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Sázka, která byla uzavřena mezi Jaroošem a Tonym v únoru na Brdech zní:
Kdo se v letošním Trapsavci umístí se svojí povídkou hůř (získá míň bodů) než soupeř, bude v
říjnu na Písničkovým vlaku po celý víkend jeho OSOBNÍM SLUHOU.
Vyjádření obou soupeřů:

Bylo to pro mne trochu překvapení, když jsem se po stvrzení naší sázky dozvěděl, že vítězem
nemůže být ten, kdo se lépe umístí, ale že rozhodující bude počet získaných bodů od porotců.
Koho by napadlo, že ten sotva na hlavě ochmýřený frajírek ještě NENÍ ani v mojí kategorii
Oldpsavců. V okamžiku tohoto uvědomění jsem se i nečekaně zastyděl nad tím, že budu
příčinou zhrzeného zklamání mladého nadějného psavce a předsevzal jsem si, že se
vynasnažím, aby jeho literární pád byl co nejměkčí a pokud možno bez následků na jeho další
tvorbu. K tomu mi pomůže víkend Písničkového vlaku, neboť podle přísloví, že neštěstí
zoceluje, nechám Jarooše na jeho konci tak zoceleného, že jistě vzápětí napíše velký a tlustý
román, plný humorných historek, sebereflexe a nočních můr autora.
Bude se jmenovat Obsluhoval jsem avalonského Tonyho!

(Tony)

Z mrazu se blbne. Brdské vánice a teploty hluboko pod bodem mrazu dokáží minimalizovat
myšlenkové pochody a zapříčiní tak i selhání takového giganta pragmatického rozumu, jakým je
pro mnohé postavička vlasu ležérně rozcuchlého, vousu nedbalého a činů dalekosáhlých Tonyho? Jak jinak si vysvětlit, že mne (MNE!!!!) tento trapsavecký Sisyfos, jenž vždy těsně před
vrcholem znovu a znovu upouští svůj literární balvan, vyzval ku měření sil v letošním literárním
klání. &quot;Kdož své dílko lépe před kritickým okem poroty obhájí, ten vyslouží si veškerého
komfortu úsluh v této bitvě poraženého.&quot; Má torna bude drtit jeho prokřehlé prsty, můj
jazyk blaženě poválí krmi jím připravenou, lože mé bude jeho rukou pečlivě vystavěno a hlásek
líbezný zašeptá mi pohádku ku dobré noci? To vše již brzy, Tony? Písničkový vlak už v dáli
houká a jeho dunění nezahluší tiché vábení zvonku, jímž k sobě svého poskoka volám?

(Jarooš)
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