Do jednej krčmy na západnom pobreží tejto nehostinnej rádioaktívnej pustatiny vstúpil statný
vlasatý chlapík. Okamžite si získal pozornosť svalnatého barmana i zopár indivíduí ktoré sa tam práve
nachádzalo. A to vďaka jeho nevšednému oblečeniu ktoré doteraz ešte nevideli. Iste, silno
pripomínalo zmiešaninu kdečoho možného, ale i cez to zachovávalo dojem starostlivo vypilovaného
odevu.

Chlapík sa opatrne rozhliadol. Pozorne si premeral každého z prítomných. Ako stál vo dverách svetlo
zo zapadajúceho slnka za jeho chrbtom pomaličky predlžovalo jeho tieň. Po chvíli sa osvojil pristúpiť
bližšie k baru kde ho barman hneď aj oslovil.

„Ako vidím nová tvár v tomto zapadákove, že ano?“ Zvolal nadšene, ale i hlasne akoby bol navyknutý,
že hovorí so samými nahluchlými.
Chlapík neodpovedal len na znak súhlasu kývol. Prisadol si k baru vytiahol z vačku divnú mincu
a položil ju na stôl. Barman si ju vzal a chvíľku prezeral v rukách. Keď sa uistil, že je pravá zaceril sa.
Pred neznámeho návštevníka položil vychladené pivo.

„Tak chlape, asi si prišiel z dobrej diaľky. Povedz... aký je ten tvoj príbeh?“ Opýtal sa ho priamo
a pohodlne sa oprel o bar.
Chlapík si s chuti odpil a po chvíli sa pozrel barmanovi priamo do očí. „Si si istý, že to chceš vedieť?“

„Hmm, všetci tu máme kde dáky ten príbeh, ale ty...“ Odmlčal sa na moment a pozorne si ho prezrel
zatiaľ čo sa preškrabal na brade. „Povedal by som, že ten tvoj, bude stáť za to.“

„Ja ti neviem, stala sa mi pekná šialenosť z ktorej mi rozum stojí.“ Oponoval nezaujate.
„Šialenosť?“ Zajásal ten za barom a i zvyšok indivíduí spozornelo nad tým komentárom. „Tak nech to
stojí za to.“ Vyceril na neho žltý úsmev.

„Čo už. Možno mi malá spoveď pomôže pochopiť čo sa vlastne stalo.“ Doprial si riadni dúšok a okolo
neho sa zhlúklo celé osadenstvo baru. „Vlastne ten príbeh je celkom krátky.“ Poznamenal a začal
spomínať.

„Jeden deň som hneď z rána cestoval púšťou a natrafil som na nejaký chodník či cestu. Síce to nebolo
priamo mojím smerom, ale nikam som sa neponáhľal a išlo sa po nej lepšie než po púšti.“ Pokrčil
ramenami a logol si pivka.

„Tak som po nej šiel, až som natrafil na niečo nezvyčajné.“ Stajomnel a všetci naokolo spozorneli.
„Takmer uprostred ničoho tam bolo, niečo, čo by naši dávny predkovia nazvali autobusovou
zastávkou.“

Postrehol neveriace pohľady poslucháčov a tak sa podmanil že im za pomoci gestikulácie trochu
osvetlí čo tam vlastne videl. „Pár vyschnutých stromov. Stĺpik so značkou a ceduľkou. Dokonca tam
bola i lavička s operadlom. Z diaľky to vyzeralo ako hotová fatamorgána tak som sa nad tým nijako
nevzrušoval. Dokonca sa mi marilo, že tam niekto sedí, alebo skôr spí v sede s rukami prehodenými
cez operadlo a so zaklonenou hlavou.“

Doprial si poriadny dúšok ktorým vyprázdnil svoje pivo a rozhliadol sa po svojom obecenstve. Z ich
pohľadov vyčítal, že mu neveria ani to že tam s nimi sedí, ale to im nemohol vyčítať sám tomu moc
neveril. Smutne pozrel na svoju prázdnu fľašu, ale skôr než čokoľvek stihol povedal dostal pred seba
nové pivo a bolo mu gestom od barmana naznačené aby pokračoval.

