ta pravá 
atmosféra. Táborové písně jsem neznal, tak jsem si zazpíval alespoň 
hymnu, ale zato třicetkrát, sundal kravatu i oblek, převlékl se do pyžama a 
šel spát. Byla klidná noc. Nebylo slyšet žádné zvíře a ani větříček 
nezafoukal. V hlavě jsem si před spaním  promítal o co jsem v životě do teď 
přicházel, o jaké dobrodružství se okrádal a dospěl k závěru, že budu muset 
takhle vyrazit častěji, třeba ještě jednou. Možná. Za pár let. 
 Ráno mě  probudila jakási paní, asi taky čundračka. Šla okolo mého 
stanu s taškami nákupu a dívala se na mne jak na blázna. Vstal jsem tedy a 
začal uklízet stan. V tom se zase objevila ta pani, ještě se svou čundráckou 
partou. Ta jejich vedoucí, co se představila jako domovnice, pak na mě 
začala hulákat, co prý si to dovoluji stavět stan přímo na mezipodestě 
schodiště v paneláku. Hned jsem se tedy vydal zpět domu a věděl jsem že 
už o mě nikdo nebude říkat, že nejsem v kontaktu s přírodou. 
 A tak končí příběh o mé nejdelší cestě z mého bytu. Mám na to i 
svědky. Prý až na schodiště. To ještě nedávali ani v televizi v těch pořadech 
o přírodě. 
 
 4.    JAK JSME ZAHÁNĚLI HLAD 
 
 Část svého života jsem přebýval na kolejích. Nemyslím tím mezi 
kolejnicemi, na pražcích, mezi výkaly, ale koleje vysokoškolské. Bydlel jsem 
na pokoji s Plaváčkem a bylo to celkem fajn, jelikož jsme byli oba od přírody 
rozumný, pořádný, se smyslem pro čistotu a úklid. 
 Jednou situace vyplynula tak, že jsme zůstávali na svém pokoji i přes 
víkend. Nad touto celkem normální záležitostí se vznášel jeden temný mrak 
jménem hlad. Nadešel čas oběda a my se museli rozhodnout, co budeme 
jíst. Víc hlav víc ví, ale také jí. Na restauraci jsme neměli peníze a na 
žebrání zase kuráž. A tak jsme se v mírné obavě vrhli k ledničce a začali se 
přehrabovat v zásobách. V dolní části ledničky se rozprostíral bílo-zelený 
mech z rozpadlých bucht, z nějž vyčnívala mohutně vyklíčená cibule, po níž 
šplhali jakési záhadné žížalky. Naše hladové zraky upoutala sekaná v 
poličce. Jak se později ukázalo z naší sekané se během těch pár týdnů 
vyvinula inteligentní forma života a z ledničky nám utekla. Ale nebyla to 
zrovna atletická sekaná, jelikož se pohybovala celkem pomalu a ke všemu ji 
ještě brzdil ten nános prachu na podlaze, takže měl Plaváček dost času, 
aby sáhl ještě po loveckém salámu a hodil ho po sekané. Salám taky nebyl 



léty zrovna z nejmladších a ke všemu se z něj nejspíše stal voják z 
povolání. Byla z něj prostě zelená guma. Jak se ukázalo, sekaná byla 
chytřejší než my a našemu útoku se vyhnula. Salám se odrazil od země a 
prolétl oknem. To se však dotklo naší cti a tak jsme se odhodlali k 
nekompromisnímu honu  na potravu. Potřeny vrstvou prachu, jenž sloužila 
jako maskování, za opaskem a po kapsách munice z několikaměsíčních 
zásob  rohlíků, jsme nejprve uspořádali bojovou poradu a rozdělili si funkce. 
Já byl pěchota a Plaváček ostřelovač. Já se vydal vpřed plížením, zatímco 
Plaváček vyskočil na postel, aby měl lepší přehled. Svým skokem do peřin 
způsobil mohutné rozvíření prachu, které prospělo spíše nepřátelské straně. 
První raněný jsem byl já, jelikož Plaváček ukvapeně vymrštil tři rohlíky, když 
za prachovou clonou údajně rozpoznal nějaký pohyb. Můj první dojem na 
tupé rány do hlavy byl, že útočí sekaná, střelbu jsem proto vší silou oplatil. 
 Až když jsme vystříleli celou munici a prach se částečně rozptýlil skrze 
rozbité okno, mohli jsme zpozorovat škody a to nejen na pokoji, ale i na 
svých tělech. Jenže boj neskončil, navíc, když sekaná provokativně vyběhla 
z pod postele a navíc, když Plaváček objevil modernější zbraně. U skříně 
vzal ponožky, jenž zde byly opřené a několik měsíců vyčkávaly na tuto 
příležitost. Ponožky byly na boj jako stvořené, jelikož pevně držely tvar a 
měly i účinek halucinogenní. Jenže sekaná zase překvapila svou chytrostí a 
utekla z okna. Plaváček skočil za ní a já za Plaváčkem. 
 Možná by se mohlo zdát, že pád ze sedmého patra musí být smrtelný, 
jenže my jsme vyvázli jen s pár zlomeninami, jelikož jakoby jsme s tím 
počítali, pod okny jsme měli slušnou hromadu odpadků, jenž nás zachránila 
a my si tak mohli dopřát spokojený oběd a to dokonce i s krmením od 
sličných sestřiček v místní nemocnici. 
 
 5.    ZEMĚPISNÁ POMSTA 
 
 Otevřeně přiznávám, že jsem měl na základní škole problémy ze 
zeměpisem. Nikoli však vlastní vinou, jelikož jsem měl na zeměpis vrozené 
vlohy a dokonce mě i bavil. Jenže náš kantor mgr. Jaroslav Zeměkulička se 
mi snažil předmět otrávit tím, že mě stále psychicky srážel, nedoceňoval mé 
kvality a dokonce mě nechal propadnout, když si na mě při posledním 
zkoušení schválně připravil podrážející otázku, abych ukázal na mapě světa 
řeku Nil. Samozřejmě, že jsem věděl, že voda se značí modře, takže mi to 
nedělalo žádné problémy, jenže on mě s výsměvnou opravou, že prý to je 
nějaký Tichý oceán, poslal zpět do lavice. Ani po letech jsem mu to 
nezapomněl a právě teď nadešel čas pomsty. 



 Jsem přesvědčen, že až učiním svůj připravovaný, světový objev a v 
televizních rozhovorech se zmíním o Zeměkuličkových špatných kvalitách, 
pukne vzteky. 
 Plán byl jasný. Jelikož v objevení severního a jižního pólu již mě někdo 
předběhl a tudíž zbývají už jen dva, nebylo času nazbyt. Rozhodl jsem se 
pro východní. Podle zmiňovaných, předchozích výprav jsem se teple oblékl, 
na půdě vyhrabal saně, zapřáhl do popruhů našeho jezevčíka Stáňu a sbalil 
dostatek jídla. Cesta utíkala rychle a přesně podle mých představ. Po 
několika týdnech cílené trasy, přesněji v Děčíně, mě zradil  můj tažný pes a 
nechtěl již dál. Marně jsem mu vysvětloval světovou důležitost naší výpravy, 
prostě se dál už nehnul. Posadil jsem tedy Stáňu na saně mezi zásoby 
potravy a pln odhodlání se jal tažení sám. 
 Neuběhlo ani půl dne a já zjistil, že zmizela většina zásob a sabotér 
Stáňa se skulil na zem, poté zvolna vstal a vydal se na cestu k domovu. V 
tomto období nastal kritický bod, kde by se celá řada výprav zarazila a 
otočila, ale já se svým odhodláním vyrazil poklusem vpřed, rozhodnut i 
žebrat, neboť jsem doufal v pochopení a pomoc lidí. 
 Nyní jsem teprve poznal závistivou lidskou povahu. Nejen, že když 
jsem prosil o pomoc, vykládaje o své misi dobytí východního pólu, mě 
nepodpořili, ale někteří mi výpravu dokonce rozmlouvali, že prý východní 
pól neexistuje, na což jsem odpovídal stroze ,,zatím, vy neznalci." 
 Ale abych nekřivdil všem. Byli i tací, kteří se se mnou fotili, dělali 
rozhovory ba i někdy interwiev a všelijak mě podporovali.Někteří mi darovali 
lyže, jiní třeba šálu, kulicha či speciální formu na koule pro sněhuláka, že 
prý se mi to bude na pólu hodit, ačkoli je červenec. 
 Jednoho dne mě oslovil nějaký pan doktor Šušulka a tajně mi řekl, že 
prý má východní pól schovaný doma na zahradě a pozval mě se naň 
podívat. A skutečně. Ležel tam schovaný v křoví, prý aby ho nikdo nenašel. 
Nejen, že mi pan doktor ukázal i pól západní, ještě mně u sebe ubytoval. 
Líbilo se mi zde, neboť tu bylo spoustu zajímavých lidí, i když po pravdě 
řečeno, někteří mi připadali trochu blázniví. 
 Jelikož můj objev nebyl tak doceněný, jak jsem si zprvu představoval, 
rozhodl jsem se učinit objev daleko větší, aby má pomsta byla mohutnější a 
Zeměkulička pukl většími vzteky. Můj spolubydlící mi poradil, abych našel 
konec světa. Jak můžete posoudit sami, bydlím s naprostým hlupákem, 
jelikož každý přeci ví, že konec světa neexistuje, ale přeci mě jeho nápad 
inspiroval.  Nyní každý den procházím zahradou, každé křoví a každý kout 
a hledám ono místo, kde je začátek světa. 
 



