Běžecká poezie Slávy Pilíka

Stydlivost
No, tak jsem nešel toho Šuláka.
Fakt, že jsem se považoval za hlupáka.
No prostě jsem to nedal, nemohl …
a kdo mi k tomu pomohl?
Ten v rouše beránčím představil se v neděli,
kdy Louštínem jsme k pivu-cílu běželi.
Ten to byl, co tamo doma přebývá
a v maratónech silněji se ozývá.
Když spěchal já jsem k busu, rád nechal se přesvědčit.
Že na zahradě poštovní fotbal nutno osvědčit.
Na konci mače, který mi už nesvědčil,
byly běžky nožky o kapánek - no, větší…!
Klidná to neděle, však pondělí modré,
úterý do zelena!
Ve středu žlutě vidím se,,,
to byly moje šimpány!
A jak by tympány hrály i mně zazvonilo,
že šulákové znovu já nedokonám dílo.
No, a stydím se…
To je ta příčina, to je ten osud.
Je to i veličina, že jsem tu dosud.
Fotbal byl dobrej, jen jeden kaz.
To je ta pravda, to je ten vzkaz.
Duhové nožky jsou němým svědkem,
že nevyprávím bludy.
O prvním máji víc než Šulák
svědčila mi lavice.
Však věřím, že v neděli já tulák
dojedu do Kačice.
Kudy?
Sláva Pilík na prvního máje dopoledne v době, kdy kamarádi startovali v Údolí oddechu a on koukal na své fotbalově
barevné holeně (jinak „šimpány|“) L.P. 2014.

Jo, hele - Vánoce!
Jo, jo tak zítra a
s tím nic nenaděláš.
Znavíš se, zameteš a
i kdybys náladu měl blbou.
Jo, je to úkaz tyhle Vánoce.
Jo, jo tak zítra a
svící nit nepředěláš.
Zasníš se, vzpomeneš a
i kdybys Pálavu nevypil plnou,
je to průkaz, že jsme u konce.
Jo, jo, jo u konce ano, přec na začátku a
chtělo by se o Vánocích říci.
To všechno vzpomenem na Štěpána svátku
v nejkratší distanci, tam někde ve Třtici
Před blížícím se finišem PBKR a roku 2013 - v předvečer Štědrého dne Sláva Pilík a blížícího se LP 2014

Víte, že …
Víte, někdy si říkám, že je lépe běžet pomaleji,
Dívat se do kraje, přemýšlet, meditovat
V rychlosti nevidíš, co krásna kolem je
Jen můžeš svědomí své pozdě zpytovat
Víte, někdy si říkám, dobře je trochu přidat,
Když krásno před tebou se náhle zjeví
A jak je těkavé a chvilku jen zdrží se
Snažíš se neztratit alespoň chvění
Víte, náš Pohár celý rok dával mi radosti
Když mě tak míjely, zíral jsem dychtivě
Postupně pryč byly a už jen vzpomínka
Pomohla cítit se přece jen vířivě
Víte, já těším se na každý závod
Nemusím zrovna být tam někde v popředí
V pozadí totiž mám velký nárok
Prohlédnout kdekteré nádherné pozadí
Naposled v Kaštance však přiběhl jsem smutný
Radosti nebylo, byť bylo Poháru a doběhl jsem před Pepou
Hořké byly ty kilometry, neb nezřel jsem před sebou
Tak jako jindy vždy, Rybičku lepou
Sláva při vzpomínce na letošní rok, Kaštanku a blížící se Dvojice a k třicátinám Soně Rybáčkové 16. listopadu 2013

Panskomlejnské uznání
To tedy musím uznat, že mě potěšilo
Benovo sokolské výsledkové dílo
Přišlo tak naráz, jak jasnozřivost vědce
Já přitom čekal, že snad po Čertovské pětce
To tedy musím uznat, že je to bomba
Až do dnes byla to jen moje touha
Vidět ty výsledky alespoň letmě
Nevidět sokoly létati ve tmě
To tedy musím uznat, Ben mě překvapil
A já z radosti na tím výsledkem pil a pil
Všude jsem vyprávěl, že zázrak se stal
Až jsem se z nadšení na Mlejnku uchlastal
Sláva Pilík 10.10. LP 2013 po půl litru vína a zjištění, že už jsou nové výsledky Sokolského poháru 

Minuta zlatého trápení
Taková je tikťaková taktika
Nejdříve tělo naříká, byvše hnáno do úmoru
Kolo za kolem, kolem toho oválu
S leností pere se v podivném vzdoru
Taková je tikťaková taktika
Nevyčpět doslova jak pohár piva
Na něž si zapomněl, když spřádals taktiku
Když myslel jsi na úspěch, jak už to bývá
Taková je tikťaková taktika
Ženeš se někam se všemi borci
Plný sil v bězích, tempo tě pokouší
Zajíc si na špici, za tebou honci