„Ale. Keď som prišiel bližšie skutočne tam tá zastávka i s lavičkou bola. Nemohol som tomu uveriť
a tak som sa opatrne priblížil. Celkom som si vydýchol, keď aspoň tá osoba ktorá tam bola usadená, to
mála dávno za sebou. Ani som sa nedivil, že ju nič nezožralo. Totálne vysušená mŕtvola na ktorú už len
sadal prach. Kto by aj mal záujem?“

„Asi sa toho autobusu nedočkal!“ Zahlásil barman a prítomný sa s chuti zasmiali.

On však ale nie a len si odpil zo svojho pivka. „Pristúpil som ešte bližšie, až som sa mohol zblízka
pozrieť na tabuľku s odchodmi. Nech som škúlil čo som škúlil nepodarilo sa mi z nej vyčítať ani ň.“
Vytvoril pre nich škúliacu grimasu na tvári, aby tak podfarbil svoje slová. „Vtedy mi ale nedocvaklo, že
čokoľvek by som sa z nej dozvedel by mi bolo celkom k ničomu, ale i tak som sa chcel dozvedieť kedy
to príde. Vzdal som študovanie tabuľky a pristúpil som na meter od tej mŕtvoly, že sa jej na to pýtam.
A už som to šiel vysloviť keď mi trklo: Je mrtvý!“ Unavene si odpil.

„To ti muselo riadne hrabať.“ Zahlásil barman a okolím sa znovu rozniesol smiech. „Ale... myslím, že už
som niečo niekde o tom počul... Tuším sa to volá vrodené chovanie, alebo niečo také, ale to bokom.
Pokračuj!“

„Pomaly som si prešiel dlaňou po tvári nad svojou slabou chvíľkou a zrazu som sa cítil trošku unavený.
Akoby sa o mňa pokúšal úpal. Mŕtvola ne-mŕtvola, rozhodol som sa, že sa na chvíľu posadím. Však
bodaj by nie. Síce tie stromy boli vyschlé viac ako sedemdesiat ročná štetka, ale napriek tomu ich
husté koruny vrhali aký taký príjemný tieň priamo na tú lavičku.“

„Potom niet divu, že si ju niekto zvolil ako posledné miesto k odpočinku.“ Utrúsil ten za barom a sám
si odpil zo svojho pivka. Osadenstvo dalo za pravdu.

Chlapík mu venoval letmí pohľad a sám spravil to isté. „Lavička zakvíľala pod váhou môjho tela
a takmer som chytil infarkt.“ Podotkol unavene skoro akoby nezaujate čo sa o jeho poslucháčoch
nedalo povedať. Zhlboka sa nadýchol zatiaľ čo ostatný netrpezlivo čakali až bude pokračovať. „Tá
mŕtvola sa totižto prebrala.“

„Keci!“ Zahlásil niekto z prítomných, ale on na to nebral ohľad.

„Zletel som s tej lavičky a už som ťahal zbraň lenže som bol tak vynervovaný, že mi vypadla. Než som
sa po ňu zohol, že to do toho zombíka našupujem, tak sa ma spýtal: že koľko je hodín.“ Buchol o stôl
päsťou zlostne, avšak zaťal zuby a podráždene dodal. „Takmer to so mnou seklo a rozhodne som si
myslel, že sa mi uvaril mozog v tej mojej kotrbe, keď som nespoznal ghúla hneď na prvý pohľad.“
Obrátil do seba na šupu celé pivo a zatiaľ čo to dodýchaval barman postavil pred neho ďalšie.

„Chvíľku mi dalo zabrať než som sa dal do kopy a ten ghúl stále niečo mlel a ani som moc nedával
pozor že čo. Už som bol vážne unavený z toho všetkého a on nevyzeral nejako nebezpečne. Tak som
sa znovu posadil vedľa neho, že si na chvíľu odpočiniem a potom pôjdem.“ Odpil si. „Ani som
nepostrehol kedy ale podarilo sa mu zatiahnuť ma do rozhovoru. Ktorý k prekvapeniu nebol vôbec
nudný a skvelo poslúžil na zabitie času.“

„To by dožralo snáď každého nechať sa takto napáliť.“ Potľapkal ho po pleci barman.