 6.    DIVADLO vs. HOSPODA - Výňatek z kroniky obce Husopšouky 
 
 17. červenec 
 Ze všeho nejdříve bych rád apeloval na článek pana účetního 
Lakomyla, jelikož jeho příspěvek se mě hluboce dotkl a urazil. Zejména 
protestuji proti slovům, že já, místostarosta Dopsal, jsem se minulý týden 
zchmelil na schůzi v místní hospodě a sexuálně Lakomyla obtěžoval. Vždyť 
on není vůbec můj typ. A to, že bych dělal po půlnoci striptýz na stole, se 
také nezakládá na pravdě, jelikož jsem byl nahý již od desíti. 
 Další příspěvek by se hodilo orámovat červeně, neboť se jedná o 
největší mezník v historii naší obce.  Usídlila se u nás herecká skupina 
Hamleťáci, přesvědčila značnou část procent obyvatel naší obce, konkrétně 
traktoristu Zjeva a dojnici Hupkovou a společně prosazují zřízení obecního 
divadla. 
 
 19. červenec 
 Na obecní schůzi bylo divadlo odsouhlaseno polovinou členů, hned 
poté co pan Žíněnka přednesl svůj referát s názvem "S divadlem dveře 
Evropy otevřené" a druhá polovina také zvedla ruce pro, neboť vůbec 
netušila, co to divadlo vlastně je, tudíž převládla zvědavost. Proti byl jen 
hospodský Bečka, neboť se obával, že se bude míň pít. Divadlo bylo tedy 
odsouhlaseno, tudíž jsme museli rozhodnout, kde se bude hrát. V úvahu 
přicházel kravín, kostel, dům důchodkyně Novákové, ale zde by se muselo 
čekat až umře a hospoda. Kostel zatrhl farář, kravín JZD, neboť jsme třetí v 
dojící lize díky kapitánce Vemenové a zrušit hospodu byl až krajní bod, 
tudíž budeme čekat na úmrtí Novákové. 
 
 21. červenec 
 Čekání nám připadalo nekonečné. Pozvali jsme tedy Novákovou mezi 
nás a na rovinu jsme jí vše vysvětlili a zeptali, jak dlouho ještě chce žít. Poté 
kolega Žíněnka apeloval na Novákovou s přednáškou o ústupu jedince před 
zájmem celé obce. A když neuspěl ani Žíněnka, bylo jasné, že po dobrém to 
tedy nepůjde. Proti násilnému odstranění se však Nováková bránila, že by 
chtěla divadlo také vidět, tudíž vystoupil pan starosta se slzami v očích s 
návrhem o zrušení hospody. To vyvolalo rozdílné názory. Vyjmenuji jen 
některé. Hospodský Bečka: ,,Vy jste se zbláznili?!" Traktorista Zjev: ,,A co 
budeme pít?" Já: ,,A kde bychom měli schůze?" Agrárnice Vemenová: ,,Kde 
by mi předávali hlavní cenu dojičky?" A naproti tomu Hrázek: ,,Když k nám 
zavítala kultura, všechno musí stranou." A poté nám pan Žíněnka opět 



přednesl svou práci "S divadlem dveře Evropy otevřené". Diskuse byla 
ukončena s tím, že než abychom se poprali, ať rozhodne lid a to na základě 
soutěže. Datum rozhodujícího klání bylo stanoveno na 30.července. 
 
 29. červenec 
 Obecní výbor v obavách, že je to naposledy,  zavítal hromadně do 
hospody a do jednoho jsme se zorali, abychom měli na zítřek vyčištěnou 
hlavu. 
 
 30. červenec 
 Toto měl býti den souboje divadla proti hospodě. Mělo se ukázat kdo 
koho skolí a dopadlo to tak, že jsou skolený všichni. Hamleťáci byli v 
hospodě již od rána, aby si prohlédli prostředí a Bečka pil už třetí den v 
kuse, prý aby neměl pak trému. Soutěž se tedy nekonala, ale stejně jsme to 
oslavili. Celá obec odsouhlasila, že tu bude hospoda, klubovna i divadlo v 
jedné místnosti. 
 
 1. srpen 
 Divadelní soubor Hamleťáci se přejmenoval na Soubor zrezivělé pípy 
a započal nacvičovat nový repertuál. Jako první by se měly hrát hry "Výlet s 
opicí", "Kdo nepije s námi, pije proti nám" a scénáristická prvotina účetního 
Lakomyla  "Opilý Dopsal na stole hopsal" 
 
 Nechť divadlo vzkvétá 
 Napsal Dopsal 
 
 7.    JAK JSME PILI BETON 
 
 V naší vesnici působí naše důchodcovské komando již pěknou řádku 
let. Do kostela nechodíme, jelikož většina z nás ani nevěří v boha a to od 
stejného okamžiku. Ateisty z nás udělal pohled na starou Šebestovou, jak 
se říká, jak ji pánbů stvořil. Od té doby místo abychom lezli po kolenou pod 
křižem, radši lezeme po čtyřech z hospody. Nedávno na kraji naši vesnice 
otevřeli novou krčmu a my u toho samozřejmě nemohli chybět. 
 Po vsi jsme byli známí a tak nám již rezervovali místa pro celou naší 
eskadru. Obsadili jsme tedy celý čtyřmístný stůl a dali se do boje proti 
střízlivosti. Mezitím slepý dědek Mrázků našel struhadlo a domnívaje se, že 
je to nápojový lístek v Brejlovém písmo, nás opustil, že prý je to tu moc 
drahé. Zbytek našeho celku se však nenechal tímto rozrušit a pokračoval 



dál v zalévání dobré nálady, až jsme si všichni všimli na tabuli s nabídkou 
dne nápis beton a vedle byla přiřazena cenovka. Informovali jsme se tedy u 
číšníka, o co vlastně jde. Vysvětlil nám, že jde o směs becherovky s 
tonikem a vyvedl nás z myšlenky, že je to lék a my ztvrdneme jako kámen, 
ale přesto jsme to museli zkusit. Docela nám tato kapalina zachutnala a 
zařadili jsme ji tedy mezi oblíbené. Vždy po pár pivech, velkém rumu, 
slivovici a fernetech někdo z nás zavelel, že bychom to měli zabetonovat. 
Taky že jo. Čas utíkal a dědek Vyhnánků se slabším žaludkem se na 
dobrou hodinku zabetonoval na záchodech. 
 Odešli jsme všichni tři svorně za doprovodu obdivných pohledů 
ostatních štamgastů jak opravdový důstojní důstojníci. Hned za vrátky však 
rána jak z protitankového děla. Dědek Škrábalů sebou třískl o zem jak 
kombajnem podťatý a navíc se začal dusit. Toho si všimla místní zdravotní 
sestra, která si přivydělává jako erotická masérka, vracející se ze služby a 
ihned k nám přiskočila a odborným chvatem vyndala Škrábalovi umělé zuby 
z huby. Ostatní jsme již zvládli sami. Vzali jsme dědka na ramena a skoro 
tanečním krokem odtáhli domu. Jelikož jsme znali jeho milou ženušku, 
pověsili jsme ho na plot, zazvonili a utekli. Za rohem jsme se rozdělili a já 
utíkal za svou stejně milou ženou. 
 Doma nic. Žádný hrnec s vařící vodou ani váleček ani ostatní zbabělé 
pasti. Pak mi to došlo. Vždyť moje manželka odjela se starou Škrábalovou 
do lázní. Rychle jsem utíkal zpět za mým nejlepším kamarádem. Našel jsem 
ho, jak jsem ho opustil. Visel přes plot neschopný pohybu. Odnesl jsem ho 
domů a snažil mu dávat první pomoc. Marně. Bál jsem se, že je mrtvý a tak 
jsem rychle sháněl pomoc. Taky marně. Dávno jsem již vystřízlivěl a i přes 
mé přesvědčení jsem se připlazil po kolenou pod kříž s tím přibitým tesařem 
a začal se modlit a škemrat o smilování. Totálně vyřízený jsem se vrátil 
domů a přemýšlel co dál. Mezitím zazvonil telefon a já nervózní, kdo teď 
otravuje ve čtyři ráno zvedl sluchátko. „Fděnku.. kde... kde mám fu..fuby...?" 
„Diky bože!!", zařval jsem do sluchátka. „Co?", nechápal dědek. Položil jsem 
telefon a utíkal k němu. 
 Vše dobře dopadlo a já od té doby jsem opět věřící a to i když 
zahlédnu koupající se   starou Šebestovou. Tento příběh je v mých 
vzpomínkách zabetonován navždy. 