Taková je tikťaková taktika
Počkat si v tempu, rozložit síly
Nebát se, že soupeř dýchne ti na záda
Poslední kola nesmíš být líný
Taková je tikťaková taktika
Tehdy, když mysl už naříká
Tehdy, kdy bys rád složil zbraně
Tehdy řekneš si, právě teď - hr na ně!
Taková je tikťaková taktika
Rozhodne dílek hodinové války
Poslední kolo, minuta dlouhá
Bláznivé tempo, arbitr potichu počítá čárky
Minuta odvahy, minuta rozhodnutí,
Minuta zbytku sil, minuta poslední
Minuta rozvahy, minuta předsevzetí
Minuta zlatou stala se v tomhle dni!
Sláva Pilík,
nezničen tolik 59 minutami jako tou poslední na Kladenské hodinovce L.P. 2013 v říjnu osmého tehdy, kdy o 25 metrů
získal plné pohárové body až na poslední chvíli…
Vysvětlivky: „tikťaková taktika“ = taktika při hodinovce (tik ťak = zvuk vteřin historického hodinového stroje)

Punčochová hrozba Jiřímu Fingerhutovi
Fingi Fingi fing
Bude to zas ring!
Natáhnem si punčochy
Poběžíme kol boty
… nebo je to obráceně, cha cha?
… dej si na mě bacha!
Natáhneme si boty,
běžíme kol Punčochy.
Fingi Fingi v cíli
snad už nezacílí …
A přijde čas odplaty!
Sláva Pilík jen tři týdny mající, se uzdravující, zvítězit zas si přející 

Ach ty koláče!
Ach, to nebyla obava z porážky,
to sval či úpon zrazuje mne,
navíc do novin musel jsem napsati hlášky,
prostě jsem nezávodil já vědomě.
To neva, ano, poražen jsem byl,
byť neúčasten a se nebráníce …
Věřím však, že zase jednou dohoním
svůj cíl, vždyť budou punčochové Třtice!
Ze všeho je mi dost do pláče,
není to bolest, smutek z prohry.
Není to nic, z čeho se ohnouti …
Ach, smutné jsou dohry pouze!
Vždyť do mne zcela jistě mohly a to velmi dlouze,
přes prohru v cíli vklouznouti
neporazitelné lhotecké koláče  !!!
Sláva Pilík v sobotu pro svalovou neschopnost,
a zároveň novin uzávěrkovou nutnost tedy na Kaštance nebyvší,
v půlnoční pátkosobotu před ní úpějící (či pijící?) v červnu 2013 

Maratónská?
Doma a venku
Máš dostatek sil, brachu?
Kilometry, zátěž?
Ve startovním kanclu neptaj se!
Jsi v pohodě a věříš ?
V jistotě máš se?
Co vzít na sebe, optáš se!
Jen sám sebou, hochu
parametry, plány
superkompenzace
propočty, úvahy
tak samy - zvláštně!
Start
Cítím své nohy jako dvě strunky,
přebytek sil, co dal bych milé,
však sobecky nechal si pro sebe!
V napětí startu, v napětí chvíle
okamžik pravdy, naděje...
5.km
Procházka, klídek, pohoda
upravím tričko, povolím uzdu?
Vystrčím lokty, co kdyby,
jaké je tempo, proboha?!
Čeho se lekáš? Masová rychlost - náhoda!
10. km
Není to moc? Ptám se sám sebe,
sebe se ptám, sousedů.
Jsou tu už mezery, běží se klidně,
zábava, radost z objevů.
Za touto dívkou krásných je pohledů ...
15. km
O co jde - to je ten - dech celé skupiny!
Sešli se stejní, co mají cíl!
Sešli se stejní, dýchaje pro úspěch!
Vlastní i společný - to je teď boj,
rytmus je síla, rytmus je zdroj!!!
20. km
Tempo je záchrana, mysl ho drží
a zvláště tehdy, kdy je dost sil.
Jinak říct třeba, je to dost otrava,
pořád tak dokola .................
............................zde jsem už byl... !!!
25. km
Nemáte popruh, abych se chytl?
Tempo mi utíká, já nevím proč?
Zas jsem se nachytal na kolotoč!
To jsou ty plány v pracovně křesla
Alespoň nálada by neklesla ...
30. km
Kde je občerstvovačka ..., ta že už byla?
Že jsem si nevšiml.. kelímek v ruce ...,
Mám ňáký mámení a nohy ztuhlý
tucet je km jak veletucet!
Divná to představa dál takhle mučen!
35.km
Strojové tempo, jsem já to frajer !!!
Mimina pěšky předchází mne ...
jaký as chodci mají z mne dojem
za zády lehce když ztrácím se
... spokojen
40.km
Obrovská síla vlila se do žil
Mám vůbec nějakou, bych využil?
Obrovská síla v začátku konce a konce začátku krásného ................................. borce................... 20 m
............10 ................5 ................... JO!!!
(Poslední 2 řádky jsou oproti těm kilometrovým napsány na vzdálenost 195 metrů - pozn. autora). Mějte se krásně - Sláva
Pil. při vzpomínce na roztodivný jarně severský maratón v Unhošti Léta Páně MMXII... jo 15.4. stvořeno :-)