„Avšak...“ Povzdychol si. „Pri ňom som stratil pojem o čase. Keď už som sa chcel pobrať ďalej započul
som nejaký divný zvuk.“ Pozrel smerom k stropu a výraz v jeho tvári skysol, akoby čoby len spomenúť
si na to čo sa stalo ho nerobilo dvakrát šťastným. „Pozrel som sa tým smerom a nemohol som uveriť
čo vidím. Načisto som bol presvedčený že mi už hráblo...“

Na moment sa odmlčal a zabodol svoj pohľad do piva pred sebou. Musel si poriadne lognúť aby
mohol pokračovať.

„Autobus.“ Precedil medzi zuby.

„Retardovaný autobus, ktorý prichádzal po tej ceste po ktorej som prišiel a za sebou ťahal dlhý pás
prachu.“ Hlasno si povzdychol a pokračoval ďalej ignorujúc nechápavé pohľady tých naokolo. „Ten
blbý ghúl skoro od radosti vyskočil z kože, keď sa tá rozheganá hrdzavá rachotina doteperila až k nám.
O farbu ten autobus musel prísť už v minulom storočí. Nehovoriac o tom že všetky jeho okná boli až
tak neskutočne doškrtané, že cez ne nebolo vidno ani do vnútra. A jediné čo sa na ňom lesklo bola tá
jeho divná strecha zo solárnych panelov.“

Narýchlo si trošku odpil. „Zastavil priamo u nás a so zašičaním a vŕzganím sa otvorili predné dvere.“
Striasol sa. „Za volantom sedel divný tlstý ghúl s dákou divnou šoférskou baretkou na hlave. A ak mám
pravdu povediac zdalo sa mi, že s tým kreslom na ktorom sedel zrástol dohromady už pred veľmi
dávnou dobou.“

Na jeho tvári sa zjavila divná grimasa, ktorá by sa dala nazvať úsmevom. „Ten ghúl s ktorým som sedel
na zastávke sa hneď aj začal teperiť do vnútra, ale z piatich pokusov nastúpiť,: dva krát minul dvere
a dva krát sa zosypal zo schodov. Pritom jeden krát sa zridal až von kde sa natiahol do prachu.“

Letmo si odpil a pokračoval. „Keď už bol vo vnútri, ten vodič na mňa zvolal, že či idem alebo ostávam.
Ale ja som len neveriacky na to celé civel.“ Pokrčil ramenami.
„Ale až si ten prvý ghúl všimol, že som ešte vonku zvolal na mňa.“ Zmenil hlas aby ho trošku
napodobil. „Hej, zabudol si ako sa používajú nohy, hladký? Najskôr dáš v pred ľavú a potom to isté
spravíš s pravou. A pokiaľ máš ešte tu strednú tak si daj záležať aby ti ostala v gatiach.“

Jeho výraz sa pre zmenu zmenil na otrávený. „Vodič sa rozrehotal až tak že sa ten autobus celý
roztriasol. Hrkotalo to tak, že som bol ochotný sa vsadiť, že sa to celé i na mieste rozpadne.“

Hlasno si povzdychol a dopil svoju fľašku. „Mozog mi už absentoval a už som si myslel, že som
zaručene v delíriu a blúznim. Tak som si povzdychol a povedal sám pre seba: Keď už umieram nech sú
tie predstavy aspoň príjemné. Moja predtucha sa potvrdila hneď po tom čo som nastúpil.“

Zvážnel. „Do tváre mi zavial studený vietor a po chrbte prešli zimomriavky.“

„A je to tu!“ Zamračil sa. „Povedal som si. Povestný chlad pred smrťou. Ghúl vodič sa na mňa zadíval
a spýtal sa:“