     
 8.    DEN D V DD 
 
 Bylo kolem poledne a sestřička nám donesla  oběd a dvoukolák s léky, 
jak už to v našem domově důchodců "U Kaňoura" bývá. Plechové talíře 
položila na náš společný stůl, léky od oka rozdělila na přibližně stejně veliké 
haldy k našim postelím a odešla z našeho pokoje. 
 Ačkoliv jsme vystartovali směrem ke stolu, jak nejrychleji jen můžeme, 



až se za námi skoro prášilo, přec nás opět předběhli ti nový mladíci, jenž 
jsou zde od pondělka na civilní službě. Vtrhli nám do pokoje a ukradli 
všechny naše porce, aby je mohli zase prodat jako krmivo do prasečáku. To 
nás samo sebou dopálilo. Nejvíce nepříčetný však byl Rychlonožka, jenž po 
vyčerpávajícím sprintu za potravou začal zuřivostí točit holí a to takovým 
kmitočtem, že se lehce nadnesl jak vrtulník. ,,Jdu to říci sestřičce Jitce..", 
zamumlal Rychlonožka, poté co opět přistál, a vyrazil na chodbu. Když se 
Rychlonožka po neúspěšné misi vrátil opět mezi nás, jelikož na cestě po 
dlouhé chodbě zapomněl svůj důvod výběhu a tak si alespoň z principu na 
chvíli usadil na záchod a tlačil, přišel s novým návrhem jak řešit náš 
problém Standa. Standa byl nekorunovaný šéf celého našeho pokoje a to 
nejen proto, že jako jediný z nás dokáže udržet stolici a to klidně jen v jedné 
ruce. ,,Správný chlapy, jako my, nechodí žalovat a prosit ženský o pomoc, 
ale správný chlapy si poraděj sami!", prohlásil Standa a pro Rychlonožku 
celý projev zopakoval, jelikož si předtím měnil baterky v naslouchátku. Mě 
osobně nejvíce zaujala ta část, že jsme správný chlapy, jelikož jsem již od 
svých devadesátých narozenin o svém mužství mírně pochyboval. Standův 
nápad, ačkoliv jsme ho prakticky nechápali, jsme přijali s nadšením. Tleskot 
se dokonce ozval i z postele hned u dveří, kde leželo bezvládné tělo již celé 
týdny a všichni jsme ho považovali za mrtvého, jehož kremaci oddalovalo 
jen vyndání kovových kloubů a litinové páteře. Uvítali jsme tedy našeho 
kamaráda Toníka, zvaného Robocop, zpět mezi sebe a hromadně domluvili 
plán domobrany. 
 Den D odplaty byl bez váhání určen na zítřek. O efektivnosti jsme byli 
bez pochyby přesvědčeny, jelikož nás bylo více než nepřátel a naše životní 
zkušenosti byly oproti mladíkům až šestinásobné. 
 Bylo kolem poledne a sestřička nám dovezla oběd a dvoukolák s léky. 
Mezitím, co rozdělovala prášky, my dokončovali nenápadně přípravy na 
budoucí souboj. Robocop si odšrouboval svou teleskopickou nožní protézu, 
Rychlonožka si brousil zuby na protéze, já vehementně plnil kapesník 
soplama a Standa nabíjel ranní stolici do speciálně upraveného samostřílu 
ukrytého pod postelí. Sestřička odešla  a napětí se vyhrotilo až do krajního 
bodu. Každý z nás mlčky pozoroval dveře a dychtivě čekal na útok. 
 Klika cvakla a dveře se rozlétli a s tím okamžikem se rozlétli i naše 
salvy munice. Jaké pak ale bylo překvapení, když jsme z hromady vyhrabali 
naší sestřičku Jitku, která se ještě vracela pro zapomenutý dvoukolák. 
Ležela tam  bezmocně na zemi, pokryta nánosem našeho střeliva, protézu 
zakousnutou v uchu a přes obličej mokrý hadr ze záchodu. Bylo nám jí líto. 
Bylo nám líto i nás samotných, jelikož jsme dostali zvláštní úkoly v uklízení 



a mytí nádobí, prý pro nadbytek tělesné aktivity a dětinské nápady, načež 
Robocop padl na zem a opět umřel. 
 Uklízecí práce s sebou nesly i větší informační přehled, načež jsme 
zjistili, že mladíci z civilní služby byli přeřazeny do márnice, jelikož dotírali 
na uklízečky, aby provozovali za peníze po našem domově důchodců 
erotické masáže. 
 Za měsíc nám byly nucené práce odpuštěny z důvodu zjištění, že jsme 
ještě v pubertě a že z blbých nápadů časem vyspějeme, jak konstatoval 
psycholog. 
 
 9.    JAK JSME DĚLALI V LABORATOŘI 
 
 ,,Škola hrou", už ode dávna propagoval Jan Ámos Komenský a docela 
se to ujalo. Bezhlavé učení teorie už prostě není ,,in" a vyzkoušet si teorii v 
praxi by vyvolávalo v některých předmětech zajímavý pocit. Ale jak se 
časem ukázalo vše byl jen laciný trik. V dějepise jsme ze učili o válkách bez 
boje a v sexuální výchově nás o praktické cvičení taky okradli a zrovna 
nějaká chemie na vysoké škole se bez praktických laboratoří neobešla. 
 Uvítací hodina byla nezáživná a kdybych nepřeřízl tu hadičku s 
plynem, tak se tam snad unudíme k smrti. Naštěstí hned v další hodině 
přibývalo na zajímavosti. Dokonce nás pustili i k samostatným úkolům ve 
dvojicích. Já dělal ve skupince s Plaváčkem a jelikož jsme oba toužili po 
vědění, míchali jsme jak o život a když jsme měli plnou zkumavku, hrdě 
jsme porovnali náš výtvor s ostatními. Je zvláštní, že ostatní měli jen 
růžovou vodu a my jakousi sraženou, zelenou hmotu, která div nezačala 
mluvit. Bylo jasné, že to potřebuje ještě trochu chemicky doladit. Odlil jsem 
tedy část do své láhve od svačiny, abychom měli ve zkumavce místo pro 
další přísady. 
 Po další naší práci zkumavka nečekaně zteplala, bublala a prskala, 
proto ji Plaváček zchladil zbytkem mléka. Náhle rána, ještě větší než když 
mám průjem. Zkumavka se rozlétla a náš výtvor se rozplácl o okno. 
Spolužák Cloumák leknutím vdechl nějakou chemickou pilulku a začal se 
dusit. Plaváček bleskurychle přiskočil a podal mu na zapití mou láhev, aniž 
by si uvědomoval, co je uvnitř. Cloumák ztuhl. Chvíli se mu kouřilo z uší, 
poté vypoulil oči, pak je zatlačil zpět, upažil, opět vypoulil oči, zvedl levou 
nohu a při výdechu se mu utvářela u úst velká bublina, díky níž se začal 
vznášet po třídě. Zraky všech ale opustili Cloumákovo levitující tělo a upřeli 
se na náš výtvor, jenž už mezitím slezl z okna a producíroval se po třídě. A 
do toho všeho se vrátil učitel. Když nás spatřil všechny na stolech a 



Cloumáka přimáčknutého u stropu, znejistěl. No a pak jeho pozornost 
upoutalo to stvoření, jenž se pohybovalo samovolně po zemi a jenž po tom, 
co ho žáci polévali různými roztoky a patoky, či házeli po něm svačiny, 
zmohutnělo a naučilo se ze sebe vydávat bručivé zvuky. Učitel svolal celou 
chemikářskou komisi a všichni vyzbrojeni ve skafandrech se jali lapit toho 
zeleného nezbedu. 
 Vše nakonec dobře dopadlo. Komise náš výtvor polapila, prozkoumala 
a znalecky to prohlásila za jeden z největších chemických objevů celých 
dějin lidstva a celou naší třídu čekalo slavnostní vyznamenání a tak jsme se 
jali sestřelování Cloumáka. Vyznamenací ceremoniál proběhl, jak se patří 
slavnostně. Jediné mírné znepokojení bylo, když Cloumák opět zhluboka 
vydechl a bublina ho znovu nadnášela vysoko nad naše hlavy. Vše 
zachránili páni chemikáři, jenž ho sami sestřelili a připravili pro něj 
neutralizující látku. Sic mu jako vedlejší účinek narostly mezi prsty na nohou 
blány, ale alespoň se nemusel bát, že uletí a mohl se spolu s námi ostatními 
těšit na další hodinu laboratoří. 
 