Běžecká lenora
Víte, vy vůbec nemůžete vědět, co se mi to stalo. Týdny odříkání bijíce se v prsa i jinam, a.... Týdny či
měsíce plánů, jež nesplnily se... a ... Čí vinou? Hodiny, či spíše minuty, kdy píšu si co udělám a jak to udělám
a že když to neudělám, tak to udělám pak, potom, tak či onak, bože!!! Bezesné noci přemýšlení, co s tím, jak
z toho ven, když mne to tak objímá, zasahuje a nedá mi to spát. Jo a ani běžet .... nebo ležet?
Co s tím, že je to pořád jinak, než bych si přál? Že je to jinak, než jsem to udělal? No, je to logický,
ale...! Co to vlastně je, že mám jít běhat a nejdu, že mám jít plavat a nechce se mi, protože je to tak dlouhý
kilometr a zase zpátky s mokrými vlasy (no, kdyby byly, ha ha), že jdu na pivo, i když si stokrát říkám NE!!!
Krucinál, a zase mě předběhli! Krucinál, v děrách kolem půjčovny kamiónů mi chybí třicet kroků
navrátit se k budoucímu vítězi a nepřinutím se, abych do něj šel. Krucinál, a jsem zas druhej! Bez glorioly
vítěze! A proč vlastně, krucinál?!
Čím to může být? Čím to je, že výchozí ambice a plány se hroutí skoro dříve než z nich setřeš barvu
mysli? Co to jen .... kdo za to .... ha, už vím na co to svést! To je ta, ta ... běžecká lenora, jo jo!!!
Ale co je to vlastně běžecká lenost?
„Co já vím, nechce se mi o tom mluvit ani psát, ale vím o čem mluvím :-)!“ A napříště mám napsanou
„desítku“ za čtyřicet. Musím si na to dát pivko, klobásu a pořádně se prospat.
Sláva Pilík po Novostrašeckém běhu v dubnu roku 2012
Sláva Pilík po Novostrašeckém běhu v dubnu roku 2012

Severský jarní maratón?
Severák a vichry dují tím unhošťským okruhem,
jehnědy a kočky zmrzlé jsou dnes naším osudem.
Prý ten jarní maratónek má mít klima slunečné,
jenže brachu v hubertusu proběhneš se skutečně!
Honem všichni do šatníku zpět kulichy vylovte
je to přece o dost dříve, tak počasí pochopte
neva, vezmu sobě kožich, šálu, klapky na uši
do vánice i sněžnice, co víc? Člověk netuší :-(
Bázlivý jsem, ano, věru, však je třeba obavy!
Než na start se ty thermosky roztřeseně postaví :-(
Bázlivý jsem, ano, věru, skutečně!
Maratón však i tak beru!
Slunečně :-)
Sláva Pilík v předvečer Jarního maratónu v Unhošti při pohledu na předpověď počasí 6. dubna 2012

Časované dvojice
V světě odvždy dvojice
rozzářívají líce,
v světě vždycky dvojka
více je než trojka,
Dnes je každá dvojice, jež o sobě neví,
souzena si nejvíce, los jí tohle poví,
a nemůže být rozlícen druhý, ani prvý.
Neb čas je vskutku jediná dvojnásobná veličina ...
Však konec mudrování, dost již spekulací
Hlavní je, že dárci dárek se nevrací…
Pro všechny, jimž přítomnost na startu i v cíli milá byla Sláva Pilík prodšivš Dvojicemi radostně zpívá v sobotu na Sletišti
památného dne 19. listopadu roku 2011

Zbledlý běh Zimní - klapy klap
Ten lednový kros na Kladně
mohl náramně nazvati se Břečka
neb v les příliš neladně
vběhla 71 členná smečka
i já když viděl Zimní běh,
lehce ve tváři jsem zbled.
Sněhy líté, ledu krusty,
Zimní běh byl prostě „hustý“
než krev, slzy - tváře potu
hledali jsme hlavně stopu.
Proč to sněžné činění?
Hrozí jezdci šílení?
Krutý běh to letos byl
mnohý běžec úpěl, vyl ...
sám jsem viděl před náma
jak točil on se na záda.
Asi ňáký běhu Guru
vymyslel tuhletu kůru.
No nic, život není přece peří
hlavně, že to ještě běží
dáš si guláš, páreček
budeš pořád chlapeček.
---------- nebo chlap?
Klapy, klap!
Klapl snad?
Po děsivém sněhubrodění v Kladně 9. ledna LP 2011 Sláva Pilík

Do Třtice
Do Třtice velice
netěším se nejvíce
po Vánocích stydím se
s měchem mým já velice
Však co bych byl bez Třtice
kam se těším nejvíce.
podobně v politice
jsou to stejné rovnice
Letos navíc nejvíce
mráz notně drtil plíce
běželi jsme ze Třtice
a do kopce do Třtice
pak jsme trochu zpívali
Vildu jsme tu vídali
bylo dobře velice
že jsme jeli do Třtice
O Silvestru notně opojen o Třtici velice snadno píše Sláva Pilík roku 2010

