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 P�kná patnáctiletá panenka Petruška Pa�ízková prohán�la p�ed polednem pumlí� po prašném 
pražském p�edm�stí Pr�honice. Procvi�ovala práv� p�esné p�ihrávky p�es plot, poslouchajíc p�es 
p�ipojený p�ehráva� Panasonic proslavené punkové pecky, p�ežvykujíc pedro. Pojednou pro�ízne 
pohodu pavla�ový pok�ik panímámy Pa�ízkové: 
 „Petruško, poslouchej. P�jdeš pogratulovat prabáb� Patricii. P�edev�írem poko�ila 
p�taosmdesátku! Poj�, p�ipravíme pár pozorností.“ 
 Petruška procít�n� povzdychla, p�erušila punkovou produkci, plivla pedro pod projížd�jící 
peugeot, pak pozvolna p�ikrá�ela. Panímáma práv� pe�liv� plnila plát�ný pytel, podle Petrušky 
p�evážn� p�knými pitomostmi: Poctivou placaticí pálenky, p�lkilem poli�anu, pletenými 
ponožkami, parádním p�ehozem, po�ádnou porcí polárky, pašovaným portugalským projímadlem, 
prase�í paštikou, pohodlným prádélkem, polskými paprikovými pirožky, pastilkami proti pocení 
podpaží. 
 „Paráda, potáhnu p�kn� p�et�žkej prezent,“ poznamenala pesimisticky Petruška, protahujíc 
pusu. „Propotím p�inejmenším podprsenku!“ 
 „P�esta� pof�ukávat, puber�a�ko,“ pravila panímáma. „Padej, padej. Pot�ebuju p�ipravit 
pohošt�ní, p�ijde pan Pechá�ek,“ p�i�emž po�ala p�ih�ívat pikslu párk� propanbutanovým 
plamenem. 
 „Pche,“ procedila Petruška, p�itahujíc popruhy pytle. Pomocí p�id�lené padesátikoruny 
p�ijela po pár p�lhodinách p�ed P�íbram. Polojasným po�asím pak pokra�ovala p�šky p�es 
podbrdské pozemky. Prošla plno pasek, planin, polí, p�esko�ila pár potok�, p�eb�hla pastviny plné 
pampelišek, p�ekonala p�ekážející poloke�e. Prapodivná p�šina p�ibližuje pojednou Petrušku 
potemn�lému p�ítmí prastarého pralesa. Petruška pozoruje práchniv�jící pa�ezy, poslouchá 
pok�ikování pták�, plácá protivné pakomáry.  

P�ehezký palou�ek proto Petrušku p�íjemn� p�ekvapí: 
„Posedím, pose�kám. Prov�trám podkolenky, protáhnu paže. Pro� pospíchat?“ 
Povolí popruhy, položí pytel, posva�í preclík  pomazaný pribiná�kem, popije pepsicolu. 

Protože práv� plnou pusou polyká, p�eslechne podupávání p�ibíhající psovité potvory. Pane�ku! 
P�íšern� p�erostlý prošediv�lý predátor, pokrytý prachem, páchnoucí  potem, p�edvád�jící p�eostré 
pa�áty. P�ibrzdí p�ed pat�i�n� pobledlou Petruškou: 

„Pozdrav pánb�h, panenko! Pro�pak posedáváš pod piniemi, požívajíc podivné potraviny?“ 
Petruš�iny plíce p�estávají pracovat. Párkrát poplašen� polkne, p�ekonává paniku: 
„P�icházím pop�át prababi�ce. P�ebývá pod Plešcem. Používá pronajaté prostory pod 

p�íkrým poho�ím. Pamatuje p�kných pár p�edvále�ných podzim�!“ 
„P�kn� prabábu pozdravuj,“ prozp�vuje p�esladce potvora, „pospíchám pracovat. Pá-pá!“ 
„Podez�elé psisko,“ pomumlává Petruška, pro�ež popadne pytel, pokra�ujíc po p�šin�. 
Prašivá p�íšera pekeln� pospíchala, proto p�ibyla p�ed prabábinu pastoušku první. 

Pro�ichává pozemek, p�i�emž podupe p�ehnojenou pažitku, prozkoumává plechem pobité pevné 
petlice. Pak pohlédne p�es parapet. Pozoruje prabábu, poklidn� pochrupující pod pe�inou. Podoben 
pardálovi pohotov� p�esko�í, p�evrhne p�epln�ný popelník, popadne pištící prabábu, párkrát polkne, 
p�i�emž poslintá podlahu. Pak p�izdoben prabábinou parukou proklouzne pod pe�inu. P�ihladí 
prost�radlo, potichu poslouchá. 