„Kam to bude hladký?“

„Už mi to všetko bolo jedno. Vytiahol som za hrsť mincí z vačku a pustil ich vodičovi do dákej
plechovej škatule ktorú tam mal.“ Naznačil to i pohybom. „Ani som ich nepočítal, len tak som zalovil
vo vačku a vytiahol čo prišlo pod ruku. Avšak,... nabral som posledné zvyšky svojho sebavedomia,
nech aspoň pred smrťou vyzerám poriadne cool. A ako nejaký najväčší čavák, alebo nezdolný hrdina z
dákeho filmu som zahlásil:“
Frajersky namieril prst i pohľad na barmana akoby on bol ten vodič a ľadovým hlasom ako najväčší
frajer zahlásil tú hlášku: „Kamkoľvek, kde sa to dá.“

„Mám zato, že sa ten ghúl zaceril až tak že mu tie zuby skoro z huby vypadli. Ešte niečo zadrel, ale to
už som mu nevenoval žiadnu pozornosť. Vlastne,.. už som nevnímal ani svoje okolie. Ako boss som si
vyhliadol jedno prázdne miesto na ktoré som sa rozvalil.“ Spokojne sa oprel o pult a i na jeho tvári sa
objavil spokojný výraz. „Chladný vánok a príjemné meké sedadlo.“ Riekol zasnene.

„Povedal som si.“ Silno uchopil tú prázdnu fľašku od piva akoby ju chcel zmáčknuť rovnako ako nejakú
plechovku a v očiach sa mu zaiskrilo. „Pokiaľ je toto Smrťákov autobus v ktorom vozí duše na
večnosť... Tak nasrať na to, že je to rachotina, ktorá už ani zhrdzavieť nemôže!! Ja si túto jazdu
užijem ako PÁN!“

„Zakrátko som stratil vedomie.“ Povzdychol si vyčerpane.

„Posledné čo si pamätám je: že som ospalý vstal a ešte v polospánku nejako vyšiel z toho autobusu na
slnko. Okamžite sa mi zatočila hlava a akoby som vstúpil priamo do ohňa. Hneď na to som sa zosypal
na zem.“ Vydal nespokojný pazvuk.

„Neviem koľko času ubehlo než som sa prebral.“ Prehrabol sa vo vlastných vlasoch a znovu si
povzdychol. „Poobzeral som sa a zistil som, že som na dohľad od tohto mestečka. A Tak som sa sem
dostal. A to je celé.“

„Cesty duchov sú nevyspytateľné.“ Zahlásil niekto z miestnych divným hlasom, keď už bolo jasné že
dokončil svoj príbeh.

„Pcha, to máš dobré. Chcel si ísť do neba a namiesto toho ta odviezol do ďalšieho pekla.“
Skomentoval niekto ďalší v neskrývanej škodoradostnej nálade.

„Neviem čo fetuješ, ale dúfam, že sa o to podelíš.“ Dodal do tretice niekto.

Barman sa hlasno nadýchol a vydýchol. „Takú dobrú blbosť som dosť dávno nepočul.“

„A to nie je všetko.“ Rozhodol sa pokračovať návštevník trochu nervózne. „Pred tým než som do toho
autobusu nastúpil som bol zvyknutý, že pri pohľade na oceán bolo vidieť slnko vychádzať a nie
zapadať. A keď som čekol Pib Boja, že kde to do péčka som, ukázal mi že už nie som na Floride ale
v Kalifornií, ktorá je na opačnom pobreží.“

„Pche to je pekná hovadina! Ak by to bola čoby len z časti pravda, tak tu budeš mať až do smrti vždy
každé druhé kolo na účet podniku!“ Zahlásil až príliš sebavedome barman na celý podnik.

Chlapík pozrel na neho skúmavým pohľadom a potom siahol do vačku z ktorého vytiahol divný
obdĺžnikový kus bieleho papieru na ktorom bolo niečo natlačené.

„Čo to máš?“ Opýtal sa niekto.