Pud běžecké sebezáchovy
Když jde blizzard s vichřicí
neběžíme vánicí ...
Když je závěj, ledu krusty
lépe býti běhuprostý.
Když vánice letí krajem
kilometr neuhrajem ...
Byl by totiž velký hazard
by splách´ maratónce blizzard.
Nezlobím se, kámo Bene,
že v Unhošti hned nebudem ...
Když tu vůbec ještě budem i s běžeckým pudem,
bude i tak bene ...
a v šestnáctý duben, my tam znovu pudem ...
to ti říkám, Bene!
Při vzpomínce na budoucího prvního ledna 2011, kdy se nepoběží Tříkrálový maratón v Unhošti připomíná ještě letos 21.
12. Sláva Pilík

Za rohy je spral
Pane, já se lek, když jsem přišel k startu
strašně jsem tam zbled vida tuhle partu
rohy, fousy, černé líce, to je ňáká taškařice?
Řek jsem, kruci, polednic, nebo něco více?
Ne, ne byl to jenom sen, který se mne zhostil
já tam nebyl v té Unhošti
já tam nebyl bych je vzal
za rohy je spral.
Závidím ti, běžče jak si takhle lehce
proběh riskem pekla ... v té Čertovské pětce!
Nepřítomný Sláva Pilík na pětce čertovské v listopadu 10

Elegantní dvojice
Jsou prostě dva, o sobě neví
létají pod stromy - desítikilometroví
létají, létají a pak se sejdou
medaile, vavříny, možná si sejmou.
Divný to závod, takový prostý
divnější divného snadno pohostí
podivné zas divným stane se tu
úsměvy divoucí rozhostí se tu.
První jsi v cíli, však nemusíš být
možná i poslední může dál žít
někdy i prostřední má tu šanci
závodu dvojic prokázat eleganci.
Sláva Pilík ve vzpomínce na vyhranou whisky v roce 2010 při závodě dvojic

Kaštanka pěkně vypečená
Silné vichry dují lhoteckými poli
bez pěti nás stovka je.
Slunce láká běžce v roji,
by vstoupili do ráje.
Však co dělat na rovinách,
kde létají kaštany?
Uragán je mete směle
běžce tvrdě prohání.
Když i kule jírovecké
mizí v dáli šedivé,
Spěcháme my do lhotecké
obce s kopce do cíle.
A v hospody patře čeká
na nás další šok ...
Jako máku je tu buchet
nebo je to buchet žok?
Teď v buchtulských hodech sníváš,
jaký by to závod byl,
kdyby každý z kilometrů
koláč hebký provonil ...
...probuzení na startu začal bych já v piškotu,
na dvojce by zavoněl štrůdl s vichrem jekotu ...
třetí kilák ochutnal bych měkkou třenou bábovkou,
čtvrtý dortem ovocným strašil by mne pohovkou ...
na pátém je plackoškvarka, co žene mne k cíli,
v šestém mřížák, buchta s jabkem pomáhaj mi v píli.
Co je lepší do finiše, buchty nebo fanynky?
Borůvkoláč, ten tu píše historii Kaštanky!
V konci ptám se, prospali se buchtoví ti běžci?
Zmdleni oni buchtou více nežli samým během,
léčili se pivem a sborovým zpěvem!
V hospodě zpívali chutě,
to, že Kaštanka ve Lhotě
bude za rok ... zase pro tě ... :-) !
Sláva Pilík - pár týdnů po běhbuchtové Lhotecké Kaštance konané v listopadu 14. v roce 2010

Jak chtěl bych býti lhotejný
Nechci už býti lhostejný,
k běhům, jež čekají mne vskutku,
tak v sobotu budu prostě lhotejný,
i kdybych měl propadnouti smutku.
I kdyby byla neskutečná slota,
pro mne v sobotu existuje prostě Lhota ...
Tam proženu si vrchem i dolem oudy,
ať vidí to naše pohárové soudy.
Tam totiž pochopiti znovu mohu něhu a krásno běhu,
jak v písku, v moři, na horách a třeba i ve sněhu.
Kdekoliv se tak stane, tam zmizí každý plot,
proto běž do té správné Lhoty
do té nejkrásnější ze všech našich Lhot.
Ano, snad ta naše Lhota vytáhne mně z letargie
a dá poznat mi, kde ve mně bují energie.
A poznat dá mi, že …?
Že, ač je to k nevíře,
ve Lhotě v tu sobotu ráno, prostě budu ...
Nevídáno?!!
Motivační slib Slávy Pilíka před Lhoteckou kaštankou ve středu v týdnu před inkriminovanou sobotou běžeckou 13.11.
LP 2010