 10.          NAŠE SÍDLIŠTĚ 
 
 Narodil jsem se u popelnic, dětství jsem prožil mezi kontejnery a jak se 
tak mé ambice stále zvyšovaly a zvyšovaly, nyní žiji v panelovém domě na 
sídlišti Pompeje. Jako v každém živočišném obydlí, tak i v naší osmipatrové 
králíkárně má každý jedinec nějakou funkci. Tak například uklízečka 
Hadříková, která po mě pokaždé, projdu-li okolo, když právě vytírá, mává 
laškovně hadrem na holi a hází po mě lopatkou. Dále  zde bydlí údržbář 
Vokounek, jenž má na starosti technické vychytávky, na které mi ostatní 
neštudovaní nestačíme. Jeho ambice jsou vskutku prvotřídní. Nejen, že 
nám odemyká dveře, rozsvěcuje světla, on sám zvládne třeba i přivolat 
výtah Ale za tuto odbornost si již nechává připlácet. Další významná funkce 
našeho paneláku je tak zvaná včelí královna Šlaušková a sní související 
houf trubců i z vedlejšího baráku. A vysoko nade všemi, tam v osmém 
patře, ční osoba nejvzácnější. S dvaadvaceti metály od celosídlišťového 
sdružení po celém těle ba některé i na oblečení, feudálně založená 
domovnice Křivdíková, zvaná Zeus. 
 Tak nám všechno klapalo a žili jsme spokojeně a bez problémů. Až 
jednoho dne nastal rozruch. Nástřešní vyzvědač, důchodce Pažitka, jenž 
hlídá na střeše s dalekohledem, vzduchovkou a láhví slivovice, zpozoroval 
příjezd policie. Celý ten složitý případ začal tak, že někdo údajně z našeho 
paneláku ostřeloval bezdomovce u popelnic. A právě po takovém jednom 



zásahu do míst, kde záda ztrácejí slušné pojmenování, se jednomu 
chudákovi šprajcla hlava v kontejneru a nemohl ven. A tak zůstal s hlavou v 
popelnici přes celou noc a vysvobodili ho až kamarádi z ranní šichty, jenž 
ho našli bez kalhot a třikrát znásilněného. Udání na policii však nepřišlo od 
něj, nýbrž od jedné vdovy z protějšího domu. Tři dny a tři noci se jako na 
oko přehrabovala v kontejneru a nic. A to jí tak dopálilo, že podala udání, že 
někdo z naší střechy střílí po lidech. 
 Policejní dodávka zatavila přímo před naším vchodem. Během vteřiny 
vyskákalo z auta asi dvacetičlenné komando a vběhli dovnitř tak rychle, že i 
zkušená Hadříková mlčky zůstala stát s napřaženým koštětem a na nic se 
nezmohla. Údivem zůstal stát i Vokounek, jelikož než stihl přivolat výtah, 
byli již všichni skoro nahoře po schodech a rázem i na střeše. Ale Pažitka 
nikde. Bylo zde jen prázdné houpací křeslo, prázdné láhve od slivovice a 
lednička s kabelem až zpátky dolů do třetího patra. Až po 
několikahodinovém zkoumání experti objevili tajný úkryt, jenž byl vykopán v 
betonové střeše a důkladně zamaskován červenou celtovinou posypanou 
listím. Po odhrnutí celty objevili i Pažitku. Ležel tam sám na dně jámy a 
nezmohl se na žádný odpor a přiznal se. 
 Policie Pažitku spoutala a vydala se s ním po schodech dolů. Na 
starého důchodce komando stačilo, ale ne tak na Šlauškovou. Tam se 
vyčerpáním skácely první oběti a zbytek padl u vchodových dveří, kde se 
zrovna vzpamatovala zkamenělá uklízečka a právě domáchla napřaženým 
koštětem. Poté se strhla ukrutná mela, jak v amerických filmech. Hadříková 
si rázem rozpomněla na chvaty z mládí, jenž ji naučil její otec jako 
sebeobranu proti znásilnění, na nějž dodnes Hadříková čeká a elitní 
jednotku tímto štosovala na hromadu. Poté si plivla do dlaní, porovnala 
zástěru, vynesla povalující se smetí a šla na pivo. Od té doby u nás policie 
už nikdy nebyla. 
 
 11.          ROZÁRKA 
 
 Nos jí již z dálky červeně zářil a asfaltový povlak na chodníku se lehce 
vlnil v rytmu její chůze. V ruce přemačkávala zvadlou růži, což mě ujistilo, 
že se jedná o mou nastávající společnici z inzerátu. ,,Tak kam, vole?", 
pravila vlídně, sotva došla a típla si cigaretu o mé rameno. ,,Já bych vás, 
milá slečno, s dovolením, pozval do divadla. Reservoval jsem již lože.", 
směroval jsem schůzku kulturním směrem, jelikož jsem byl vychován, že 
dívky jsou křehké a romantické stvoření, tudíž jsem si myslel, že divadlo je 
dobrý nápad. 



 Když pominu jaké jsme měli problémy u vstupu do divadelní budovy s 
Rozárčinou koženou bundou s řetězy, při kterých se projevila Rozárčina 
silná domlouvací schopnost, zejména v paži, probíhalo naše společné 
rande podle mých představ. Že s láskou vstupují do života i bolesti, jsem se 
přesvědčil, když se uvaděčka snažila domluvit mé společnici, že se zde 
nesmí kouřit, načež se má kolegyně neobratně ohnala železným řetězem 
přes moji hlavu. Po oné ráně jsem se probral až za několik minut, zrovna 
když Rozárka nabíjela do svého praku umělé zuby od vedle spícího pána. 
Po úspěšném zamíření následovala úspěšná střela a naše neúspěšné 
vyvedení z divadla. Ačkoliv jsme se od tohoto místa mírně odchýlili od mé 
představy stráveného rande, přec jsem byl šťasten, že se Rozárka bavila, 
až jí pocinkávaly náušnice na jazyku. 
 ,,Tak sorry, vole", omlouvala se slušně má společnice, což mi až 
vehnalo slzy do očí. ,,Já ti za to cálnu pivko!" A po těchto slovech se ujala 
náplně našeho společného večera Rozárka. To co následovalo, jsem si 
nepředstavoval ani ve snech. Byl jsem vtáhnut do jakéhosi pekelného 
doupěte. Již u vstupu mě zarazila mohutná kouřová clona a uširvoucí hluk. 
,,Co to je za zvuky?", optal jsem se řevem své průvodkyně, nepřestávaje se 
prokopávat kouřem. ,,Det metal, vole. Jdem pařit, néé?!", načež jsem byl 
vtáhnut do epicentra klátících se strašáků. Abych lépe zapadl do davu, 
snažil jsem se napodobit zfanatizované pohyby šílených nadšenců, když v 
tom jsem si všiml, že mi schází taneční partnerka. Prodral jsem se davem a 
snažil se najít mou společnici. ,,Nechceš marjánku?", opáčilo se na mě 
jedno z těch podivných stvoření. ,,Ne. Já sháním Rozárku." Nakonec jsem 
Rozárku našel, zrovna ve chvíli, když oprašovala brčkem s pomocí nosu 
stůl od nějakého bílého smetí. Poté nejspíše omdlela. Odnesl jsem ji tedy k 
nám domů, z čehož omdleli i mí rodiče. 
 Druhý den ráno jsem vyprovodil již zotavenou partnerku a poté mi 
rodiče zakázali se s ní dále stýkat. Ale jak sami víte, v lásce se poroučeti 
nedá. Scházíme se tedy tajně na místech, které pečlivě vybírá Rozárka, kde 
se s rodiči každopádně nesetkáme. 
 