„Ani neviem.“ Pokrčil ramenami. „Ale len čo som mu dal prachy, tak mi to ten ghúlsky šofér natlačil do
ruky.“

Barman si ten papier vzal do ruky a začal čítať poriadne nahlas: „Cestovný lístok pre medzištátnu
autobusovú... ..DO RIŤI!!“

Pohliadol na zákazníka a ten len zas pokrčil ramenami a posunul k nemu prázdnu fľašku, že chce novú.
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Dawen
Oddalovaní orgasmu a konce povídky s pointou by se nemělo přehánět. A přesně tohle autor
dělá. Opravdu by povídce prospělo přidat trochu na svižnosti, jde tu o humor, a ten by se
neměl moc protahovat. Ale povídka je dobře napsaná a opravdu mě pobavila. Možná protože
si dovedu představit, jak se motám pustinou s lístkem na autobus, který jsem našel u mrtvoly
dávného baťůžkáře a za pivo tu historku vyprávím po barech. Povídka by chtěla trochu
přeleštit, ale já pevně věřím, že do dalšího ročníku se autor zlepší a velmi příjemně nás
překvapí.
Cheky
Předně: Co se gramatiky týče, souhlasím s Tínou. V odsouzení proluk už ale nejsem tak
kategorický. Při prvním čtení mě přeskakování mezi přítomností a vyprávěnou minulostí
nerušilo, při druhém čtení naopak velmi. Trochu to rozvedu:
Při čtení Zastávky jsem si vzpomněl na podobně "duchařskou" povídku, kterou jsem četl
kdysi dávno. Na mlhou zastřené letiště kdesi v Británii uprostřed noci přistane DH 100
Vampire, pilot vejde do baru a vypráví o tom, kterak letěl z Německa, vypadly mu přístroje, v
mlze a noci se ztratil, docházelo mu palivo a najednou se mu po boku objevilo Mosquito a
navedlo jej na toto letiště. Vyprávění je jednolité, jako čtenář jsem cítil tu syrovou hrůzu
samotného člověka v těsné kabině vysoko nad Severním mořem, až v samotném závěru se
zase vrací do "současnosti", když barman poznamená "Jo, to mosquito znám, to byl
pathfinder, kterýho sestřelili ve čtyřiačtyřicátém." (Nebo tak něco.) Příklad toho, že prostřihy
jsou na škodu. Umím si však představit, že by mohly k něčemu být, to by ale musela existovat
i nějaká paralelní linie odehrávající se v onom baru. Nebo kdyby se ti lidé sešli a každý z nich
(čtenáři řádně představen) by vyprávěl svůj krátký příběh. Těch pár výkřiků anonymního
osazenstva je fakt k ničemu. Seškrtat, vyházet.
Stejně tak i třetí a čtvrtou větu, jsou neohrabané. Vzhled hrdiny stačilo odbýt něčím jako
"upoutal pozornost svým nezvyklým oblečením", nebo tak něco.