Malá Křivokláska
Tak malá je a tak velká, jak tlustá by byla tenká
tak krátká a tak dlouhá, jak veletokem bývá strouha
tak strmá a tak plochá, jak holka někdy v očích kluka
co v šesti kilometrech kolem hradu běžně složí v cíli bradu
Ouha!.
Do vrchu plazíš se a skoro nešlapeš
doháníš srdce na úbočí
u hradeb krutě po dechu lapeš
úlevou zvedáš svý obočí.
Kde je ta rovina, co vede k cíli?
Proč je tak dlouhá, klikatá divně,
meta je určena tvou vlastní pílí
Zas malý Křivoklát doběhneš slibně.
Jo, je to velká láska - ta malá Křivokláska.... :-)
Sláva Pilík ve vzpomínce na krásnou Křivoklásku těsně před přelomem roku 2010-11

Surové nepočasí
Suro suro surovec ... běsní zběsile jak běs!
Tak jsem se bál v podzimu,
surovce že nepřežiju.
Liják, vítr - prostě slota
a nebyla moc ochota
vyraziti v Jesenici
proběhnout se ve vánici.
Jenže velká chyba lávky
slunce k startu nastalo
zůstaly mi vlastní hádky
že surové přestalo.
Že já, byť byl v kondici,
nepřišel v Jesenici
a bez úsměvu na líci
zůstal ležet v polici!
Kruci!!!
Po Surovci naštván z vlastní nevůle Sláva Pilík z Rakovníka v roce 2010

Tikťakovka
Tik ťak - tik ťak - tik ťak!
Třeskne tikot tolikrát!
Tohleto tiká ti tahleta taktika!
Troufale, tiše tady tak trpíš,
tikot ti tupě tancuje trumpetou ...
Toužebné taškařice tušíš
tlukotem, tepem, technikou.
Troufalcům tichého trápení
teď tady tik ťaky tlučou teskné.
Trampoty třeskuté tlačené tlapami
tisknou teď tužky tikťakovské.
„To je tejr ta tikťakovka!“, vzpomíná o říjnové hodinovce Sláva Pilík až v prosinci 2010

Sám sebou být aspoň hodinu
Sám sebou zvolil sis být aspoň hodinu,
sám sebou rozdýchals trať hodnou obdivu,
sám sebou budeš teď hodinu bez vlivu,
bez všeho, beze všech, bez sebe, bez splínu.
Sám sobě s pomocí čítáš ty řádky kol.
Sám sobě nutíš úsměv nenadálý,
sám sobě dokážeš, když přijde bol,
že i tak tvý nohy nemají stání.
Sám sebe ptáš se, kdy bude konec?
Sám sebe mýlíš, že asi nikdy!
Sám sebe předhání samotný borec
ve víře vlastních sil zůstává klidný.
Kde je ta meta, hodina času?
Kde je ta hodina, co nesmete tě?
Nebudu sketa, když vnímám krásu?
Krásu té hodiny, byť není v létě?
O Kladenské říjnové hodinovce v listopadu Sláva Pilík :-)

S Balvanem o balvanech
Balvane, Balvane
kdo tě, kam chce, dostane?
Balvane, Balvane, ¨
kdo tě nemá rád?
Balvane, Balvane
jen balvan nepřestane ...
Balvan někam strkat,
kolem sebe trkat.
Balvane, Balvane
řekneme mu „balvane“
nech ten šutr žít
chceš-li tady být!!!
... balvane!
Sláva Pilík v listopadu 2010 při vzpomínce na to, že ten říjnový zčistajasnový běh prostě nemohl zažít

No name Neumannova stezka
To zas ale byly narozeniny, jež
přivedly mne k stesku,
vždyť chystal jsem se přirozeně
pokořit Neumannovu stezku.
Já jsem jen no man po stezkách snad běhající.
Já s úsměvem a v tretrách vložen
nemám velké ambice ...
Však pohladit tu stezku, konečně a prudce ...
po šedesátce chtěl jsem nejvíce ...
Však tři dnové oslavní strávily mne notně,
já chodil každý z dnů domů jenom potmě
já no man byl a rána byla krutá ...
To ráno by ni Neumanna ke knihám nevyhnal
natož psa či psance, jemuž běžec říká se,
tak zůstal já v tom pelechu si ležet
a říkal tomu inspirace ...
Vím, je to slabost , ano ... Bene!
Však neměla by trpět po tom hlava,
a proto omlouvá se znovu a nepostaven k stěně ...
z Rakovníka rádoběžec Pilík Sláva.
Při vzpomínce na možnost seznámit se s Neumannem Sláva Pilík... dne 5.11.2010

Maratón Kladenský
Je to jak z jiného světa, všechno se sčítá.
Je to jak z jiného pohledu, díváš se na sebe.
Je to jak, když z nitek se splétá
záchranný most, silný dost pro tebe.
Je to jak mámení, co loukou voní.
Je to jak pára, co dýchá ze stroje.
Je to jak bolest, co nebolí víc
než trochu trápení, radosti z boje.
Je to jak výčitka, proč jsem to proved.
Je to jak naděje, kterou chci mít.
je to jak láska, která mi mizí
a která znovu se objevuje.
Je to jak v Lapáku, když lapáš dech.
Je to jak každý den, když ležíš na ženský.
Je to ta víra, že plíce jsou měch
a že ty zas a znovu, zas nemáš pech a znovu zas dnes doběhneš ...
Maratón Kladenský
Sláva Pilík