 12.          ZBOJNICKÉ NÁMLUVY 
 
 Naše rodina má dlouhou tradici. Do našeho rodu údajně patří všichni 
známí zbojníci a lupiči. Z nejznámějších bych vyjmenoval Robina Hooda, 
Jassie Jamese, či Jánošíka a z těch, kteří nepatří mezi zlodějské celebrity 
například můj praděd, který také jako ostatní bral bohatým, a chudým dával. 
Na svého praděda jsem obzvláště pyšný, ačkoliv byl hned při první loupeži 



chycen, jelikož se chtěl na místě činu podepsat svou přezdívkou 
Jafažukešínifnoštin Ňofnofonitolišvolitin, což nestihl. Dalším je můj strýček 
zvaný Konrád, ale u něj je to s tím braním a dáváním bylo vždy obráceně a 
v současné době působí ve vysoké politice. Náš rod kráčí ve zbojnických 
stopách i v současnosti. 
 Jednoho dne, se naše rodina měla rozrůst o dalšího člena. Má sestra 
oznámila, že přijde její nápadník požádat tatínka o svolení ke svatbě. Bylo 
to přesně v den výročí Jánošíkovi popravy. Otec byl nervózní, jelikož měl 
obavy, že dvě tak strašné události v jednom dni nepřežije. Dopoledne jsme 
jako vždy vytrhávali po celém okolí hrášek, zpívali zbojnické písně a 
maminka opékala žebírka na slavnostní oběd. 
 V půl dvanácté zazvonil zvonek. Sestra radostně vyběhla a po chvíli 
stála ve dveřích se svým nápadníkem Romanem. Po představování se 
mladík osmělil a požádal otce o ruku dcery. "Ruku? Já myslel, že ti jde o 
jinou část. Ruku nedám, čím by pak kradla?", znejistěl otec a po vysvětlení 
nakonec sňatek odsouhlasil a na to se rozpoutalo bouřlivé veselí. Po obědě 
se otec vzpamatoval a vyhrkl: "Kolik máš záznamů v trestním rejstříku?" 
"Nic, já nakradu ani nezabíjím", konstatoval s úsměvem mladík. "Tak to 
ovšem beru vše zpět", zaburácel otec. "Jak bys tedy chtěl uživit rodinu?!", 
rozpálil se otec až se dřevěná židle pod ním proměnila rázem v hromádku 
popela. Poté se chopil slova Roman a začal se dušovat, že udělá cokoliv, 
jen aby si mohl vzít naší Adélku. Na to mu dal otec dva úkoly. Za prvé složit 
oslavnou báseň na Jánošíka a za druhé něco ukrást a dát chudině. 
 Vyšli jsme tedy všichni ven. Roman na sebe nenechal dlouho čekat a 
ihned ukázal, jaký je v něm skrytý talent. Kolem projíždějícímu cyklistovi 
vzal kolo přímo za jízdy a to tak zručně, že trvalo ještě dobrých deset minut, 
než si toho cyklista všiml a přestal šlapat. Poté se na místo seběhli dva 
policisté, ale po chvíli opět oba odcházeli, jenže již bez uniforem, bot i svých 
pendreků. Potom co našel Roman nejbližšího žebráka, oblékl ho do 
uniformy, posadil na kolo a roztlačil, z čehož měl slepotou postižený chudák 
očividnou radost a výlet si dle možností užil. "Jánošík je náš hrdina, s ním 
přežije každá chudina. Jánošík je věčný, juchý, juch, juch, juchý", procítěně 
odrecitoval Roman a poté co ještě dodal, že pokud bude mít syna, 
pojmenuje ho Juraj, počal otec dojatě slzet. Poté se rozhostilo takové 
zásnubní veselí, jaké naše zbojnické pokolení již léta nepamatovalo. 
 
 
 
 



 13.          ÚPIS PEKLU 
 
 Bylo nedělní odpoledne a já dočetl příběh o Faustovi, jenž se za své 
bohatství upsal peklu. Příběh z jedné strany odstrašující, ale z druhé 
výstižně reálný. Je spousta lidí, jenž pro slávu a peníze ztratí svou vlastní 
identitu a soukromí a svět šoubyznisu je toho důkazem. Proč tedy ne peklo? 
Pomyslel jsem si, uchopil telefon a vytočil 666 na satanovu sekretářku. Do 
deseti minut byl u mě doma slušně oblečený agent a nabízel mi pekelně 
dobré tarify úpisu. Nejvíce mě zaujal tarif "sláva plus", jenž nabízel tři roky 
slávy a úspěchů ve všech činnostech ke kterým se odhodlám a protioplátka 
je služba peklu v poživotní splátce. Smlouvu jsem musel stvrdit vlastní krví a 
poté agent seriózně odlétl oknem v podobě havrana. 
 Výhodou smlouvy s peklem je, že skutečně platí. Opravdu, vše k čemu 
jsem se odhodlal, se mi dařilo na výbornou. Zkusil jsem hrát na housle a 
během týdne jsem byl uznávaným virtuózem, zkusil jsem i krást a lhát a 
brzy na to jsem se ocitl ve vysoké politice. Peněz jsem měl, že jsem s nimi 
nestíhal ani tapetovat své baráky a zámky. S penězi přibývali přímoúměrně i 
přátelé a obdivovatelky. Milující ženy jsem měl téměř všude. V ložnici, v 
pokoji, na záchodě i v mrazáku. Měl jsem celé ty tři roky vše, na co jsem jen 
pomyslel, včetně teplých ponožek a čistých plenek. Jenže smlouva se 
uchýlila ke konci a ke mě opět zavítal agent pekla. 
 Za ty tři roky jsem se naučil jednat s lidmi a věděl jsem jak přesvědčit, 
o tom co chci. Jenže zde jsem narazil. Pekelný vyslanec jako jediný nebyl 
uplatitelný. Poté jsem mu i vyhrožoval, že ho nechám úhledně zabalit do 
kovového sudu a hodit na dno Orlické přehrady, načež se jen ďábelsky 
usmál, přehodil si mě přes rameno a odnesl si mě do pekla. 
 Jelikož původní, ryze podzemní peklo je již zaplněno, byl jsem 
odnesen do prostorů, které si pekelníci pronajímají od nebe, které dík 
minimálnímu počtu ubytovaných krachuje. U brány si mě místo svatého 
Petra, převzal Černý Petr, který mě zas předal čertu s hodností "vrchní 
kopyto", jakémusi Romanu z Ománu. Další můj osud bych nepřál nikomu z 
vás zažít ani na okamžik, jelikož je to fakt peklo. Až při ďábelských útrapách 
jsem si uvědomil jak krásné je normální žití a nestojí za to páchat nečestné 
skutky na úkor lepšího živobytí, jelikož ďáblovi posmrtné mlýny melou jistě a 
krutě. 
 
 
 
 



 14.          LOVEC 
 
 Muž má prý od přírody vrozenou touhu  lovit. Když zří kořist v podobě 
ženy, instinkt mu káže dobývat. Já, jelikož jsem právoplatná součást 
přírody, nemohu tedy zůstat pozadu.. 
   
 Dojedl jsem, povstal k odchodu a pak jsem jí spatřil. Usedl jsem opět 
na židli a s vyvalenýma očima ji pozoroval. Byla krásná a úžasná. Sledoval 
jsem její hnědé oči, podobné jako vyzvracená oříšková čokoláda, její dlouhé 
blond vlasy, barvou připomínající prošlý vanilkový jogurt a její ústa jak 
šťavnaté, červené třešně, které by přilákaly nejednoho ptáka či červa. 
Seděla tam u stolu, shodou okolností u toho samého co já, přímo naproti. 
Setřel jsem tedy sliny, jenž mi tekly po bradě, povstal, jako ledabylým 
krokem obešel stůl, přisedl si k ní a nabídl, zda-li si spolu někam 
nevyrazíme. ,,To bys musel vypadat jinak a nebo mít po kapsách milióny", 
dostalo se mi nejasné odpovědi. Jak jinak? Proč jinak? Nechápal jsem její 
požadavek a mezitím co jsem přepočítával své jmění po kapsách, ona 
zmizela. Nastrkal jsem tedy mince zpátky do tepláků a smutně opustil 
prostory naší závodní jídelny. 
 Po práci jsem ji uviděl znovu a vydal se nenápadně za ní. Když 
nastoupila do autobusu, posadil jsem se nepozorovatelně vedle ní. ,,Dobrý 
den. Revize jízdenek", ozvalo se záhy z uličky. ,,..V pořádku slečno, děkuji. 
Pane, ještě vy. Vaši jízdenku, prosím!". Tušil jsem, že je zle a pro zvýšení 
nenápadnosti jsem si vyndal prst z nosu. Když mě však nezamaskovala ani 
bunda přes hlavu, pokusil jsem se schovat pod sedačku, ale ani to 
nepomohlo. Našli mě, násilím vyndali a vynesli. 
 Další den po šichtě jsem opět čekal schovaný za objemným tělem naší 
vrátné a sotva prošla moje kořist, vydal jsem se opět na lov. ,,Co to 
děláte?!", ozvalo se nade mnou, když jsem si lehal na zem, abych se mohl 
špiónsky plížit a já si všiml, že se mi zachytila karabina od klíčů za gumu u 
tepláků paní vrátné, čímž jsem ji nechtěně vysvlékl do trenýrek. ,,Puberťáku 
jeden, chlípnej!", stála nade mnou a křičela. Omluvil jsem se tedy a za 
pomoci pětice spolupracovníků jsme natáhli gumu zpět kolem jejího těla. 
Ale jelikož to byla velká časová ztráta, dohnat svou kořist jsem již nestihl. 
 Svou krásku jsem potkal až další den opět v jídelně. Posadil jsem se 
vedle ní, pozval ji na rande a na důkaz, že by se se mnou měla dobře, jsem 
jí přidal do její porce pár lžic ze svého talíře. Nechápu, zda-li jsem něco 
neudělal špatně, ale mé činy se nesetkaly s takovým pochopením, jaké 
jsem očekával a já dostal facku až jsem s sebou lehnul. Když jsem si 