Chápu nutkání použít tučnou sazbu pro zvýraznění slova tam, kde na něj mluvčí klade důraz.
Sám jsem s ním svého času zápolil, než jsem došel k závěru, že je to zbytečné. Jednak mi to
přijde jako anglicismus - ale kdo ví, třeba to jednou bude normální i v češtině/slovenčine jednak to nebezpečně zvýrazňuje rozdíly mezi vnímáním autora a čtenáře. Jednoduše řečeno,
já bych tato slova nezdůraznil a kdybych měl vyslovit ony věty, kladl bych důraz na jiná
slova.
K tučnému písmu se přidává kurzíva pro zvýraznění vlastních myšlenek, to je v pořádku a
plní to zde svou roli, jenže pak kurzívou začne hovořit ghoul, pak začne i hlavní hrdina
hovořit kurzívou, ke všemu tučnou, a nakonec k tučné kurzívě přidá ještě dva vykřičníky a
kapitálky. A to už je trochu moc.
Takže povídka je pěkná, má všechno, co má mít, pointa je vtipná, ale čte se to těžko, je to
rozdrobené, přerušované a v důsledku to budí dojem nastavované kaše, abych tak řekl. Ach
ano: Chtělo by to přidat pár čárek a ubrat dvoutečnou trojtečku před závěrečným výkřikem
barmanovým.
Ssyx
Krátký svižný vtípek, skoro Vandrovcovského stylu nešťastně podupaný množstvím chyb a
podivně umístěnými tučnými slovy a natahováním pointy. Obsazení ghůly chválím.
Tína
Povídku jsem přečetla dvakrát, přičemž podruhé se mi četla lépe. Už v hodnocení prvního
kola jsem povídce vytkla zvolenou formu, tedy vyprávění prokládané nejenom poznámkami
ostatních v baru, ale především komentováním toho, co hlavní hrdina dělá. Problémem je, že
si hlavní hrdina (jehož jméno se za celou dobu nedozvíme a přinejmenším v jednom případě
pak dochází k poněkud matoucí práci se zájmenem on) po převyprávění části příběhu
zpravidla odpil nebo si logol piva. Volba vyprávění přímou řečí, která je opakovaně
uvozována povzdechnutím, zamračením nebo loknutím hrdiny, se mi nezdá šťastná. „Vlastne
ten príbeh je celkom krátky.“ poznamenává hlavní hrdina (s chybou v přímé řeči, která je pro
povídku typická), a možná právě proto považoval autor za nutné krátký příběh nastavit
"děním v baru", které tempo základu povídky, roztomilé anekdoty o podivuhodném autobuse,
zpomaluje. Ráda bych si přečetla skutečný zážitek, ne jen vyprávění o něm, které ho okrádá o
šmrnc. Více (a velmi dobré) atmosféry na mě čiší z rozpálené autobusové zastávky v hrdinově
vyprávění, než z baru plného no name individuí. Interpunkce v povídce převážně absentuje,
přímá řeč je psaná technicky špatně (opět se přitom jedná o věc, která je dle mého VELMI
snadná na osvojení a zapamatování, navíc se s ní člověk, který čte, setkává neustále), povídka
obsahuje i překlepy a chyby v používání i/y ve slovech. Obdobně povídce neprospívají
podivné odstavce (občas je mezi nimi enter, občas ne, občas je přímá řeč v jednom odstavci,
občas ve dvou). Navzdory výše popsaným výtkám se jedná o povídku zábavnou, jednoduchou
a zajímavou, jejíž čtení jsem si užila, a která je pro mě po právu ve druhém kole. Abych s ní
byla spokojená, musel by autor (krom svižnosti) zapracovat na technické stránce povídky,
tedy na pravopisu, který je spíše podprůměrný než průměrný, což je škoda, protože to v tak
jednoduché a jazykově nenáročné povídce vyniká ještě víc. Ve srovnání s ostatními
povídkami letošního ročníku však musím ocenit, že povídka má konec (první plus), který je
zábavný a obsahuje i prvek vtipného překvapení (druhé plus). Jako jeden z mála příspěvků v
soutěži je tedy tenhle skutečnou povídkou, ne jen útržkem textu, nebo prologem k útvaru
mnohem delšímu. To zvládl autor velmi dobře. Mimochodem, výskyt tučných slov jsem
nepochopila, a pokud mají smysl, pak mi unikl.

Viky
Příjemná duchařina ve volném, ale nevlekoucím se tempu. Někomu by mohly vstupy
osazenstva hospody do vyprávění vadit, mně ale sedly a příjemně dotvářely atmosféru chlápek se ocitl na druhé straně kontinentu, je z toho celý tumpachový, ale sebere se a dojde
do hospody, kde to všechno zpola udiveně a zpola nevěřícně vypráví. Pointa není silná, ale
stačila mi, na druhé čtení rozhodně lepší než poprvé. také je to povídka, kterou jsem si
podruhé přečetla ráda. Velká škoda je ovšem autorův přístup k čárkám ve větách, kterýžto styl
bývá označován jako balistický (kam to padne, tam to padne), je to opravdu tristní. Vytažení
slov tučně sice v povídce víceméně sloužilo zamýšlenému účelu, ale ani tak to v beletrii nemá
co dělat
Taky mi vadilo označování barmana jen jako "ten za barom", občas to bylo rušivé, neb nebylo
hned zřejmé, o kterého toho se jedná. Nebála bych se použít pokaždé barman, nebo variovat
barman, výčepní a hostinský (v slovenských ekvivalentech), když už by autor toužil po
variabilitě. Suma sumárum, je toho víc k chválení než vytýkání.