Jak jsme počítali kostky
Bál si se deště, bál si se krup,
bál si se větru, nečas tě strašil ...
však bylo ticho, napřímils trup
v Kolečku startovné rychle zaplatil.
Jak krásné běžet je, dnes v širou dál,
kostečky počítat do kopce v Městečku ...
je to tak bláznivé, že by ses smál
za svými tretrami vyrobil tečku.
Jenomže lesy, vítr a déšť
cos viděl, neviděl, mohl ses splést ...
to je to kouzlo, co vede kroky
do tebe vklouzlo, nečítá roky.
To je to kouzlo, dáme si dvanáctku
též chutnou kýtu ochutnám rád ...
do nás to vklouzlo, sladíme Patnáctku
třicátou druhou byli jsme brát.
Sláva Pilík v listopadu 2010 dlouho po závodě poněkud kostrbatě ve dvě ráno pátého

Kamenné tóny v Rozdělově
Kamenné úsměvy zdobily běžce,
jimž chtělo se říci, že se jim nechce
vybíhat s úsměvem Kamenný vrch,
na který nápisy divné někdo jim vrh.
Co dělat musíš, když chceš se vydat
napříč tou čtvrtkou maratónu?
Čtvrteční tony v kopci snad vídat,
však půlkou kroku musíš jít k tónu …
Zběsile v rovinách honit své soky
Předbíhat, ztrácet, dál věřit v sebe …
ve stínu stromů pak celé noty
pomohou vyhrát ti pivo jak tele.
Jo, je to koncert, tenhleten závod,
sváteční počin ve všední den.
Kdo by chtěl návod, ať přijde směle
A kdyby nechtěl, ať jde … (běží ven)!
Sláva Pilík o běžeckém koncertu čtvrtmaratónském v Rozdělově L.P.2010

Zkusím běžet výše v Libečově!
Jo, jo, to teda ale bylo vedro,
Jo, jo, ten děda říkal, že je Pedro,
když jsem se ho ptal, lijíc na se vodu,
kudy že je cesta k tomu z brodů,
jež by měl být asi na osmém kilometru …
Jo, jo, štvalo mě, že musím běžet v svetru,
který nadělil mi Pánbůh a z něhož kapky padaly.
Však dotyčný už nezařídil, aby síly zůstaly…
bych neměl pocit v Libečově, že už ležím v jednom hrobě.
Když už zase tak, jak to bývá v Podkozí či Poteplí, všichni kromě mě mi utekli!
No, jo, no, poslední jsem nebyl,
to mne drží při životě …
Skoro šťasten jak to kotě, že tolik štastni mnozí byli,
když Koblice přece našli a on byl ještě čilý.
A nebránil se, neprotestoval, když odvedli ho k cíli …
A já neztracen ve své pýše, proto možná v Libečově řekl si,
Zkusím běžet výše?
Přeju si!
Sláva Pilík v září 2010 při vzpomínkách na horkodusnou Libečovskou 14°

Jak jsem nebyl ve Třtici a přesto jsem byl v ráji
Já v sobotu nenavlékl botky
by kolem Bucku běžely,
vždyť zamířil jsem do Sobotky
a byl jsem tam i v neděli.
Já vyměnil jsem běhu radost
za bicyklové vnímání
neb podal jsem společnou žádost
pro kytarové zpívání.
Já vím, že kolem Punčochy
krásná zem je v světa kraj,
však chtěl jsem přetučnělé žoky
ponechat zmizet v Český ráj.
Já zmeškal to, jak velké drama
až k Bucku bylo a mělo sílu,
jak olomoucký běžec, buď mu sláva,
proháněl všechny bez rozdílu.
Já v ráji ale také byl, to už jsem tu deklamoval
my Svijany tam pili a v pizze dali rajský
a očím vlastním nevěřili, když v Sobotce nás obsluhoval
tři roky již mrtvý pan Zahajský.
Tak tedy omlouvám se seriálu za naši neúčast neobvyklou,
omlouvám Míru, Pepu, Slávu - též Alici s naší Jitkou.
Po Třtické Punčoše na její oslavu a s vysvětlením nádherné neúčasti předkládá Sláva Pilík (jistě i s kamarády z výletu)
v červenci 2010.

Velký Vysoký vrch tatranský
To ale byla blbost, že na kolo jsem vlez a vydal se vstříc osudu,
já takovou měl zlost, když našel jsem tu ves a měli mě za pobudu,
jenž dal si pivo, tatranku k tom, a že nezávodil v sobotu,
sežral dvoje kaštany a netěšil se v robotu.
Pak začínali docházeti běžci, kteří státi mohli se i lezci
staří, mladí i ti hezcí, nadřít měli se jak mezci.
To já notně zmátožen, dál kroku nemoha,
jediné co radost dalo mi - hle, humorná příhoda!
Jak náš Ben v podpaždí s počítačem,
rýsoval, měřil a nebyl PC hráčem.
On tužkou rýsoval jak za Klacka krále,
tabulky, vzorce, bezpočítačově v sále.
Pak notně zpocen ze svého úsilí,
vyběhl kopec ten, nahoře tak čilý ...
s Milošem proved start, pak už se pakovali
dychtiví běžci po skále seskákali.
Přeběhli silnici a stále vzhůru
letěli k Benovi, k cílovému kůru.
A jak že dopadlo, to velké divadlo...... ???
K rozhledně první vyběhl tenký,
Já jsem byl, bohužel, do šířky velký.
Koho by to napadlo!
S úsměvem na líci po prohře s Malou Kyšicí vzpomněl Sláva Pilík na vysoký Velký vrch a velký Vysoký vrch v červnu
roku 2010.