původně sedal na místo ani jsem si nevšiml, že další tři židle vedle zabírá 
obědvající vrátná, v jejímž klíně jsem se po facce probral. ,,Zase ty?!… 
Říkej mi Jaruško", pravila vlídně vrátná a pohladila mě po tváři. 
,,Mimochodem, dělám do pěti, tak co si pak vyhodit spolu z kopýtka? Co ty 
na to, lišáčku?" Pokývl jsem. 
 Svou mužskou úlohu jsem splnil na výbornou, neboť čím větší úlovek, 
tím lepší lovec. 

     



 15.          TIBOR A LIBOR 
 
 Takřka na každém mém životním kroku mě ovlivňovala nějaká 
nerozlučná dvojice. Vše začalo tatínkem a maminkou, poté Bob a Bobek, 
Pat a Mat, Jasoň a Drsoň, či pivo a rum. Během mého studentského období 
mě kromě jmenovaných provázeli také Tibor a Libor. 
 Poprvé jsem se s touto dvojicí setkal v hospodě "U kulhajícího 
lachtana", poté co jsme se vydali s Peťanem "na jedno". Jenže když Peťan 
po šesti pivech odešel, zůstal jsem tam sám a po chvíli si ke mně přisedli 
právě Tibor a Libor. Plechová dopravní značka "zákaz zastavení" pod paží 
a odpadkový koš na zádech, mi prozradilo, že to jsou vděční sběratelé 
suvenýrů. 
 Nemýlil jsem se. Během seznamování zmizel ze stolu jídelní lístek, 
opěrátko od židle i plakát spoře oděné eskymačky. Na nedlouho jsem u 
stolu opět ochořel, když Libor se jal vydlabávání parkety vidličkou a Tibor 
odešel na toaletu. Poté co se Tibor vrátil s pisoárem pod bundou a 
záchodovým prkénkem kolem krku, odebrali jsme se k odchodu. Tibor 
důmyslně zamaskoval prkénko šálou a Libor si ještě na poslední chvíli 
vysypal slánku do kapsy a schoval pod bundu svícen z protějšího stolu. Na 
ulici však zjistil, že tu svíčku bylo lepší nejprve sfouknout, ale to ho již hasil 
duchapřítomný Tibor hasícím přístrojem také z této hospody. 
 Čekání na zastávce mi přišlo trochu nudné, ne však mým kamarádům. 
Přesto však jejich snaha vytrhnout alespoň kousek kolejnice od tramvaje na 
památku, nebyla lemována úspěchem. Když jsme dorazili na koleje, kluci 
měli plné ruce práce se zábradlím, jenž potřebovali asi nutně na pokoj, ale 
já se odebral spát. 
 Ráno na zastávce jsem pozoroval jak nadávaly dvě starší paní, že 
někdo ukradl jízdní řády i odpadkový koš. Poté přijela tramvaj, jenž 
postrádala jeden stěrač a přední sklo. Během jízdy jsem z okénka zahlédl 
Tibora a Libora, jak za sebou táhnou dělníka i s lopatou a dopravní značku 
"práce na silnici". 
 Když jsem odpoledne zašel za kluky na pokoj, zjistil jsem, že jsou tam 
policisté. Řešil se zde případ odcizených kol a zrcátka z policejního vozu. 
Případ se zdál vyřešen, tudíž jsem se chtěl s kluky na čas rozloučit, když v 
tom se rozpoutala obchodní burza. Rozsudek zněl nakonec asi takto: 
nebude se prý nic dál řešit, pokud vrátí kola i zrcátko a k tomu přidají ten 
hever, jenž měli nad postelí, plánek nouzového východu z hlavního nádraží 
a hodiny s kukačkou. Kluci se odvolali a smlouváním dostali na památku 
pendrek. 



 S Tiborem a Liborem kamarádím dodnes. Již se skoro usadili a 
dokonce sami podnikají. Vlastní společně krámek, kde prodávají suvenýry. 
 
 16.          JAK JSEM RYBAŘIL 
 
 Byla sobota dopoledne a já se jako každý týden vydal na ryby. Sbalil 
jsem si tašku lahváčů, políbil svou fenku Špagetku, manželku podrbal za 
uchem a vyrazil k řece. Jako vždy jsem se usadil na své oblíbené místo za 
keřem, nahodil a čekal. 
 To, co jsem po chvíli vylovil, by mi snad nikdo nevěřil. Na háčku se 
třpytivě třepotala zlatem zářící rybka a křičela na mě: ,,Pusť mě! Hned!" ,,Ty 
mluvíš? A kde ses tu vzala?" ,,Jo, mluvim! Jsi snad hluchej, tupče? 
Připlavala jsem z moře, protože jsem si na stáří chtěla taky užít sladkosti 
života, tak jsem se vydala do sladkovodních toků. Tak mě už sakra pusť, 
hňupe!" ,,A co tři přání?", zavtipkoval jsem. ,,No jo, ty otravo. Podle 
paragrafu 8.6. pohádkového zákona, říčního odstavce musím, ale jen když 
mě pustíš zpět do vody. No dělej!.. Tak mluv, co chceš!?", znuděně 
pokynula mým směrem, poté, co jsem ji vhodil do vody. ,,Fakt mám tři 
přání?" ,,Jo, Tatare" ,,Oh.. kéž by to tak byla pravda" ,,Je" ,,Nekecej!" 
,,Nekecám.. A poslední přání?" Zarazil jsem se. Teď už si to musím 
pořádně promyslet. ,,Přeji si mít těch přání nekonečně." ,,To nejde." ,,Tak 
chci…", váhal jsem. ,,Tak si chci žít jako v pohádce!" ,,Tak jo. Nazdar!", 
pokynula rybka a zmizela. 
 Znova jsem nahodil a mezitím přemýšlel, zda-li to byl či nebyl sen. 
Náhle jsem ucítil, že jsem opět něco ulovil. Zabral jsem a vytáhl z pod 
hladiny převrácený koš s malým miminem. Dítě jsem umělým dýcháním 
vzkřísil a poslal po vodě dál. Na to nade mnou prolétla nějaká baba na 
koštěti s čtyřválcovým motorem. Nechápal jsem, co se to kolem mě děje a 
vydal se proto podél řeky pomalu pěšky domů. ,,Pojď blíž!" ozval se 
odněkud slabý hlásek. ,,Ještě blíž!… Tak a teď se skloň!… Sakra!! To taky 
není Jiřík! My ho snad nenajdeme." V tom jsem si všiml pod sebou houfu 
mravenců, jenž už zase pospíchali dál. Pokračoval jsem dál po břehu a po 
chvíli uviděl vrbu a na ní seděl nějaký muž celý v zeleným. ,,Vojáčku, 
prosím tě, nevíš co se tu kolem děje?", pokusil jsem se vyzvídat o aktuální 
situaci. ,,Dostal ses do pohádky, jak sis přál", ozvalo se za mými zády. 
Poté, co jsem se otočil, zžel jsem za sebou hrozivého obra. ,,Ne!! Prosím, 
nežer mě!", prosil jsem o smilování. ,,Neboj, já lidi nežeru. Já jsem kouzelný 
skřítek." ,,Skřítek?" ,,Jo, ale teď nejsem v pracovním, mám dovolenou.", 
mávl na mě rukou a pokračoval ve své trase. 