Pojedou post�ehne pohyb p�ed prahem. P�ichází Petruška:  
„Prababi�ko Patricie,“ pok�ikuje Petruška, „poj� p�ivítat p�edrahou pravnu�ku! P�ináším 

p�kné prezenty! Prababi�ko! Pruda, prabába patrn� polohluchá,“ pronese Petruška polohlasem, 
p�ekra�ujíc p�es práh. Post�ehne podivný puch, p�evržený popelník, po podlaze poházené 
pallmallky. Posléze prabábu p�ikrytou pe�inou. P�istoupí p�ed pelest postele. 
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„Pic prababi�ko! Pro�, prosím, pramálo p�átelsky poulíš p�erostlé panenky?“ 
„Protože pot�šen� pozoruji p�k�ou�kou pravnu�ku,“ praví p�íšera. 
Petruška pokra�uje: 
„Pro�pak plácáš plachtami p�ipomínajícími poklopy popelnic?“ 
„Protože pe�liv� poslouchám, pusinko.“ 
Petruška p�iblíží pohled poma�kaným polštá��m: 
„Pro� pod pocukávajícími pysky prosvítají pok�ivené požeráky?“ 
„Protože práv� prahnu po p�echutné p�esnídávce,“ prskne p�íšera, popadne pazoury 

paralyzovanou Petrušku, polkne, pak poklidn� p�etáhne p�ikrývku p�es páte�, podrbe po�obané 
pozadí, po pár pšoucích pak pochrupává. 

Po poledni prochází podél prabábina plotu podbrdský podlesní Prokop Prchlík. Pohledný, 
p�tadvacetiletý, pracovitý, pilný, pihovatý, p�iod�ný polobotkami Puma, po polesí proslavený 
p�ehnanou potencí. Prod�lal prý plastiku plešky, praví primitivní pomluvy. Postojí, poslouchá, 
p�ilákán podez�elým poklidem preventivn� pohlédne p�es petúniemi p�ezdobený parapet. Proboha! 
Pozná pachatele, p�ežranou pod�imující p�íšeru, p�ikrytou prababi��inými parádními pe�inami. 
P�isko�í, popadne pár patron, p�ipraví pušku…  

„Po�kat, po�kat! P�est�elkou patrn� poškodím památe�ní porcelán! Posta�í párkrát po�ádn� 
p�etáhnout p�íšeru po papuli pažbou.“  

Promyšleno - proneseno – provedeno. Prokop pak poklekne, prorezlou pilkou pižlá p�ecpaný 
pupek potvory. Poté pomáhá pon�kud pomuchlané prababi�ce prolézt. Posléze prolézá Petruška. 
Prokop p�ekvapením pootevírá pusu, p�imrazen Petruš�inou podobou. Pozoruje p�kn� plochý 
poodhalený pupí�ek, perfektní postavu, pohledem polaská p�ejemnou pokožku, pu�ící pevná 
prsí�ka, prdelku požadující plácnutí. Po pár pokusech p�inutí pusu promluvit: 

„Panenko p�ekrásná – pohle�, práv� poznáváš proslulého pracovníka podbrdského polesí, 
podlesního Prokopa Prchlíka, pekeln� poblázn�ného práv� pozorovanou polobohyní!“ 

Polichocená Petruška p�vabn� pokynula paží, p�kn� pod�kovala, pak pohladila prabábu, 
pon�kud pomaten� p�erovnávající p�tistovky poschovávané po prádelníku. Prokop po pár pauzách 
pateticky prohlásí: 

„Poj� Petruško poznat Prchlík�v p�eútulný podkrovní pokojík. Pohovo�íme, popijeme pár 
panák�, pustíme p�íhodné ploužáky, poté p�ípadn� prov��íme pohovku.“ 

Petruška p�imhou�en� pozoruje práv� poznaného playboye. P�emítá. Pak pevn� p�esv�d�ena 
prohodí: 

„Platí! Pro� p�echovávat potupné panenství? Pouze pro posm�ch pologramotných 
poslucha�ek pr�honické pr�myslovky? Prdlajs! Poj�, Prokope, prubnem pár primeros�.“ 

P�ešlo pár pátk�, plynula pololetí, p�icházela proslun�ná p�edja�í, pestrobarevné podzimy. 
Petruška prozírav� p�ipoutala Prokopa posvátnou p�ísahou p�ed Pánembohem, prstení�ky p�izdobily 
prstýnky. P�eš�astná paní Prchlíková povila pozd�ji Prokopovi p�kná pater�ata. 

Panímáma Pa�ízková p�istihla pantátu Pa�ízka prodávat pubescent�m pervitin p�ed 
prodejnou potravin. Posmutn�le polkla pár plzní, pak pragmaticky posbírala pantátovy peníze, 
po�ídila pár peršan�, p�ikoupila p�t pater paneláku, prost� po�ala p�ipomínat princeznu. 

Prabába Patricie p�es pokro�ilého Parkinsona po�ád p�ebývá pod Plešcem, pere 
prapravnou�at�m plínky, p�ilepšuje plné pokladn� prodejem p�edražené petrželky p�ihlouplým 
Pražák�m. 

Prokopa povýšili, pravideln� pobírá padesát papír�, p�istav�l patro, po�ídil porsche, p�ijímá 
paraguayské papaláše, Petruška puká pýchou. 

Poj�me proto pozvolna poutavý p�íb�h p�erušit, pop�ejme postavám p�íjemné prázdniny, 
poté pozvedn�me p�llitr pro pokra�ující p�íjemnou pohodi�ku. 