Krev, pot a slzy Kaštanky rozkvetlé
Tahle letní Kaštanka, rozpučelá květem,
selanka to nebyla, již to letí světem.
Horko, tropy, kopec krutý nahoru i v důl,
a když běžci byli zpátky, zbylo ještě půl.
Tři běželi pěkně v čele, tvrdý souboj sváděli,
fotografce naší smělé, málem z očí zmizeli ...
Byť ji kolo zavalilo, křepce skáče do střehu,
nezdrží se podlitinou, stíhá záběr při běhu.
Druhé kolo závodu - nic se nezamlží,
pro ostatní zbudou jen - pot a jejich slzy.
To když žlutou do kopce, přes Žilinský vrch
příliš krutě a lehce, Pepa zase zdrh´!
Dovětek:
Těžko, ach přetěžko je v lhoteckých Žilinkách
lehko, ach přelehko zbourat se v bylinkách.
Těžké, ach přetěžké Slzy jsou pytláka Proška,
lehce, ach přelehce jdou šampaňské a knížka.
Jo, kdybych to byl prožil, snad nebyl bych do počtu,
jenže já tam nebyl, tak si nyní nepočtu ...
Sl. P. (o Rozkvetlé Kaštance, při své nepřítomnosti, o pádu Alice a vítězství Pepy v červnu 2010)

Lazaři
Lazaři, lazaři aspoň jednou zazáří,
Lazaři, lazaři jednou zboří svět,
Lazaři, lazaři oči se jim prozáří,
Když se jednou podaří
a utečou z běd. :-)
Sl. P. (z obav před Během přátel piva červen 2010)

Běh přátel piva
Jak zabořil bych se v lůno tvarů,
tak smočil bych rety v zlatavý ten mok,
jak přivedla by mne sklenka k varu,
tak dotekem té nádhery nádherně bych zmok ...
Sl.P. (v únoru 2010 v mírném deliriu pro červen téhož roku)

Ach Lišany, Lišany...
Ach Lišany, Lišany, kam jste mne to poslaly,
po létech já kmet, jsem tu zase zpět ...
To ten pohár okresů dostává mne do presu!
Ach Lišany, Lišany, silnici jste dostaly,
v asfalt nový hleď, k cíli rychle leť, cestou nyní bezděrnou, sedmičkou nám tak věrnou ...
Však po každé silnici skončí běžci v pivnici!
Ach Lišany, Lišany, běhat se nepřestaly,
dlouhý je to sled - třicet devět let ...
Příští rok krajinou luznou, čtyřicátý míří v Lužnou!
Ach Lišany, Lišany, proč jste mi tu zůstaly,
mám už přece věk, běžím často bled, dech mi různě skomírá, hlava padá do klína ...
Však každý je sobě sokem, letec i ten, co jde krokem!
Sl.P. (v květnu 2010 před startem Lišanské silniční sedmičky)

Lákavá láska Lapáčí
Lákavě lapil Lapák lidstvo
luxusní lýtka lesem lítala.
Lehounkých lídrů libozvučno
laskavá lyrika líbala.
Lesopark luzný láká lehce,
leč lýtko líné licituje.
Lákavou linii líčíš lebce,
Lazaru letí lapálie.
Lovil lev, lovil lepý lesk,
legendu lovil lidsky.
Litujíc, lapil lemru leč
litoval lakonicky:
Lepší líbat líté lvice, lákat libé loupežnice,
lásku lidskou látat, luxusně se flákat!
Sl.P. (po Lapáku v květnu 2010)

Velké milé běžné Lány
Velké, širé rodné Lány
Jak jste běžcům požehnány
od té trati, ku té trati
v slunci cíl se mnohým zlatí.
Vlahé být tu, žít ty běhy
jiným jsou zapovězeny.
Též v únoru, v květnu, zdá se
obstojně se během pasem.
Nad námi se zámek klene,
z něj prezident někdy směle
přiběhne a tiše zírá
jak širá je běžců víra.
Dnes ze slunce síly sbíráš
i na cvrčka zavzpomínáš.
Je to klasa, běžné Lány,
co jsou běžcům požehnány.
Sl.P. (po Lánech v květnu roku 2010)

Že bych běžel pěšky?
Fakt kluci, moc chtělo se mi
kačický krůsek běžeti se všemi.
Já mrzut, naštván, s lejnem spojen,
takový, dalo by se říci, měl jsem dojem.
Nemoha nic, ani smát se
jediné, co jde, je psát básně ...
Přes verše dojemné to naražené hrudí
i básníka převelice prudí,
Fakt, že jiní běží ten kros kačický
A on smolou stižen nezaváže tkaničky.
Krucinál, fagot, hrome, do paroma!
Proč běžecký Pánbůh není doma?
Také v Lánech bude to moc těžký …
Ale napadá mne - co běžet to pěšky? 