 V hlavě jsem měl zmatek jak v politice, posadil jsem se na pařez a 
přemýšlel. ,,Neviděl jsi mého manžela?" Pozvedl jsem oči směrem nahoru a 
zřel překrásné děvče. ,,Jak vypadá?" ,,Je to sedmihlavý drak a před chvílí 
mi utekl od utírání nádobí. Asi zavolám domů, ať pro mě pošlou nějakého 
prince. Ten drak je na draka." ,,Tak ty jsi princezna? A kdo tady vládne?" 
,,Vládne tu můj tatínek, Jan Hloupý první. Ale mezi námi, vládnout neumí. 
Jen pořád shání pro sebe nějaké buchty a pak se s nimi vyvaluje za pecí." 
Poté, co princezna odešla, uvědomil jsem si, jak jsem sobecký a teď na to 
doplácím. Přál jsem si žít jako v pohádce, ale žena a zbytek mé rodiny, tedy 
Špagetka, žijí obyčejně a mě je tady samotnému smutno. Přál bych si to 
všechno vzít zpět, chtěl bych žít jako dříve. V tom se přede mnou zjevila 
ošklivá baba Jaga. ,,Zmoudřel jsi a proto tvé přání bude splněno. Kouzelný 
skřítek je teď na dovolený, tak za něj zaskakuji já a ještě jsem se nestihla 
převléci, tak se omlouvám. Mějte se šťastně, v tom vašem kapitalismu.", 
usmála se škodolibě a zmizela. Všichni zmizeli a já byl na břehu sám jako 
předtím. 
 Doběhl jsem domu, uchopil ženu do náruče a byl pohádkově šťastný. 
 
 17.          CESTA DO BRNA Aneb jak jsem jel na zkoušku 
 
 Bývaly kdysi časy, kdy jsem se svou hloupostí nebyl smířený a snažil 
se o nějaké vzdělání, aby se mi ostatní nesmáli. Jenže to s sebou neslo 
nečekané útrapy jako třeba učení a zkoušky. Jelikož škola byla skoro přes 
celou republiku, cestoval jsem vlakem, ale poté co jsem pokaždé usnul a 
probudil se bez zavazadel, bot, nahý a někdy i s ostříhanými nehty, jsem se 
od této dopravy rozhodl upustit a vydal se poprvé autostopem. 
 Ráno jsem se umyl, navoněl, zasypal a hnedka vyrazil na stop. Před 
našim bytem ve třetím patře jsem moc úspěchu neměl a tak jsem se po 
poledni vydal na frekventovanější místo. Měl jsem štěstí. Před barákem 
zrovna odjížděli popeláři, kteří mě svezli na hlavní silnici. I zde jsem měl 
štěstí a hned mi zastavil obrněný transportér. To, že měl ten sympatický 
terorista namířeno do Afganistanu jsem zjistil až v Sáhrúdu a taky jsem si 
uvědomil, že zkoušku asi nestihnu. Vystoupil jsem tedy, poděkoval a jel 
opět stopem zpět. I nyní jsem měl štěstí, neboť mi zastavil muž české 
národnosti, celý šťastný, že vyměnil manželku za dva kanystry vody a jako 
bonus za rychlé jednání si vzali i tchýni. Jak byl tak rozjařený z dobrého 
obchodu, tak mi ukazoval, jak umí jezdit bez držení volantu rukama, což 
nám poté šlo oběma v sanitce znamenitě. 
 Zkouškový termín jsem tedy propásl, ale věděl jsem, že vážná 



omluvenka může věci spravit. Vše zařídila moje maminka, jejíž známosti 
sahají až mezi doktory. Jak se říká 'v jednoduchosti je síla' poslali jsme tedy 
do školy omluvenku tohoto znění: "Vážně nemocen. Mudr. Jaromír Zvěřina, 
soukromý veterinář". 
 Vše dobře dopadlo a já se vydal na náhradní termín a to opět stopem. 
Tentokráte jsem takové štěstí neměl, ale poté co jsem vytasil svou tajnou 
zbraň a povyhrnul si kalhoty, smykem u mě zabrzdilo auto a v něm mí 
známí Tibor a Libor. Ve vnitřku auta bylo útulně. Za zadním  okénkem 
květináč s kytkami, na sedačkách rozprostřené ubrusy a spousty dalších 
věcí jako třeba policejní plácačka, výfuk z trabantu, či zelený panáček ze 
semaforu. Jak k daným věcem přišli, jsem pochopil mezitím toho, co jsme 
předjížděli traktor a Libor během té chvíle ukořistil zpětné zrcátko, ventilek 
od duše a žvýkačku z úst  traktoristy. Během cesty se auto naplnilo tak, že 
veškeré nepotřebné věci, tudíž já, se museli vyhodit. Zbytek cesty jsem 
dojel tedy autobusem. Jízda utekla celkem rychle, neboť jsem jí prospal 
jako všichni ostatní, akorát řidič občas pootevřel oči, aby zkontroloval, zda-li 
držíme alespoň přibližný směr. 
 Mise v Brně byla úspěšná a já vyrazil zpátky domů opět stopem a opět 
jsem měl štěstí na Tibora a Libora. Tentokráte za svým žigulíkem táhli i 
valník, tudíž i přes přibývající věci mě z přívěsu nevyhodili a já šťastně dojel 
domů. 
 
 18.          POVĚST O LIDUŠCE 
 
 Bylo, nebylo, ale spíše bylo, když se tenkráte pilo a pod stoly blilo. 
Dávno tomu tak, když tam nad korbelem v Krčínovu pivovaru, v dnešní 
radnici Benešova nad Černou, starý sklář Pazdera rozhodl, že tomu, kdo si 
vezme za ženu jeho jedinou dcerku, věnuje celou svou sklářskou huť. 
Nabídka to byla vskutku nevídaná. Vždyť každý mlsně pošilhával po jeho 
bohatství a snil o té spoustě dukátů, několikero služebníků a dovolené na 
Bahamách. 
 Ačkoliv nabídka převýšila všechny dobové výherní loterie, a to i s 
jackpotem, do ženění s Pazderovo Liduškou se nikomu nechtělo. Ono se 
ani není čemu divit. Ona Liduška, od pohledu připomínala spící krávu a 
svou mozkovou kapacitou, obdobnou asi tak komáru (a to jsem to možná 
ještě přehnal), nebyla zrovna snem žádného z chasníků. A tak jediní, kdo 
usoudili, že bohatství sklářské huti, je dostatečnou leukoplastí na život se 
šílenou krávou v manželském lůžku, byli slepý, diskriminovaný Róm 
Gulgule, čert Harapes a opilý bezdomovec Pitkar. 



 Druhý den připravil Pazdera pro dané zájemce rozhodující úkol, aby si 
mohla jeho Liduška lépe vybrat. Úkol zněl: udělat čin, který by vystihl jejich 
lásku k možné nastávající. Pitkar byl hotov jako první, jelikož mezitím 
vystřízlivěl a jak zřel nevěstu, pozvracel se k jejím nohám a utekl. Čert 
Harapes svou mocí nechal z povrchu Zemského vystoupit hory a jednu z 
nich po Lidušce pojmenoval a ve skalních motivech vytvořil dokonce svou 
bystu ze skalních útesů, jenž se dochovala dodnes a říká se jí (nechápu 
proč)  Napoleon a ona Liduščina hora dnes nese název Kraví (chápu proč). 
Slepý cikán Gulgule namaloval Liduščin portrét. Ačkoliv se ani sama 
Liduška nepoznala, byla krásným dílem nadšena a vrhla se mu do náruče. 
Gulgule klesl pod tíhou lásky doslova k zemi a již se nikdy nenarovnal. Ač 
byl zmrzačen, přeci si ho Liduška vybrala za muže a tudíž se měl stát 
právoplatným majitelem Pazderovi sklárny. Ale až po svatbě. 
 Avšak pekelná ješitnost a touha po bohatství nezná hranic a tak se 
čert Harapes uchýlil i k tomu nejhoršímu činu. Tam v lese nedaleko 
Krčínovu pivovaru ustrašil slepého Gulgulu k smrti. Tomu kopci, kde 
Gulgule vypustil kromě jiného i duši se říká Cikánský vrch. Jenže Liduška 
čerta nechtěla, ačkoliv byl jediný, kdo by si jí vzal. Ale sklářské slovo bylo 
slovo poctivé a tak se vystrojila svatba a to hned kousek od Liduščiny hory. 
 Co pánbů ušetřil u Lidušky na kráse a inteligenci, spravedlivě přidal na 
hysterii a tak Liduška brečela a brečela až z pramínku jejich slz byl pořádný 
pramen, jenž zde bude téci snad navěky, zde na místě pod názvem Dobrá 
Voda, jenž je u vás denně doma. Jenže hysterie Lidušky tímto teprve 
začala. Poté se pustila do čerta a to nejen slovně, ale i pěstmi, až sám 
pekelník utekl s ocasem staženým mezi nohama. Ale ještě před tím, než se 
vrátil zpátky do pekla, nahnal tam nad údolí nad sklárnou mraky ještě 
černější než své svědomí a šest roků zde pršelo. 
 Po sklárně jsou dnes jen patrné zbytky skla v říčce Černé a to místo, 
kde sklárna stála, se nazývá Černé Údolí. 
 
