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Byli jednou jeden Bill a jeden Nebyl, dva přátelé, kteří společně se svými dalšími kamarády Bumbínem a psem Divanem objevovali svět. Dospělí a přitom s dětskýma očima a chápáním světa, hraví a přitom s vážnou tváří. Tak přesně takoví jsou hlavní hrdinové knihy brněnského autora Mariana Pally Bill a Nebyl.

Marian Palla je současný brněnský autor, básník, publicista a výtvarník. Své knihy stejně jako Billa a Nebyla doprovází vlastními ilustracemi, které jsou charakteristické notnou dávkou naivity, humoru, nonsensu a parodičnosti. Stejné charakteristické rysy jako jeho kresby nese i jeho románová tvorba, až se můžeme často pozastavit nad otázkou, pro jakého čtenáře vlastně píše – pro děti nebo dospělé? Na obalu knihy Bill a Nebyl se můžeme dozvědět, že píše texty pro sebe. A snad můžu poznamenat, že v tom případě píše pro čtenáře s jasným pohledem na svět, který nic nekomplikuje.

Kniha je rozdělena do mnoha krátkých příběhů, během nichž hlavní hrdinové společně zakoušejí a prožívají obyčejné věci každodenního života, jako jsou první lásky nebo i takové mytí nádobí. Jejich příběhy jsou pak prodchnuty dětskou naivností a přímostí v jednání. Každý příběh má jasnou strukturu od nadpisu s typicky pohádkovou formulí „jak se stalo to a ono“, přes krátký příběh na jednu dvě stránky a malý odstavec na konci obsahující rozhovor učitelky a malého Karla představující jakési ponaučení z vyprávění. My zde uvedeme alespoň jeden příklad:

Karel si poposedl na židli.
– Paní učitelko, jak to, že studna může vyschnout?
– Když se umyvadlo špatně zašpuntuje, také vyschne, řekla paní učitelka a pohladila Karla po hlavě a tomu vypadl další vlas. (str. 24)

Bill a Nebyl patří mezi knihy s lehkým a příjemným humorem, díky němuž se kniha čte jedna báseň. I když text není souvislý, takže knihu klidně můžeme číst po jednotlivých příbězích dětem nebo sami sobě před spaním, jednotlivé kapitoly na sebe navazují. Knihu Bill a Nebyl je tak možno doporučit jak dospělým, tak i malým čtenářům pro příjemné chvíle odpočinku a rozptýlení po dlouhém a náročném dni s všední blbostí.

Ukázka:

Oba se zadívali na špinavé nádobí. 
– No a co? Špinavé nádobí, řekl Bumbín otráveně.
– V tom to právě vězí! Každý den je v tom dřezu jinak naskládané! Zvolal Nebyl se zápalem.
– Však já to mám doma taky, přiznal se Bumbín.
– Vidíš, o tom právě mluvím! Zvolala vzrušeně Nebyl, v každém dřezu na celé planetě je každý den jinak poskládané nádobí, a protože navíc má každý nádobí trochu jiné a jinak zašpiněné, neexistují dva stejné dřezy se špinavým nádobím na celé zeměkouli, a proto jsem každý den u vytržení. (str. 58)