Jak byl před Šulákem z výšin žebřem sražen
Jen vstoupil maratonkou na běžecké výsluní
jen ochutnal zlatou medovinu vítězství,
tak blbej suchej žebř ošklivě jej skolil
a naboural mu notně plíce kosti.
Však dobře je, že pružné běžce tělo
vypořádat s třímetrovým pádem se umělo.
To kdyby bachrat, tlust a vypivněn či s cigaretou v páru
v zahrádkách byl neustále k ruce personálu,
či mrštně zvedal by letité své údy pouze stěží
a musel prostě na Šuláka zapomenout v tom v Podkozí.
A proto, i když právě teď ...
no, ještě se to neví ...
Na Prvního máje možná přec ...
sejdem se v Podkozí ...?!
To je jasná věc!!!!
A kdyby nebyla, v bolesti se
Šuláku můj přemilý ................. ztratila!
Sláva Pilík - sražen z žebřu - přesto ve víře proběhnout Hubertem Šulákem v květnu prvním 2010.

Rozjímání před pivním cílem a přání do budoucna
Plíživou nocí mocně se plíží Soudkův duch.
Já živou mocí každoročně vzhlížím v krušovický vzduch,
jež napojí mne vlhkem sklepů po Louštínem,
jež opojí mne mokem reků běžeckých,
těch, co obojím - jak pivem či neskutečnou trasou
tečou mými silami a po třicáté hlášou ...
Jsme tu zas - jak v noci - taktéž ve dne ...
po třicáté a ve zdraví též po třicáté jedné ...
Sl.P. (duben, týden před Soudkem roku 2010)

Proč utekl mi Těškovský okruh
Již utekl mi Těškovský ten okruh,
jež dlouho přinášel mi těšení
no odvolal jsem účast pro tukový popruh
být s tímhle první, to by bylo zděšení
By kamarádi mohli býti klidni
že ladnost jejich křivek přináší jim vavříny
proto já zůstal raděj doma vlídný
v tukové pneu - absenc dobře patří mi
Však bohdá nebude, že výmluv znovu použiju
a Narozeninové pětky sobě přece víc užiju
a kdyby ani tohle vyjít nemělo
nad Crosem Ořovským se zatím ještě nesetmělo ...
Sláva Pilík březen 2010

Statutární město Kladno je tradičním sponzorem Maratón klubu Kladno…
Města statut, to je tradice
a maratónci si toho jistě cení nejvíce,
S dotací města totiž klub organizuje závody,
aby bylo v Poháru běžců co nejvíce pohody.
Též Dan Jiránek jinak kladenský primátor,
je běžeckých akcí smysluplný donátor.
Právě z jeho fondu totiž slyšet je ten tón,
že primátor podporuje náš - Kladenský maratón.
Sl.P. (duben 2010)

Prosba o foto
Mohla bys mi ještě dneska
poslat fotku, bude hezká
ta z té skály, však ty víš,
jak jsme lezli stále výš?
Jak jsme rozdrásali dlaně
nebyly to sliby plané,
že ten Ořík Ořovský
protáhne nás obrovsky!
Pošli mi ji, hodně prosím
lásku k foto v sobě nosím,
byť já nejsem fotografem
k tobě, k fotkám, běžím kvapem.
Sl.P. (po Ořovském v dubnu 2010)

Úžasná fotografická Pětka Alice Procházkové
Já stanul v němém úžasu,
co to přišlo za krásu,
já otevřel to hned
příjemnou závistí pak zbled,
když do mne z fotek znovu vklouzlo
Narozeninové pětky kouzlo.
Sl.P. (po přečtení mailu s fotografiemi ze závodu v březnu 19. roku 2010)

Jak jsem nechtěl do Dubí v únoru roku 2010
Nechtěls za nic tamo jeti
Nevedlo se pohubnouti
nechtěls v středu, v pátek ano
to tím vínem bylo dáno ...
To byl tvůj slib - opilce,
když uléhal jsi v košilce.
Ráno - to se na mne zubí,
že pojedem přece v Dubí.
No nic, tedy jedem tamo
i když není naběháno,
proběhnu se kol sv. Jana
snad zmizí má děsná vana.
Konec pole - samí kmeti
sněhem brodí se i děti,
v lese led a laviny
všichni jsou však bez viny.
Copak je to za ty pudy
běží, i když bolí údy,
běží hlava nehlava,
pomáhaj si rukama?
V Dubí pupek k cíli letí
skončil tlouštík krásně třetí
radost velkou - spokojen,
že byl vínem ovíněn :-)
Poznámka: sv. Jana - čti „svjana“