 19.          OBECNÍ DOPRAVA - Výňatek z kroniky obce Husopšouky 2  
 
 12. srpen 
 Ač nerad a se slzami v očích musím do naší obecní kroniky napsat i 
tuto smutnou zprávu, jenž se přihodila. Dnes, v první den play off první 
dojící ligy, byl prokázán naší nejlepší dojičce Vemenové nepovolený doping. 
Tato skutečnost znamená, že naše dojící mužstvo vypadává z bojů o zlatý 
cecek. Celá ves se psychicky zhroutila. Vyřazení znamená katastrofu, 
jelikož náš dojící výběr usiloval o postup do dojící extraligy a také zde byly 



ambice zadojit si i v lize mistrů. 
 
 15. srpen 
 Obecní výbor se rozhodl zmírnit žal fanoušků, tedy celé vsi, tím, že se 
rozhodl zavésti místní hromadnou dopravu, tak jako to mají ve městech. 
Kolega Žíněnka poté uzavřel debatu svým referátem "S obecní dopravou 
dveře Evropy otevřené", což sklidilo mohutný aplaus všech pěti členů. 
Navečer jsme tedy pozvali mezi sebe traktoristu Zjeva, abychom domluvili 
podrobnosti. Zjev se pro danou věc ihned nadchnul aslíbil, že na vlastní 
náklady opraví valník a koupí kleště na štípání lístků. Věc tedy byla 
dohodnuta, Zjev se ihned odebral do práce a my ostatní se vydali pomoci 
předsedovi JZD Vávrovi s vyklízením dojící posilovny po Vemenové. 
 
 19. srpen 
 Zjev doopravil valník. Já byl jmenován šéfem obecní dopravy, 
Vemenová průvodčí a Hupková si zřídila stánek, kde prodávala lístky. Já s 
pomocí účetního Lakomyla jsme vypracovali jízdní řád a trasu, jak bude 
traktor s valníkem jezdit. Okruh začínal před hospodou a jel kolem radnice, 
kostela až ke hřbitovu a zpět k hospodě, kde měl Zjev hodinovou pauzu a 
tak pořád dokola. 
 
 20. srpen 
 Uvědomili jsme lidi o zítřejším zahájení provozu OTHP - obecní 
traktorové hromadné dopravy a shledali se s očekávaným nadšením. 
 
 21. srpen 
 Zjev vyjel na svůj první okruh. Celá obec stála na valníku a všichni 
nadšeně předávali lístky ke štípnutí. Průvodčí Vemenová, ač má 
vytrénované ruce jako nikdo, nestíhala a tak to v tom spěchu štípala i s 
prsty cestujících a při stále se zvyšujícím zájmu zapojila i svou čelist. Na 
konečné u hospody někteří slabší jedinci vystoupili, ale většina přečkala 
hodinovou pauzu na valníku a vydala se na trasu znovu a znovu. 
 
 23. srpen 
 Na valníku zůstali už jen ty nejnadšenější osoby, které jezdí již třetí 
den v kuse a my ostatní zapíjíme slávu naší dopravy. 
 
 25. srpen 
 Z valníku slezli poslední obyvatelé, tudíž doprava jezdí na prázdno a je 



nám prodělečná a nepotřebná. 
 
 27. srpen 
 Po dvou dnech ježdění prázdné dopravy se sešel výbor v 
hospodě  abychom se domluvili o zrušení. 
 
 28. srpen 
 Jednání se protáhlo až do dnešních ranních hodin a  pak se projevila 
síla rozvozního valníku. Poprvé po schůzi jsme neusnuli hned před 
hospodou v příkopě, ale až před svým domem, tudíž bylo rozhodnuto a 
zachování dopravy, akorát s drobnými úpravami. Denní provoz byl zrušen, 
trasa upravena kole domů stálých štamgastů a název změněn na ROH - 
rozvoz občanů z hospody. 
 
 Napsal Dopsal 
 
 20.          DEJ MI JEŠTĚ ŠANCI, LÁSKO 
 
 Celou tu dobu na tebe stále myslím. Již mnohokrát jsem se pokusil 
zapomenout, abych netrápil své srdce, ale to prostě nejde. Stále se mi v 
myšlenkách vybavuje tvůj milý úsměv, krásné modré oči, jak dvě perly 
vloženy do nejhezčího obrazu na světě. Tak rád bych hladil tvé hebké, 
voňavé vlasy, nebo pozoroval při chůzi tvé zvolna našlapující nohy, celou tu 
dokonalou souhru všech svalů na tvém nádherném těle. Každou noc, když 
usínám, sním o tom, jak mi svým hláskem šeptáš do ucha své okouzlující 
věty. Doufám, že ani tys na mě nezapomněla,  proto prosím tě, lásko, dej 
mi ještě šanci. 
   
 Vzpomínám si jako by to bylo včera, když  jsme se poprvé potkali, lépe 
řečeno srazili. S odstupem času připouštím, že jsi měla přednost zprava a 
navíc jsi jela po hlavní, ale v té době mi to nedošlo, jelikož jsem byl opilý. 
Asi chápu, že jsi byla naštvaná, když jsem tě za to pokutoval, nutil uhradit 
škodu a navíc nechal zavřít do vězení. Ale pochop, že já, šéf místní policie, 
nenechám vinu na sobě. V očích ti byla vidět nejistota, když jsem tě posléze 
místo do cely vzal k sobě domu, aby sis trest odpracovala. Teď již chápu, že 
tě to každodenní uklízení, vaření, praní, vytírání, opravování a ostatní práce 
nebavili. Chápu i to, že ti vadilo moje šmírování, popřípadě filmování, když 
ses sprchovala. Určitě jsi poznala ten zlom, když jsem se do tebe zamiloval. 
Jezdili jsme spolu na výlety do přírody. Je pravda, že jsi byla zpočátku 



svázaná v přívěsu, ale posléze jsem tě bral i k sobě do auta, do kufru. 
Omlouvám se ti za to, že jsem tě nutil koupat nahou a nadrženě pozoroval 
tvé tělo. Pamatuješ jak jednou v lednu ses dostala pod led mimo díry, co sis 
vykopala a já ti tenkrát zachraňoval život? Uznávám, že ta rána krumpáčem 
byla přehnaná, ale za ten úraz jsem ti připravil přece krásný romantický 
odpoledne. Vybavuješ si tu naši společnou večeři při svíčkách? Kdybych 
mohl vrátit čas, už bych na tobě nešetřil a ty svíčky i zapálil. Nikdy v životě 
nezapomenu, když jsi dojedla svůj chleba s máslem, jak jsem tě začal 
něžně svádět. Chápu, že se ti asi nelíbilo, když jsem tě při tom přivázal k 
posteli a dal roubík do pusy. Byla jsi tak rozpálená, že jsem tě z dobré vůle 
zakopal po zbytek noci do sněhu. Kdo však mohl tenkrát vědět, že bude 
taková chumelenice a já tě budu hledat celé tři dny?  Ale i tento skutek jsem 
si přeci odčinil,  když jsem tě odvázal od tvé boudy a tys měla na celý den 
volný výběh po celé zahradě. Přiznávám, že nebylo fér do plotu pouštět tak 
vysoké napětí. Když nebudu počítat ten týden, cos byla v bezvědomí, i ty 
musíš uznat, že jsi se mnou měla pestrý život. 
 Dodnes jsem nepochopil, proč jsi mě tedy, když jsem byl ve službě a 
spal, šla udat. Věřím,  že je ti to nyní líto a chtěla bys to vzít zpět. Ačkoliv 
vím, že jsi již vdaná za to vlivný politický zvíře, které prachsprostě zneužívá 
svého postavení a ze mě udělalo z mé funkce absolutního žebráka z ulice, 
stále doufám, že se vrátíš. Dírou v plotě jsem viděl ten váš barák, bazén i 
auta, ale pochop, že peníze a moc nejsou všechno. Opravdové city se totiž 
nedají zaplatit. No tak prosím tě, dej mi ještě šanci, lásko. 
 
 Pavel Kohout - Bůček ke kávě 
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